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Niedziela, 10 grudNia

Zmiany w  
komunikacji

PoNiedziałek, 11 grudNia

Pożar kurnika

Wtorek, 12 grudNia

wygrana w Lotto

Środa, 13 grudNia

SyPią Się  
mandaty

CzWartek, 14 grudNia 

„miStrZowie”  
w akcji

Uwaga, pasażerowie! 
Miejski Zakład Komunika-
cji Wejherowo wprowadza 
zmiany w kursowaniu bli-
sko dziesięciu linii autobu-
sowych.

Dziesięć zastępów straży 
pożarnej walczyło z po-
żarem, który wybuchł w 
niedzielę około godz. 14. 
W Bożympolu Małym palił 
się kurnik.

Do osoby, która w jednym 
z rumskich lokali kupiła los, 
uśmiechnęło się szczęście. 
Wygrała ona blisko 90 tys. 
złotych. 

Wzrasta liczba kontroli 
związanych z ustaleniem, 
czym mieszkańcy palą 
w piecach. Sprawdzanie 
przydomowych kotłow-
ni jest efektem zgłoszeń 
mieszkańców. 

Pozostawiają swoje auta 
wszędzie tam, gdzie tylko 
się da. „Mistrzów” parkowa-
nia piętnują wejherowscy 
strażnicy miejscy.

Twoje źródło informacji
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wEjhErowo | Były prezenty, śpiewanie kolęd, świąteczne życzenia oraz mnóstwo 
uśmiechu na twarzach dzieci – mikołaj zajechał swoimi saniami do wejherowskie-
go szpitala, By umilić poByt przeBywającym tam małym pacjentom. 

BoLSZEwo | mikołajki - czyli oficjalne rozpoczęcie przygotowań do najpiękniej-
szych świąt w roku - każdy oBchodzi na swój, wyjątkowy sposóB. 

rEDA | Było gwarno, wesoło i kolorowo – w faBryce kultury zorganizowane zo-
stały mikołajki. 

Mikołaj w szpitalu
Taka akcja zorganizowana została już po 
raz trzeci. Uczestniczyli w niej m.in. Jacek 
Drewa, Basia Kucharska, Dorota Bławat 
i młodzież z wejherowskiej samochodów-
ki. Nie zabrakło życzeń (przede wszystkim 
szybkiego powrotu do zdrowia), worka 
pełnego prezentów, które Mikołaj wręczył 
najmłodszym przebywającym na oddzia-
le pediatrii oraz kolęd. 
- To wspaniała akcja, która po raz kolejny 
wywołała uśmiech na buziach dzieci i do-
rosłych, przebywających w wejherowskim 
szpitalu - mówi Jacek Drewa, organizator 
akcji. - Wraz z Caritas przy parafii Chrystu-
sa Króla i stowarzyszeniem „Naprzód Wej-
herowo” przynieśliśmy chwilę radości tym 
najmniejszym, najmłodszym. /raf/fo
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Świętowali na rowerach

Mikołajki w Fabryce Kultury

Wśród wielu zorganizowa-
nych z tej okazji atrakcji, nie 
mogło zabraknąć akcentów 
sportowych, o które u nas 
zadbała rowerowa wizytów-
ka gminy Wejherowo, czyli 
Bolszewski Klub Rowerowy 
„Cyklista”. Już po raz czwar-
ty dla wszystkich pozytyw-
nie zakręconych miłośni-
ków dwóch kółek zorganizo-
wali mikołajkowy rajd po te-
renach gminy Wejherowo. 
Przebrani w tradycyjne bia-
ło-czerwone stroje wyruszy-
li 4 grudnia z ArtParku w Bol-
szewie. Swoimi przebraniami 
przyciągali wzrok mieszkań-

ców Bolszewa i Gościcina, bo 
głównie przez te miejscowo-
ści przejeżdżała mikołajowa 
wycieczka. W Gościcinie ro-
werzyści udali się przed ko-
ściół parafialny, gdzie roz-
dawali dzieciom słodkości. 
Stamtąd udali się do kościo-
ła w Bolszewie, gdzie po-
wtórzyli swój gest, z którego 
ucieszyli się zwłaszcza naj-
młodsi uczestnicy mszy. Zi-
mowy rajd zakończył się przy 
Dworku Drzewiarza w Gości-
cinie, przy którym zmęczeni 
cykliści upiekli kiełbaski na 
ognisku.
/UGw/

Na przybyłych do Miejskiego Domu 
Kultury czekało mnóstwo atrak-
cji. Przede wszystkim pierwszych 
sto osób, które przyniosły na zbiór-
kę zużyte baterie i plastikowe na-
krętki do butelek, otrzymały zielo-
ne drzewko na świąteczny stół. Naj-
młodszych do zabawy zachęcali Mi-
kołaj, Elf i Śnieżynki.
Zebranych przywitali burmistrz 
Krzysztof Krzemiński i dyrektor To-
masz Wiśniewski. Przy okazji wło-
darz miasta podziękował za ini-
cjatywę jednego z mieszkańców 
Redy, który postanowił zorganizo-
wać okolicznościową akcję odbla-
skową. Odblaski, w okrągłym, przy-
pominającym bombkę choinkową 
kształcie, były rozdawane wszyst-
kim chętnym. /wA/
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Rondo oficjalnie oddane
rUMIA | rondo u zBiegu ulic pomorskiej i gdańskiej w poniedziałek zostało 
uroczyście otwarte. nosi imię rotmistrza witolda pileckiego.

PowIAt| platforma oBywatelska po wy-
Borach wewnętrznych – co się zmieniło?

REKLAMA                                                                                                                      347/2016/DB

Na uroczystości zjawili się 
przedstawiciele władz mia-
sta i powiatu, m.in. burmistrz 
Rumi, Michał Pasieczny, były 
burmistrz miasta, a obecnie 
poseł, Jan Klawiter, Gabrie-
la Lisius, starosta wejherow-
ski, Jacek Thiel, członek zarzą-
du powiatu, przewodniczący 
Rady Miejskiej Rumi, Ariel Si-
nicki, pani poseł Dorota Arci-
szewska-Mielewczyk, a także 
radni Rumi.
-Rondo jest bardzo ważne dla 

komunikacji w tej okolicy. Wi-
dać jak duży ruch tutaj panu-
je. – powiedziała Gabriela 
Lisius, starosta wejherowski 
– Życzę wszystkim samych 
bezpiecznych przejazdów.
-To było najniebezpieczniejsze 
skrzyżowanie w całym mieście 
– zauważył burmistrz Rumi, 
Michał Pasieczny. -Dlate-
go cieszę się, że zostało ono 
zastąpione rondem. Jestem 
przekonany, że przełoży się 
do na większe bezpieczeń-

stwo w tym miejscu.
Pomysłodawcą nadania ron-
du imienia rotmistrza Pilec-
kiego był przewodniczący 
Rady Miejskiej, Ariel Sinicki 
– Rotmistrz Pilecki był zapo-
mniany przez wiele lat. Wspa-
niale, że tacy bohaterowie, jak 
on, odzyskują zasłużoną pa-
mięć.
Koszt przebudowy niebez-
piecznego skrzyżowania wy-
niósł ok. 1 589 000 złotych*. 
Środki na realizację inwesty-

cji Urząd Miasta Rumi zdobył 
we współpracy z Powiatem 
Wejherowskim. Fundusze na 
ten cel pochodzą głównie z 
„Programu Rozwoju Gminnej 
i Powiatowej Infrastruktury 
Drogowej na lata 2016-2019”. 
*Wartość dofinansowania z 
tzw. programu. „Schetynó-
wek” to ok. 790 000 złotych. 
Wkład Starostwa to ok. 390 
000 złotych, a wkład miasta 
Rumi wyniósł ok. 400 000 zło-
tych. KG

Zmiany w Po

jacek Gafka, 
przewodniczący PO 
w Wejherowie

-Bardzo się cieszę, że po raz pierwszy wszyscy członkowie 
Platformy mieli możliwość głosowania na władze poszcze-
gólnych struktur w sposób bezpośredni. Wcześniej takie wy-
bory odbywały się poprzez delegatów (na szczeblu powiato-
wym i regionalnym). Taki wybór daje jeszcze silniejszy man-
dat do działania i pracy na rzecz naszych mieszkańców. Wy-
brane osoby to często samorządowcy z wieloletnim doświad-
czeniem uczestniczący w wielu zadaniach realizowanych 
przez ich samorządy. W grudniu kończy się cykl wyborów we-
wnętrznych w Platformie Obywatelskiej, a już w przyszłym 
roku, po poznaniu nowej ordynacji wyborczej, przystępujemy 
do przygotowań związanych z wyborami samorządowymi 
2018. To czas konsultacji, spotkań i rozmów z mieszkańcami 
aby przygotować dla nich jak najbardziej atrakcyjną i możli-
wą do realizacji ofertę. Jak w każdych wyborach samorządo-
wych będziemy ponownie ich prosić o zaufanie.

Struktury Platformy Obywa-
telskiej przeszły cykl wybo-
rów wewnętrznych. Ich ce-
lem był wybór przewodniczą-
cych lokalnych kół PO - miej-
skich oraz gminnych, wybór 
zarządów kół (wiceprzewod-
niczących, sekretarzy i skarb-
ników), członków rady w po-
wiecie, rady regionu oraz sze-
fa regionalnej PO.
Takie wybory odbyły się rów-
nież w strukturach PO na te-
renie powiatu wejherowskie-
go. Wyboru władz w poszcze-
gólnych kołach dokonali ich 
członkowie podczas zebrań 
sprawozdawczo-wyborczych. 
Natomiast członków rady PO 
w powiecie wejherowskim, 
przewodniczącego powiato-
wego oraz wybór szczebla re-
gionalnego (rada, przewod-

niczący) dokonali członkowie 
Platformy w wyborach po-
wszechnych (wcześniej mia-
ło to miejsce poprzez delega-
tów). Takie rozwiązanie zasto-
sowano po raz pierwszy.
W miastach powiatu wejhe-
rowskiego zmiany nastąpiły 
tylko w Redzie. Nowym Prze-
wodniczącym PO w Redzie 
został Dariusz Szczepiński. W 
Rumi na przewodniczącego 
PO na nową trzyletnia kaden-
cję członkowie koła wybra-
li Michała Pasiecznego, a w 
Wejherowie szefem PO pozo-
stał Jacek Gafka.
W powiecie strukturami Plat-
formy Obywatelskiej przez 
kolejną kadencję kierować 
będzie Józef Reszke, zaś w Re-
gionie Pomorskim Sławomir 
Neumann.  /raf/

Od lewej Ariel Sinicki przewodniczący Rady Miejskiej 
i Michał Pasieczny burmistrz Rumi
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wEjhErowo | wielofunkcyjne Boisko przy szkole podstawowej nr 8 oddano 
do użytku. na oBiekcie można pograć w tenisa, siatkówkę alBo koszykówkę.

Tenis, siatka, kosz

-Takie projekty, jak „Aktywna Nanicka” pokazują, że oddolna 
inicjatywa mieszkańców Wejherowa przynosi efekt. Miasto 
daje możliwość, pewien instrument, w postaci Budżetu Oby-
watelskiego. A samo zaangażowanie mieszkańców powodu-
je, że budowa takiej infrastruktury ma miejsce w Wejherowie. 
To cieszy, bo jest zapotrzebowanie na takie miejsca. Co istot-
ne, obiekt powstał w wyniku pracy wielu wspaniałych społecz-
ników i radnych miasta, którzy też się mocno w ten projekt za-
angażowali.

Budowa obiektu trwała dłużej, niż zakładaliśmy, z powodu 
problemów przy projektowaniu i przetargu, ale dziś widzi-
my końcowy efekt. Powstało wielofunkcyjne boisko, które jest 
ogrodzone, wyposażone w oświetlenie i miejsca do siedzenia. 
Inwestycja kosztowała ponad 380 tys. zł, czyli prawie dwa 
razy więcej, niż przewidziane jest na projekt w BO. Najważ-
niejsze, że osoby, dzięki którym projekt został zakwalifikowa-
ny do realizacji, nie są zawiedzione. I dziś mamy ten wspania-
ły obiekt, gdzie można miło i aktywnie spędzić czas. 

Marcin Drewa, 
wiceprzewodniczący 
rady Miasta wejherowa:

Krzysztof hildebrandt, 
prezydent wejherowa:

„Aktywna Nanicka” - taką nazwę nosi projekt, któ-
ry zgłoszony był do Budżetu Obywatelskiego i do-
czekał się realizacji. Oznacza to, że inicjatywa bu-
dowy boiska, zlokalizowanego w pobliżu innych 
obiektów sportowych (przy Szkole Podstawowej 
nr 8) wyszła od samych mieszkańców. 
Inwestycja – jak podkreślają władze miasta – nie 
byłą łatwa, a jej ostateczny koszt okazał się wyż-
szy niż początkowo planowano, ale ostatecznie 
wszelkie trudności udało się pokonać i obiekt zo-
stał oficjalnie oddany do użytku. Będzie służył nie 
tylko uczniom SP8, ale też mieszkańcom, gdyż jest 
on ogólnodostępny. 
- W tej części miasta nie było boiska do tenisa – 
wyjaśnia Joanna Stachowiak, autorka projek-
tu „Aktywna Nanicka”. - A zapotrzebowanie na to 
jest, dzieci chcą uprawiać sport. Lodowisko jest 
bez przerwy pełne. Jestem pewna, że z boiskiem 
będzie tak samo. Tu było wolne miejsce w kom-
pleksie sportowym, które aż się prosiło o wyko-
rzystanie. Jestem szczęśliwa, że coś, nad czym się 
pracowało i poświęcało na to czas i wysiłek, uda-
ło się to zrealizować. Efekt końcowy jest wspania-
ły, wszystko wygląda tak, jak powinno. Często jest 
tak, że ludzie narzekają, że czegoś nie ma, a sami 
nic nie robią. Takie inwestycje pokazują, że warto 
podjąć inicjatywę i się starać. Jestem też przeko-
nana, że to motywuje innych ludzi do kolejnych 
działań. rafał Korbut

wEjhErowo | lord Vader, rycerze jedi, 
szturmowcy i inni przyBysze z odległej 
galaktyki zawitają do wejherowa. 

Kosmiczne 
atrakcje

Przed nami FORCECON, czy-
li II Zlot Fanów Gwiezdnych 
Wojen. Wejherowo, podob-
nie jak w roku ubiegłym, go-
ścić będzie fanów filmowej 
sagi „Gwiezdne wojny”. Pod-
czas zlotu w kinie Wejhe-
rowskiego Centrum Kultury 
odbędą się projekcje filmu 
„Ostatni Jedi” - najnowszego 
epizodu sagi STAR WARS.
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 parada 
uczestników wyruszy do Wej-
herowskiego Centrum Kul-
tury, gdzie na uczestników 
czeka wiele atrakcji - wykła-
dy, wystawy modeli oraz licz-
ne konkursy. Przygotowana 
zostanie również Strefa Gier 

– planszowych i kompute-
rowych, a także Strefa Ma-
lucha, z atrakcjami dla naj-
młodszych. Na stoiskach ku-
pić będzie można książki, ko-
miksy, stroje oraz różnorodne 
gadżety. Podczas zlotu wy-
świetlane będą aż trzy pro-
jekcje najnowszej części sagi 
Star Wars (Gwiezdne wojny: 
Ostatni Jedi 2D dubbing - go-
dzina 13:30, 2D dubbing - go-
dzina 17:00, 3D napisy - go-
dzina 20:30). 
W FORCECON-ie uczestniczyć 
będą grupy rekonstrukcyjne 
z całej Polski, ze szczególnym 
udziałem „Polish Garrison Po-
meranian Squad - 501ST Le-
gion”. Wzorem ubiegłego 
roku, organizatorzy wraz z 
przedstawicielami grup re-
konstrukcyjnych odwiedzą 
chore dzieci przebywające w 
wejherowskim szpitalu. Po-
czątek - o godzinie 12.00 na 
Placu Jakuba Wejhera. Udział 
w zlocie jest bezpłatny! /raf/
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 Ponad dwugodzinne wy-
kłady poprowadzili wykła-
dowcy z gdyńskiej Wyższej 
Szkoły Biznesu im. Euge-
niusza Kwiatkowskiego. To 
tradycja, że co roku Refe-
rat Bezpieczeństwa i Zarzą-
dzania Kryzysowego organi-
zuje spotkanie dla przedsta-
wicieli lokalnych służ mun-
durowych, dyrektorów szkół 
i urzędników. Podczas konfe-
rencji omawiane były aspek-
ty związane z bezpieczeń-
stwem mieszkańców, a także 
młodzieży z powiatu wejhe-
rowskiego. 

 – Chcemy patrzeć na bez-
pieczeństwo trochę szerzej, 
dlatego podczas spotkania 
poruszany jest między inny-

mi temat migracji ludności 
– wyjaśniała Starosta Wejhe-
rowski Gabriela Lisius. 

Wśród poruszanych tema-
tów znalazł się między inny-
mi ten związany z klęskami 
żywiołowymi: – Chcemy za-
pobiegać powodziom w na-
szym regionie – podkreślała 
starosta. 

Podczas konferencji wie-
dza z zakresu bezpieczeństwa 
jest poszerzana, a uczest-
nicy mogą przede wszyst-
kim podzielić się swoimi do-
świadczeniami. W spotkaniu 
uczestniczyła także młodzież 
z ZSP nr 1 w Wejherowie. 

Inicjatorem wydarzenia 
jest Starosta Wejherowski 
Gabriela Lisius.

Powiat Wejherowski 
stawia na bezpieczeństwo

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wej-
herowie odbyła się konferencja pod hasłem „Współ-
czesne zagrożenia i wyzwania w zakresie bezpieczeń-
stwa”. Organizatorem spotkania była Starosta Wejhe-
rowski Gabriela Lisius. Konferencja objęta została pa-
tronatem Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. 
Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni. Poruszane pod-
czas spotkania tematy związane były z cyberprzestęp-
czością, migracjami, a także klęskami żywiołowymi. 

Dnia 8 grudnia br. do 
użytku oddany został 
fragment przebudo-
wywanej drogi powia-
towej  w Kębłowie. To 
drugi etap prac zwią-
zanych z realizacją in-
westycji  przy rondzie 
w Rosochach, na któ-
re samorząd otrzy-
mał dofinansowanie 
z rządowego Progra-
mu Rozwoju Gminnej 
i Powiatowej Infra-
struktury Drogowej 
na lata 2016-2019. 

Na tę chwilę prace zo-
stały zakończone, ponie-
waż na pozostałym odcin-
ku drogi wciąż nie została 
wykonana kanalizacja sa-
nitarna – zadanie to leży po 
stronie Gminy Luzino.

– Naszym zadaniem było 
wykonanie nawierzchni 
i infrastruktury okołodro-
gowej, za prace podziemne 
odpowiadała Gmina Luzi-

Droga w Kębłowie oddana do ruchu

no –  tłumaczy Starosta Wej-
herowski Gabriela Lisius. 

Oddany do użytku frag-
ment to 900 metrów asfaltu 
na ulicy Chłopskiej w kierun-
ku ulicy Wiejskiej. Kierow-
cy od teraz nie będą musie-
li korzystać z wyznaczonych 
na czas trwania remontu ob-
jazdów. Przebudowa drogi 
w Kębłowie to drugi element 
zadania realizowanego w ra-

mach „Rozbudowy drogi po-
wiatowej nr 1451G Kniewo- 
DK nr  6 – Luzino – Łebno” 
na które samorząd Powia-
tu Wejherowskiego otrzymał 
dofinansowanie z rządowego 
Programu Rozwoju Gminnej 
i Powiatowej Infrastruktury 
Drogowej na lata 2016-2019. 
Na tę chwilę udało się wyko-
nać  60 procent wszystkich 
zaplanowanych w ramach 

tego projektu prac. 
– Budowa dalszego etapu 

ulicy Chłopskiej przed wy-
budowaniem kanalizacji sa-
nitarnej byłaby nieracjonal-
na, gdyż spowodowałoby 
to konieczność ingerowania 
w nowo powstałą nawierzch-
nię – wyjaśnia starosta. 

Prace wykonywała firma 
SKANSKA, z którą umowa 
została rozwiązana.

Podczas spotkania Dyrek-
tor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Wejhe-
rowie Iwona Romanowska 
wręczyła gościowi „Drzew-
ko wdzięczności”, wyróżnie-
nie przyznawane za działal-
ność na rzecz wsparcia osób 
niepełnosprawnych, dziec-
ka i rodziny oraz promocji 
i rozwoju rodzicielstwa za-
stępczego na terenie powia-
tu wejherowskiego. Nagro-
da jest uhonorowaniem dłu-
goletniej pracy zawodowej 
i stanowi podziękowanie  
za wieloletnią współpracę 
i wspieranie działań samo-
rządu Powiatu Wejherow-
skiego związanych przede 
wszystkim z poprawą jakości 
życia osób niepełnospraw-
nych. W spotkaniu uczestni-
czył także Etatowy Członek 
Zarządu Jacek Thiel.

Krystyna Dominiczak jest 
założycielką Gdańskiego 
Stowarzyszenia Inwalidów 
Narządu Ruchu „Solidar-
ność” i inicjatorką powsta-

nia Punktu Informacyjne-
go dla Osób Niepełnospraw-
nych i ich rodzin, działają-
cego do dziś. Skutecznie za-
angażowała się w prace nad 
projektem ustawy o rehabi-
litacji zawodowej oraz spo-
łecznej osób niepełnospraw-
nych oraz działania zmierza-
jące do zintegrowania pracy 
instytucji pomocy społecz-
nej i sądów.

 Zawsze była do dyspozy-
cji władz samorządowych, 
dyrektorów instytucji po-
mocy społecznej, udzielając 
cennych wskazówek i porad 
w zakresie pomocy osobom 
niepełnosprawnym oraz po-
zyskania środków finanso-
wych na likwidację barier ar-
chitektonicznych. Dzięki jej 
działaniom wiele urzędów 
i instytucji na terenie powia-
tu wejherowskiego wypo-
sażono m.in. w windy, np. 
Powiatowe Centrum Pomo-
cy Rodzinie, Dom Pomocy 
Społecznej czy Szpital Spe-
cjalistyczny w Wejherowie.

„Drzewko wdzięczności” 
dla Krystyny Dominiczak

Dnia 14 grudnia br. w gabinecie Starosty Wejherowskiego Gabrieli Lisius odbyło się pożegnanie 
Krystyny Dominiczak, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskie-
go w Gdańsku, w związku z przejściem na emeryturę. 
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wEjhErowo | prowadzenie telekonferencji a także łączenie się on-line z laBoratoriami na wyższych uczelniach – takie 
możliwości kształcenia zyskali uczniowie wejherowskiego „elektryka”. 

Multimedialna nauka

Krystyna Grubba 
dyrektor ZSP nr 2

Gabriela Lisius 
starosta wejherowski

-Uczniowie zyskają bardzo dużo, ponieważ będą mogli zapoznać się 
z innymi pracowniami, które znajdują się w innych szkołach, na uczel-

niach i Narodowym Centrum Badań Jądrowych. Wiadomo, że niektó-
rych rzeczy z zakresu wiedzy energetyki jądrowej nie jesteśmy pokazać w 

naszej szkole, gdyż do doświadczeń potrzebny jest specjalistyczny sprzęt. 
Dzięki tej pracowni i współpracy z NCBJ uczniowie i mieszkańcy powiatu wejherowskiego 
będą mogli zapoznać się z wieloma kwestiami: zobaczyć jak to działa, jak wygląda, jak pro-
dukuje się materiały radioaktywne, itd. I na własne oczy przekonać się, że energetyka jądrowa 
jest bezpieczna i ekologiczna. Mam nadzieję, że za rok otworzymy pracownię termodynamiki 
i wówczas te trzy pracownie będą stanowiły spójną całość. 

- W ubiegłym roku również w ZSP nr 2 Wejherowie otworzono pra-
cownię fizyki jądrowej i atomowej z sześcioma stanowiskami, za-

równo pomiarowymi jak i badawczymi. Dziś otwieramy kolejną. No-
woczesny sprzęt i multimedialność tych dwóch pracowni sprawiają, że 

uczniowie mogą w odpowiednich warunkach przyswajać wiedzę z zakre-
su energetyki jądrowej. Co istotne, te multimedia otwierają przed uczniami wiele nowych 
możliwości, jak np. łączenia się z wieloma instytucjami. To kolejny krok w kierunku kształce-
nia specjalistów z dziedziny energetyki jądrowej. Jeśli będą kolejne możliwości pozyskania 
dofinansowania, to będziemy składać wnioski. Bo każda kolejna pracownia to nowe możli-
wości kształcenia zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. 

W Zespole Szkół Ponadgim-
nazjalnych nr 2 w Wejherowie 
otwarto nowoczesną, multi-
medialną pracownię energety-
ki jądrowej. Sprzęt, w jaki wy-
posażono pracownię, umożli-
wia projekcje filmów multime-
dialno - dydaktycznych, obsłu-
gę interaktywnych prezentacji 
i możliwość organizacji wide-
okonferencji lub wykładów on-
line.
Nowa sala została połączona 
siecią z drugą pracownią w tej 
szkole, która została oddana 

do użytku pod koniec ubiegłe-
go roku. Tamta pracownia (fi-
zyki jądrowej i atomowej z sze-
ścioma stanowiskami) umożli-
wia wykonywanie pomiarów i 
prowadzenie badań. W nowo 
otwartej – mulltimedialnej – 
uczniowie mogą w czasie rze-
czywistym obserwować te do-
świadczenia na dużym ekranie i 
aktywnie w nich uczestniczyć. 
W przyszłości placówka planu-
je organizować także wykłady, 
które prowadzić będą między 
innymi pracownicy Narodowe-

go Centrum Badań Jądrowych, 
Państwowej Agencji Atomi-
styki, Ministerstwa Energii czy 
wyższych uczelni.
Pracownię udało się zagospo-
darować dzięki dofinansowa-
niu z Programu Wsparcia Roz-
woju Gmin Lokalizacyjnych. W 
tym roku dofinansowanie wy-
niosło 100 tys. zł, koszt całego 
projektu to 105 tysięcy. 
Obecnie przy ZSP2 trwa budo-
wa kompleksu kolejnych pra-
cowni, które będą oddane w 
przyszłym roku.  /raf/



8 | gwe24.pl/aktualnościPiątek, 15 grudnia 2017

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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Joannie Lubockiej
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmieci
 

OJCA 

składają
Zarząd oraz Pracownicy

Wejherowskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej

Zacznij dzień od

rEDA | miasto wraz ze szkołą podstawową nr 5 otrzymało dofinansowanie z 
programu pn. „Bezpieczna droga do szkoły”.

rEDA | doBiega końca pierwszy etap 
przeBudowy skrzyżowania ulic wej-
herowskiej, puckiej i cechowej.

Aby było bezpieczniej 
Pieniądze, które trafią do 
Redy, przekazane zostaną 
przez Fundację Orlen – Dar 
Serca. Program pn. „Bezpiecz-
na droga do szkoły” jest adre-
sowany do jednostek samo-
rządu terytorialnego, będą-
cych zarządcami dróg i ma 
na celu poprawę bezpieczeń-
stwa uczniów na przejściach 
dla pieszych w pobliżu placó-
wek oświatowych. 
- Przedmiotem naszego wnio-
sku jest wyniesienie dwóch 
przejść dla pieszych w posta-
ci progów płytowych w miej-
scach łączących jednostron-
ne chodniki wzdłuż ulic Re-
kowskiej, Długiej i Podleśnej 
– jeden w rejonie ulicy Pod-
leśnej, drugi w rejonie ulicy 
Długiej - oraz wykonanie no-
wego oznakowania pozio-
mego i pionowego w rejonie  
Szkoły Podstawowej nr 5 im. 
Jana Drzeżdżona, co znaczą-
co poprawi bezpieczeństwo 
użytkowników drogi – wyja-
śnia Halina Grzeszczuk, za-
stępca burmistrza Redy. – Uli-
ca ta łączy drogę wojewódz-
ką nr 216 z Redy do Władysła-
wowa z Aleją Lipową, jest bar-
dzo uczęszczana i częściowo 

przebiega przez las. Samo-
chody często rozwijają tam 
duże prędkości, nie zważając 
na bliskość szkoły. Mieszkań-
cy Redy, a zwłaszcza rodzice 
dzieci, uczęszczających do 
„piątki”, wielokrotnie zwracali 
uwagę na ten problem.

Reda wnioskowała o dotację 
w wysokości ponad 32 tys. 
złotych. Wnioski oceniała po-
wołana przez zarząd Funda-
cji komisja. Ocenie podlegała 
przede wszystkim lokalizacja 
zgłoszonych przejść, uzasad-
nienie wyboru konkretnych 

dróg oraz efekty w posta-
ci poprawy bezpieczeństwa 
mieszkańców gminy czy po-
wiatu po wprowadzeniu 
oznakowania. Inwestycja zo-
stanie zrealizowana w ciągu 
roku od podpisania umowy.
/wA/
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Mniej utrudnień

W ostatnich dniach cierpli-
wość kierowców, przejeż-
dżających przez Redę, była 
wystawiona na dużą próbę. 
Obecnie sytuacja już zauwa-
żalnie się poprawia.
- Najgorsze w tym roku za 
nami, bo pierwszy etap prac 
przebudowy drogi krajowej 
nr 6 w rejonie skrzyżowa-
nia ulic Puckiej, Wejherow-
skiej i Cechowej jest już na 
ukończeniu – informuje Hali-
na Grzeszczuk, zastępca bur-
mistrza Redy. - W wyniku pro-
wadzonych robót zmieniła się 
geometria jezdni i korekcie 
uległy łuki. Dodatkowo wy-
budowane zostały wyczeki-
wane prawoskręty z ul. Gdań-

skiej z Pucką  i ul. Cechowej 
w Gdańską. Mamy też nowe 
chodniki i sygnalizację świetl-
ną. Lada dzień pojawi się też 
nowe oznakowanie.  
Warto zaznaczyć, że w rejo-
nie przebudowy ulice zyska-
ły zupełnie nowe nawierzch-
nie. Przedsięwzięcie realizo-
wane jest w porozumieniu z 
Generalną Dyrekcją Dróg Kra-
jowych i Autostrad przez in-
westora prywatnego, a wiąże 
się z budową nowego obiek-
tu kubaturowego.
Drugi etap prac planowany 
na 2018 rok. Będzie on doty-
czył przebudowy skrzyżowa-
nia ul. Gdańskiej z ul. Łąkową.
wA
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SZEMUD | połączenie tradycji z nowoczesnością, szacunek dla doroBku przodków i jednocześnie stawianie na nowo-
czesność i dynamiczny rozwój – tak w skrócie można podsumować gminę szemud.

Gmina przyjazna dla wszystkich
Szemud od lat znany jest 
jako ambasador kultury ka-
szubskiej. Mieszkańcami tej 
malowniczej gminy wiejskiej, 
położonej na Pojezierzu Ka-
szubskim, w pasie wzgórz 
morenowych, w środkowo – 
północnej części wojewódz-
twa pomorskiego, w powie-
cie wejherowskim są rdzen-
ni Kaszubi, od wielu pokoleń 
mieszkający na tej lesockiej 
ziemi, podtrzymujący swe 
tradycje, kulturę i własny re-
gionalny język. 
Gmina od pewnego czasu 
jest na dobrej ścieżce szyb-
kiego i skutecznego rozwo-
ju gospodarczego.  Prioryte-
ty to rozbudowa i przebudo-

wa dróg w tym utwardzenie 
dróg gminnych przy współ-
inicjatywie mieszkańców, 
poprawa i rozwój komunika-
cji, infrastruktury technicznej 
i ochrona środowiska, w tym 
rozbudowa sieci wodno-ka-
nalizacyjnej, oraz moderni-
zacja bazy oświatowej i spor-
towej.
Organizowane od lat inwe-
stycje w zakresie infrastruk-
tury w pozytywny sposób 
wpływają na standard życia i 
zachęcają do zamieszkania.
Gmina Szemud - pełna po-
mysłów, otwarta na inwe-
stycje i turystykę - zapra-
sza do współpracy i odwie-
dzania!

warto zobaczyć:

- Gminna Izba Regionalna im. REMUSA w Łebnie
- Izba Pamięci Jana Piepki w Łebnie
- Monaster Najświętszej Dziewicy na Pustyni w Grabowcu
- Neogotycki kościół św. Wojciecha w Kielnie
- Liczne pomniki pamięci

Infrastruktura sportowa:

- nowoczesna, nowa  hala sportowa w Bojanie
- hala widowiskowo-sportowa w Szemudzie
- sale gimnastyczne w Łebnie i Dobrzewinie
- „Orlik” w Szemudzie
- nowe boiska w Bojanie i Kielnie

warto wiedzieć:

Gmina podjęła działania w 
zakresie pozyskiwania inwe-
storów w związku z planowa-
nym rozpoczęciem w 2019 
r budowy trasy ekspresowej 
S6, która na skróconym od-
cinku Bożepole-obwodni-
ca Trójmiasta przebiegać bę-
dzie przez Gminę Szemud 
wraz dwoma węzłami w Sze-
mudzie i w Koleczkowie oraz 
MOP (miejscem obsługi po-
dróżnych w Kamieniu). 
W Gminie od lat z sukcesem 
organizuje się takie przed-
sięwzięcia kulturalno-sporto-
we jak: plenery rzeźbiarskie i 
malarskie, przeglądy małych 
form teatralnych, Pomorski 
Konkurs Kaszubskiej Pieśni 
Bożonarodzeniowej, Festiwal 
Pieśni Wielkopostnych, Do-
żynki, Dzień Seniora, turnie-
je i rozgrywki m.in. gry w kar-
ty Baśka i Lësa, które przycią-
gają zainteresowanych z całe-
go kraju. 
Miłośnicy przyrody mogą ob-
serwować przyrodę nie tylko 
na terenie Trójmiejskiego Par-
ku Krajobrazowego, lecz rów-
nież na obszarze Natura 2000 
w Gminie Szemud. 
Podczas spacerów po oko-
licznych lasach można spo-
tkać sarny, dziki, wiewiórki, 
zające a czasem nawet czar-
ne żurawie. 

Gmina Szemud to raj dla my-
śliwych (najl epiej tych z apa-
ratem fotograficznym), węd-
karzy, grzybiarzy oraz wszyst-
kich tych, którzy kochają ci-
szę, spokój i naturalne piękno 
przyrody.

warto skorzystać
Miejsca aktywnego 
wypoczynku:  
Oznakowane szlaki turystycz-
ne przebiegające przez pół-
nocną część gminy:  
-szlak czerwony „Wejherow-
ski”
-szlak czarny „Zagórskiej Stru-
gi” 
oraz oznakowane  szlaki dla 
uprawiających Nordic Wal-
king

Gmina Szemud 
– tu warto inwestować

Gmina Szemud bezpośred-
nio  graniczy z Gdynią i aglo-
meracją trójmiejską. Prężnie 
rozwija się tu sektor usługo-
wo-produkcyjny, który kon-
centruje się głównie w pasie 
drogi Chwaszczyno - Wejhe-
rowo. Na terenie Gminy nie 
ma dużych zakładów prze-
mysłowych, natomiast kil-
kadziesiąt firm reprezentuje 
różne branże.
Zakończone zostały prace 
nad nowym Studium Zago-

spodarowania Przestrzenne-
go, wskutek czego  miejsco-
wy plan zagospodarowania  
umożliwia potencjalnym in-
westorom szybką realizację 
inwestycji. Dodatkową za-
chętą dla inwestorów, któ-
rzy chcieliby stworzyć nowe 
miejsca pracy, jest wszech-
stronna pomoc władz Gminy 
w wyborze najwłaściwszej lo-
kalizacji.
Powstająca w niedługim cza-
sie tzw. Trasa Kaszubska (dro-
ga S6 na skróconym odcinku 
Bożepole – Obwodnica Trój-
miasta) będzie miała długość 
ponad 30 km z czego 19,5 
km przebiegać będzie przez 
Gminę Szemud wraz z dwo-
ma węzłami  w Szemudzie i 
Koleczkowie oraz MOP III ge-
neracji – Miejscem Obsługi 
Podróżnych w Kamieniu.

o gminie Szemud 
w skrócie:

Gmina zajmuje powierzchnię 
17 657 ha z czego 20% stano-
wią lasy. Składa się z 23 so-
łectw. Liczba mieszkańców 
Gminy wynosi 17 010 osób.
Jej walorem jest urozmaicona 
rzeźba terenu, czyste środo-
wisko, licznie jeziora i oczka 
wodne. Doskonałym miej-
scem dla bezpiecznego wy-
poczynku jest jezioro Wyso-
ka, gdzie funkcjonuje ogól-
nodostępne strzeżone kąpie-
lisko z plażą.
Mieszkańcy Gminy Szemud 
posługują się językiem ka-
szubskim i kultywują tradycje 
ludowe.
Żyje tu wielu twórców ludo-
wych: rzeźbiarzy, malarzy, 
hafciarki, osoby zajmujące się 
wyrobem ceramiki, czy szy-
dełkowaniem.
Swoistą wizytówką Gminy 

jest Zespół Regionalny „Ko-
leczkowianie”, który często 
występuje  w kraju i za grani-
cą, promując swoją małą oj-
czyznę.
Współczesność Gminy Sze-
mud to rozwijające się dyna-
micznie miejscowości, sieć 
dróg, obiekty sportowe, infra-
struktura oraz dogodne wa-
runki do rozwoju przedsię-
biorczości i inwestycji.
Szemud podpisał Partner-
stwo z gminami: Spytkowi-
ce, Varena i Turgiele na Litwie 
oraz gminami francuskie-
go regionu Górnej Norman-
dii. Przygotowuje się również 
do podpisania partnerstwa z 
gminami ze Słowacji oraz Tar-
nowem Podgórnym.

Zrealizowane inwestycje 
to powód do dumy

ryszard Kalkowski,
wójt Gminy Szemud:
- Inwestycje zrealizowane w 
ciągu ostatnich lat, a szcze-
gólnie w roku 2015 oraz w 
mijającym roku 2017 są po-
wodem do dumy. W tych la-
tach wykonano zadania in-
westycyjne na kwotę 24 mln 

zł rocznie, czyli kwotę, którą 
w przeszłości przeznaczano 
na realizację inwestycji pod-
czas całej czteroletniej ka-
dencji.
Rok 2018 na realizację zadań 
inwestycyjnych zaplanowano 
na ponad 36 mln zł.
Trudno nie odnotować rów-
nież zaangażowania społecz-
nego. Od 2014 r. nasi miesz-
kańcy przekazali 2,5 mln zł na 
utwardzanie dróg. Gmina na-
tomiast wydała prawie 4 mln 
kupując płyty yomb. W przy-
szłym roku po raz piąty pla-
nujemy realizację tego pro-
jektu i zaangażowanie miesz-
kańców jest równie duże jak 
w latach poprzednich. 
Jest to dowód na to, że miesz-
kańcy utożsamiają się z Gmi-
ną, żeby żyło się nam lepiej. 
Również dzięki funduszom 
unijnym mamy ogromne 
możliwości rozwoju Gminy. 
W budowie mamy 3 ronda – 
jedno we współpracy z po-
wiatem - rondo w Kielnie, na 
1 rondo jest już plan /Będar-
gowo/.
Udało nam się pozyskać do-
finansowania dla projektów, 
które m.in. zostały zapisane 
w dokumentach strategicz-
nych naszej Gminy tj. budże-
cie, Wieloletnim Planie Inwe-
stycyjnym, Planach Odnowy 
Miejscowości, Planach Lokal-
nych Inicjatyw, Planach Go-
spodarki Niskoemisyjnej i 
innych dokumentach, które 
wskazują faktyczne potrze-
by realizacji tych zadań dla 
rozwoju naszej społeczności. 
W dalszym ciągu będziemy 
składać wnioski o dofinanso-
wanie na zadania, które będą 
nakierowane na zrównowa-
żony rozwój naszej Gminy. 
Będziemy pozyskiwali dofi-
nansowanie m.in. na: budo-

wę dróg, chodników, wodo-
ciągów, kanalizacji, budowę 
Centrum Aktywizacji Spo-
łecznej w Szemudzie, kom-
pleksu sportowego przy Ze-
spole Szkół Integracyjnych w 
Kielnie, budowę boisk, ście-
żek rowerowych, a także do-
finansowanie zadań dot. śro-
dowiska: m.in. usuwania i 
utylizacji azbestu z naszej 
Gminy, wymiana instalacji 
grzewczych, dociepleń bu-
dynków. Chcemy także po-
zyskać dofinansowanie na 
cele współpracy, wymiany 
praktyk, szkoleń, podnosze-
nia wiedzy , pozyskaliśmy 
już dla naszych szkół prawie 
2,5 mln zł z programu 3.2.1. 
Start – Podnoszenie Jakości 
Edukacji Ogólnej. Pomysłów 
i planów na fundusze unijne 
mamy bardzo dużo, chcie-
libyśmy je realizować także 
w formie partnerstw, poka-
zując przez to, że wspólnie 
z mieszkańcami odpowiada-
my za zrównoważony rozwój 
naszej Gminy.
Nie wszystkie /głównie drogi/ 
zaplanowane inwestycje uda-
je się planowo zrealizować. 
Należy tutaj przypomnieć, że 
od powstania Gminy Szemud 
z połączenia Gminy Kielno i 
Szemud w czerwcu 1975 r. do 
2013 r utwardzono ok. 22 km 
dróg, a przez ostatnie 4 lata 
utwardziliśmy ok. 50 km. W 
gminie mamy ponad 500 km 
dróg gminnych nieutwardzo-
nych. Wiadomo, że oczeki-
wania mieszkańców są dużo 
większe, ale jesteśmy przeko-
nani, że kolejne lata, współ-
pracując z naszymi mieszkań-
cami, przy dużym zaangażo-
waniu wszystkich, będziemy 
mogli utrzymać realizację in-
westycji na równie wysoki 
poziomie.



BoLSZEwo | jakie zagrożenia mogą czyhać w internecie i jak się 
przed nimi chronić – dowiedzieli się uczniowie z Bolszewa . 

GM. wEjhErowo | emeryci, renciści, młodzież i osoBy czynne za-
wodowo - składają się na jedyną w swoim rodzaju grupę.

rUMIA | oprócz prestiżowego certyfikatu rumia zdoByła również nagrodę specjalną - „primus”, dla gminy, która w tym 
roku uzyskała największą liczBę punktów rankingowych.

Bezpieczni w sieci Bezinteresowni

W Szkole Podstawowej 
w Bolszewie odbyło się spo-
tkanie w ramach programu 

„Bezpieczna Szkoła”. Z mło-
dzieżą spotkali się pracowni-
cy Urzędu Komunikacji Elek-

tronicznej w Gdyni i popro-
wadzili wykład na temat cy-
berprzestrzeni. Uczniowie 
klas 1-3 i 4-6 mieli okazję do-
wiedzieć się jak bezpiecznie 
korzystać z internetu. Pro-
wadzący przedstawili zagro-
żenia, z którymi można się 
spotkać w wirtualnym świe-
cie, między innymi możliwo-
ści podszywania się pod inne 
osoby. Treść wykładów zosta-
ła przygotowana stosownie 
do wieku danej grupy dzieci 
biorących w nich udział. Mło-
dzież ze starszych klas także 
uczestniczyła w prelekcjach, 
które poprowadzili pracow-
nicy Powiatowej Komendy 
Policji. W podobnych warsz-
tatach brali udział także ro-
dzice uczniów./UGw/
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Bez nich wiele działań na 
rzecz mieszkańców naszej 
Gminy w ogóle nie miałoby 
miejsca. Wolontariusze gminy 
Wejherowo, bo o nich mowa, 
obchodzili Międzynarodowy 
Dzień Wolontariusza. Właśnie 
z tej okazji po raz pierwszy 
ich wieloletni  trud uhonoro-
wać postanowiła kierownik 
Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej Ewa Zarębiń-
ska-Szczodra. Wszystkich na 
słodki poczęstunek oraz po 
odbiór upominków i pisem-
nych podziękowań zaprosiła 
do sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy Wejherowo, gdzie oso-
biście podziękował im rów-
nież wójt gminy Wejherowo 
Henryk Skwarło, który doce-
nił ich ogromne zaangażowa-

nie na rzecz m.in. dzieci, osób 
starszych czy niepełnospraw-
nych oraz życzył w podjętych 

przez siebie aktywnościach 
niezmiennej satysfakcji i za-
dowolenia./UGw/
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Rumia Liderem Edukacji
9 grudnia 2017 roku w Auli Collegium Novum 
Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się Wiel-
ka Gala Finałowa Ogólnopolskiego Konkursu 
i Programu Certyfikacji Gmin, Powiatów i Sa-
morządnych Województw „Samorządowy Li-
der Edukacji”. Przedstawiciele jednostek sa-
morządu terytorialnego z całej Polski już po 
raz siódmy odebrali certyfikaty akredytacyj-
ne przyznane przez zespół ekspertów repre-
zentujących środowiska naukowe i czołowe 
polskie uniwersytety. Eksperci oceniali jakość 
i efektywność lokalnej polityki edukacyjnej. 
Certyfikatem wyróżniono te gminy i powiaty, 
które swoje zadania oświatowe realizują no-
wocześnie, innowacyjnie, z najwyższą troską 
o jakość kształcenia.

Docenieni przez środowiska oświatowe

Rumia uzyskała Certyfikaty „Samorządowy Li-
der Edukacji” przyznawany gminom szczegól-
nie aktywnym w dziedzinie rozwoju oświaty 
i wspieraniu środowisk oświatowych. Komi-
sja Ekspertów, złożona z naukowców repre-
zentujących wybrane polskie uczelnie (m.in. 
Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Śląski, 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), 
która dokonała oceny działań samorządów 
w sferze zarządzania oświatą, w uzasadnieniu 
podkreśla, że miasto Rumia w sposób szcze-
gólny dba o rozwój szkolnictwa, wyróżnia się 
pod względem inwestycji w oświatę i jej in-
frastrukturę, wspiera innowacje edukacyjne 
oraz propaguje „dobre praktyki” w dziedzinie 
nauki, edukacji i zarządzania oświatą i kultu-
rą. Warto również podkreślić, że Rumia otrzy-
mała również wyróżnienie specjalne: Nagro-
dę nadzwyczajną „Primus” – dla gminy, która 
w tym roku uzyskała najwyższą liczbę punk-
tów rankingowych. Nagrody w imieniu Bur-
mistrza Miasta odebrali Zastępca Burmistrza 
Piotr Wittbrodt oraz Pełnomocnik ds. Oświaty 
Bogdan Tokłowicz.  

Najważniejsze osiągnięcia Miasta rumi na polu oświaty z ostatnich 12 miesięcy, które przyczyniły się do otrzymania nagród:

1 Zorganizowanie sieci szkół, podczas reformy oświaty, w taki sposób, aby nie było konieczności zwalniania nauczycieli

2 Zdobycie środków zewnętrznych na realizację dwóch projektów: 

- „Super przedszkolaki w Rumi - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej” – wysokość dofinansowania to 2.315.631,03 zł, wkład wła-
sny gminy to około 400.000,-zł; 
- „Pociąg do edukacji - podniesienie jakości edukacji poprzez wzrost poziomu kompetencji kluczowych wśród uczniów i kwalifikacji na-
uczycieli” – wysokość dofinansowania: 2.533.420,10 zł, wkład własny gminy to około 130.000,-zł. 

W ramach „Pociągu do edukacji” środki finansowe zostaną przeznaczone m.in. na: utworzenie 8 pracowni multidyscyplinarnych, zajęcia 
podnoszące kompetencje kluczowe u uczniów, wyjazdy edukacyjne, koła zainteresowań oraz pracę z uczniem o szczególnych potrzebach 
edukacyjnych w formie zajęć rozwijających i wyrównawczych. Z kolei projekt „Super przedszkolaki” zakłada utworzenie nowego oddzia-
łu przedszkolnego dla 25 dzieci; a dla wszystkich dzieci z oddziałów przedszkolnych:  wsparcie wychowanków o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych; zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli oddziałów 
wychowania przedszkolnego poprzez szkolenia i studia podyplomowe.

3 Organizacja bezpłatnej nauki pływania dla uczniów klas I-III

4 Tworzenie szeregu nowych miejsc aktywnego spędzania wolnego czasu

Piotr wittbrodt 
Zastępca Burmistrza 

„Certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji” to 
bardzo duże wyróżnienie, ale przede wszyst-
kim także i docenienie pracy całego zespołu 
na rzecz rozwoju oświaty w Rumi. Ta nagroda 
pokazuje, że wszystkie dotychczasowe dzia-
łania były słuszne, a placówki edukacyjne w 
naszym mieście stoją na coraz wyższym po-
ziomie. Chciałbym również podkreślić zna-
czenie nagrody nadzwyczajnej – Primus. Po 
raz pierwszy w historii konkursu zdarzyło się, 
że największą liczbę głosów zdobyła gmina, 
która przystąpiła do konkursu po raz pierw-
szy”

Nowo otwarty punkt przedszkolny  
zrealizowany z funduszy zewnętrznych
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Wyrazy szczerego współczucia  
dla Łukasza Lesnera

Radnego Rady Miejskiej w Redzie
z powodu śmierci

MATKI
CZESŁAWy

LESNER 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Redzie
Kazimierz Okrój

wraz z radnymi

Burmistrz Miasta Redy
Krzysztof Krzemiński
ze współpracownikami

składają
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Z głębokim smutkiem 

przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Ś.P.
ZyGMUNTA LEŚNIOWSKIEGO

pedagoga, rzeźbiarza, malarza, zasłużonego 
działacza Ziemi Wejherowskiej

 oraz laureata „Nagrody Remusa”`– wyróżnienia 
Zarządu Powiatu Wejherowskiego 

Przewodniczący Rady
Powiatu Wejherowskiego

Ryszard Czarnecki
wraz z Radnymi

Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius

wraz z Zarządem Powiatu
i współpracownikami

Najszczersze wyrazy współczucia 
Rodzinie i Bliskim 

składają

rEDA | chcesz zoBaczyć, jak mieszkańcy redy wyoBrażają soBie swoje miasto za 50 
lat? koniecznie przyjdź do faBryki kultury.

Miasto przyszłości

W Miejskim Domu Kultu-
ry można podziwiać prace 
uczestników konkursu gra-
ficznego pn. „Futu-Reda”. Au-
torami rysunków są zarów-
no uczniowie szkół podsta-
wowych, jak i osoby dorosłe. 
Uczestnicy zmagań za po-
mocą kredek, ołówka bądź 
farb prezentowali futury-
styczną wizję miasta. 
- W sumie na konkurs wpły-

nęło ponad siedemdziesiąt 
prac – informuje Tomasz Wi-
śniewski, dyrektor Fabryki 
Kultury. - Jury oceniało nie 
tylko estetykę wykonania, 
ale i pomysłowość oraz kre-
atywność. 
Laureaci konkursu uhono-
rowani zostali w poniedzia-
łek. Uroczystość wręczenia 
nagród połączona została 
z otarciem wystawy pokon-

kursowych prac. W spotka-
niu, które odbyło się w Fa-
bryce Kultury, udział wzięło 
około dwudziestu osób. 
- Za pięćdziesiąt lat Reda na 
pewno będzie zdecydowa-
nie większa – mówi Anna 
Turkot-Gęsicka, jedna z lau-
reatek konkursu. - Wyglą-
dem powinna być zbliżona 
do dużych miast, takich jak 
Gdynia. Chciałabym, aby za-

chowana była równowaga 
pomiędzy industrializacją 
i nowoczesnością a naturą. 
Warto zaznaczyć, że konkurs 
pt. „Futu-Reda” przeprowa-
dzony został w ramach pro-
jektu pn. „50 twarzy Redy” 
w programie „Patriotyzm Ju-
tra” realizowanym przez Mu-
zeum Historii Polski w War-
szawie. 
Anna walk

Laureaci konkursu:

Kat. klasy I-IV SP 
I miejsce - Borys Sikorski 
II miejsce - Malwina Kuter 
III miejsce - Wiktor Kuter

Kat. klasy V-VIII SP 
I miejsce - Maja Paszke 
II miejsce - Oliwier Muc 
III miejsce - Emilia Steinke

Kat. dorośli 
I miejsce - Karolina Kułaga 
II miejsce - Mariola Kososka 
III miejsce - Anna Turkot-
Gęsicka

rEDA | do 20 grudnia w mdk prowa-
dzona jest zBiórka maskotek.

Podziel się pluszakiem!

Co można przynosić do 
Fabryki Kultury w Redzie? 
Maskotki, zabawki, a na-
wet kredki, flamastry bądź 
bloki rysunkowe. Plusza-
ki nie muszą być nowe, 
ale ważne, żeby były całe 
i czyste. 
- To już kolejna zbiórka 
pluszaków – zapewnia To-
masz Wiśniewski, dyrektor 
Miejskiego Domu Kultury 
w Redzie. - Co roku z ma-
skotkami, które trafiają 
do nas za pośrednictwem 

mieszkańców, jeździmy do 
Miejskiego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej. W tym roku 
pierwsze trzy worki prze-
kazane zostały już dzie-
ciakom podczas imprezy 
z okazji Mikołajek. 
Dzięki akcji, którą organi-
zuje Fabryka Kultury, bez 
większego wysiłku moż-
na stać się św. Mikoła-
jem. Wystarczy podzielić 
się tym, co może wywołać 
uśmiech na twarzach naj-
młodszych. /wA/
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KoMUNIKACjA | 
zmiany w kurso-
aniu autoBusów. 

Uwaga  
pasażerowie

Miejski Zakład Komunika-
cji Wejherowo informuje, że 
wprowadzone zostały zmia-
ny czasów odjazdów w roz-
kładach jazdy dla linii: 1 
„Wejherowo – Gościcino – 
Góra”; 3 „Wejherowo Odręb-
na – Gościcino”; 5 „Wejhero-
wo Szpital – Orle”; 7 „Wejhe-
rowo Cegielnia – Gościcino 
Robakowska”; 8 „Wejherowo 
Szpital – Reda Dw. PKP”; 10 
„Wejherowo Pomorska – Kę-
błowo”.
Od soboty 15 grudnia zmia-
ny dotyczyć będą linii: 9 „Cie-
chocino [Rekowo] – Rumia 
Dw. PKP”; 18 „Pieleszewo 
Karłowicza – Reda Dw. PKP”; 
19 „Rekowo [Lipowa] – Reda 
Dw. PKP”.
Zmiany związane są z do-
stosowywaniem rozkładów 
autobusowych do rozkładu 
jazdy pociągów PKP SKM w 
Trójmieście.
Do rozkładu jazdy linii nr 1, 
4 i 5 włączony zostaje nowy 
przystanek w Bolszewie pod 
nazwą „Bolszewo Strażacka 
02”. /raf/



Rumia gminą na szóstkę! 
rUMIA | pierwsze miejsce w kategorii „gmina przyjazna inwestorom” przyznano rumi w konkursie dziennika Bałtyckiego pod patrona-
tem marszałka województwa pomorskiego mieczysława struka.
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Z głębokim żalem oraz smutkiem 

przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Ś.P.
ZyGMUNTA LEŚNIOWSKIEGO

artystę rzeźbiarza, malarza, nauczyciela, społecznika, 
uhonorowanego Statuetką Jakuba Wejhera 

Z głębokim żalem 

przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Ś.P.
KAROLA WęSIERSKIEGO

kombatanta, wejherowskiego 
działacza społecznego

Pogrążonej w smutku i żalu Rodzinie
oraz wszystkim bliskim zmarłego

wyrazy najgłębszego współczucia składają 

Bogdan Tokłowicz
Przewodniczący Rady Miasta 
Wejherowa wraz z Radnymi

Bogdan Tokłowicz
Przewodniczący Rady Miasta 
Wejherowa wraz z Radnymi

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa 
wraz ze współpracownikami

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa 
wraz ze współpracownikami

składają

Lwowiaka, od 1959 zakochanego w Wejherowie, osobę nacechowaną artyzmem, niezwy-
kle wrażliwą, spostrzegawczą, człowieka mądrego mądrością życia, otwartego na świat i lu-

dzi, a przy całej swojej artystycznej wielkości, mistrza niezwykle skromnego, niezabiegające-
go o zaszczyty. Swój świat Zygmunt Leśniowski zbudował wokół szkoły – nauczania plastyki 
i techniki oraz swojej pracowni, w której powstawały niezwykłe Madonny, świątki, tryptyki 
ołtarzowe, obrazy, drogi krzyżowe, szopki oraz tzw. sztuka „użytkowa” – pieczęcie, oprawy 

plastyczne imprez, wystaw. Prace artysty zdobią prywatne mieszkania, kościoły, biura, insty-
tucje w Polsce i na całym świecie. Artysta nie zapominał o Wejherowie, które stało się Jego 
prawdziwym domem. Na płótnie utrwalał Wejherowo, jego zabytki, niezwykłe miejsca, w 

tym Kalwarię Wejherowską. Kultura Wejherowa poniosła niepowetowaną stratę.

Pogrążonej w smutku i żalu Rodzinie, Przyjaciołom,  
którzy opłakują śmierć Zygmunta Leśniowskiego, 

wyrazy najgłębszego współczucia składa  
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Gala finałowa konkursu od-
była się w piątek 8 grudnia 
w historycznej sali BHP na 
terenie Stoczni Gdańskiej. 
Nagrodę z rąk redaktora na-
czelnego Mariusza Szmid-
ki odebrał zastępca burmi-
strza Marcin Kurkowski.
Wyróżnienie „Gmina na 6” 
przyznawane było miastom, 
w których prężnie działa 
władza samorządowa, do-
brze żyje się i pracuje, wy-
korzystywane są walory tu-
rystyczne i logistyczne. Bra-
ne pod uwagę było umie-
jętne pozyskiwanie dotacji i 
wykorzystanie ich dla dobra 

społeczności lokalnej. Nie 
bez znaczenia była atmosfe-
ra – przyjazna dla mieszkań-
ców, inwestorów i gości. 
W Rumi doceniono przede 
wszystkim aktywne dzia-
łania związane z zagospo-
darowaniem 130 hektarów 
terenów inwestycyjnych. 
Zwrócono także uwagę na 
przeprowadzenie wzdłuż 
strefy inwestycyjnej kana-
łu odwadniającego oraz po-
wołanie spółki miejskiej Ru-
mia Invest Park. Jej celem 
jest kompleksowe wsparcie 
przedsiębiorców w procesie 
inwestycyjnym.

Miasto Rumia w ostatnim 
czasie podjęło również sze-
reg innych działań, takich 
jak zrealizowanie udogod-
nień planistycznych o bar-
dzo dobrych zapisach dla 
rozwoju przedsiębiorczo-
ści, rozpoczęcie współpra-
cy z podmiotami zabezpie-
czającymi dostęp do me-
diów, czy wstąpienie do po-
rozumienia Invest In Pome-
rania, które przyczyniły się 
do stworzenia bardzo kom-
fortowych warunków dla in-
westorów.

Michał Pasieczny
burmistrz Rumi

To nasz wspólny sukces. Wielkie podziękowania dla pracowni-
ków Urzędu Miasta, radnych oraz wszystkich zaangażowanych 
w rozwój Rumi. Kapituła konkursowa złożona była m.in. z eks-
pertów od infrastruktury, rozwoju turystycznego, rozwoju go-
spodarczego czy ochrony środowiska. To grono uznało nasze 
miasto za „Gminę na 6”

Nagrodę odebrał Zastępca Burmistrza 
Marcin Kurkowski
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oGŁoSZENIE 
wÓjtA GMINY GNIEwINo

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z 

późn. zm.), oraz art. 39 ust.1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt.1 ustawy z dnia 
03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z p.z.) zawiada-

miam o podjęciu przez Radę Gminy Gniewino uchwały Nr XLII/320/2017 z 
dnia 20 listopada 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian 

do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrę-
bu geodezyjnego Salino w gminie Gniewino, oraz o przystąpieniu do 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko doty-
czącej w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego.
Załącznik graficzny do wyżej wymienionej uchwały, szczegółowo określa-
jący granice planu jest eksponowany na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 

Gniewino.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu 
miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie na adres:

Urząd Gminy Gniewino
ul. Pomorska 8

84-250 Gniewino

w terminie do dnia 5 stycznia 2018r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

PowIAt | do użytku oddany został 
fragment przeBudowywanej drogi po-
wiatowej w kęBłowie.

Koniec z objazdamiStawiają na bezpieczeństwo
PowIAt | cyBerprzestępczość, migracje i klęski żywiołowe – to główne tematy konfe-
rencji pod hasłem „współczesne zagrożenia i wyzwania w zakresie Bezpieczeństwa”.

Spotkanie odbyło się w Ze-
spole Szkół Ponadgimnazjal-
nych nr 1 w Wejherowie. Kon-
ferencja objęta została patro-
natem Wyższej Szkoły Admi-
nistracji i Biznesu im. Eugeniu-
sza Kwiatkowskiego w Gdyni. 
Poruszane podczas spotka-
nia tematy związane były z cy-
berprzestępczością, migracja-
mi, a także klęskami żywioło-
wymi.
Ponad dwugodzinne wykła-

dy poprowadzili wykładow-
cy z gdyńskiej Wyższej Szko-
ły Administracji i Biznesu. 
To tradycja, że co roku Refe-
rat Bezpieczeństwa i Zarzą-
dzania Kryzysowego Staro-
stwa Powiatowego w Wejhe-
rowie organizuje spotkanie 
dla przedstawicieli lokalnych 
służb mundurowych, dyrek-
torów szkół i urzędników. 
Podczas konferencji omawia-
ne są aspekty związane z bez-

pieczeństwem mieszkańców, 
a także młodzieży z powiatu 
wejherowskiego. Inicjatorem 
spotkań jest , była Gabriela Li-
sius, starosta wejherowski. 
- Chcemy patrzeć na bezpie-
czeństwo trochę szerzej, dla-
tego podczas spotkania poru-
szany jest między innymi te-
mat migracji ludności  - wy-
jaśniała starosta podczas spo-
tkania. Wśród poruszanych 
tematów znalazł się między 

innymi ten związany z klęska-
mi żywiołowymi
- Chcemy zapobiegać powo-
dziom w naszym regionie -  
podkreślała Gabriela Lisius.
Podczas konferencji wiedza 
z zakresu bezpieczeństwa 
jest poszerzana, a uczestnicy 
mogą przede wszystkim po-
dzielić się swoimi doświad-
czeniami. W spotkaniu uczest-
niczyła także młodzież z ZSP 
nr 1 w Wejherowie./raf/

To drugi etap prac związa-
nych z realizacją inwestycji  
przy rondzie w Rosochach, 
na które, samorząd otrzymał 
dofinansowanie z rządowe-
go Programu Rozwoju Gmin-
nej i Powiatowej Infrastruk-
tury Drogowej na lata 2016 
- 2019.
Na tę chwilę prace zosta-
ły zakończone, ponieważ na 
pozostałym odcinku drogi 
wciąż nie została wykonana 
kanalizacja sanitarna - zada-
nie to leży po stronie gminy 
Luzino.
- Naszym zadaniem było wy-
konanie nawierzchni i infra-
struktury około drogowej, za 
prace podziemne odpowia-
dała gmina Luzino -  tłuma-
czy Gabriela Lisius, starosta 
wejherowski. - Oddany do 
użytku fragment to 900 me-
trów asfaltu na ulicy Chłop-
skiej w kierunku ulicy Wiej-
skiej. 
Kierowcy od teraz nie będą 
musieli korzystać z wyzna-
czonych na czas trwania re-
montu objazdów. Przebudo-
wa drogi w Kębłowie to dru-
gi element zadania realizo-
wanego w ramach „Rozbu-
dowy drogi powiatowej nr 

1451G Kniewo- DK nr  6 - Lu-
zino - Łebno” na które samo-
rząd powiatu wejherowskie-
go otrzymał dofinansowanie 
z rządowego Programu Roz-
woju Gminnej i Powiatowej 
Infrastruktury Drogowej na 
lata 2016-2019. Na tę chwi-
lę udało się wykonać  60 pro-
cent wszystkich zaplanowa-
nych w ramach tego projek-
tu prac.
- Budowa dalszego etapu uli-
cy Chłopskiej przed wybudo-
waniem kanalizacji sanitarnej  
byłaby nieracjonalna gdyż 
spowodowałoby to koniecz-
ność ingerowania w nowo 
powstałą nawierzchnię - wy-
jaśnia starosta wejherowski.
/raf/
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oGŁoSZENIE 
wÓjtA GMINY GNIEwINo

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z 

późn. zm.), oraz art. 39 ust.1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt.1 ustawy z dnia 
03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z p.z.) zawiada-

miam o podjęciu przez Radę Gminy Gniewino uchwały Nr XLII/319/2017 
z dnia 20 listopada 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obrębu geodezyjnego Mierzyno w gminie Gniewino, oraz o przystą-

pieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środo-
wisko dotyczącej w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego.
Załączniki graficzne do wyżej wymienionej uchwały, szczegółowo okre-

ślające granice planu są eksponowane na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 
Gniewino.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu 
miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie na adres:

Urząd Gminy Gniewino
ul. Pomorska 8

84-250 Gniewino

w terminie do dnia  5 stycznia 2018r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodaw-
cy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

oGŁoSZENIE 
wÓjtA GMINY GNIEwINo

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. 
zm.), oraz art. 39 ust.1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt.1 ustawy z dnia 03 paź-
dziernika 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływa-
nia na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z p.z.) zawiadamiam o podjęciu 
przez Radę Gminy Gniewino uchwały Nr XLII/321/2017 z dnia 20 listopada 
2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian do miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego ryb-
no w gminie Gniewino, oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strate-

gicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej w/w projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Załączniki graficzne do wyżej wymienionej uchwały, szczegółowo okre-
ślające granice planu są eksponowane na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 

Gniewino.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu 
miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie na adres:

Urząd Gminy Gniewino
ul. Pomorska 8

84-250 Gniewino

w terminie do dnia  5 stycznia 2018r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

15|Piątek, 15 grudnia 2017gwe24.pl/aktualności

ZAProSZENIE | to Będzie gratka dla mi-
łośników mocnej, rockowej muzyki.

rUMIA | świąteczne kolędowanie w rumi to już tradycja. zainteresowanie w 
tym roku Było rekordowe.

Mocne brzmienie 
w Starym Kinie

W wejherowskim klubie mu-
zycznym Stare Kino wystąpią 
trzy zespoły. 
BLACK SUGAr - zespół, któ-
ry  powstał w wyniku spon-
tanicznej decyzji trójki mło-
dych muzyków. Wyraziste 
brzmienie nawiązuje do kla-
sycznego rocka lat 70. Mu-
zyka Black Sugar łączy w so-
bie oryginalne riffy, surowe 
brzmienie basu oraz ener-
giczną perkusję. 
GooStUff. Jest to młody 
zespół, który powstał w paź-
dzierniku 2013 roku. - Gramy 
Alternative/Hard Rock, choć 
inspirujemy się również inny-
mi gatunkami, nadając utwo-
rom niepowtarzalny charak-
ter – mówią o sobie muzycy. 

- Udzielamy się regularnie na 
pomorskiej scenie muzycz-
nej.
KoNG. Muzyka zespołu 
Kong, to ciekawa mieszanka 
różnych gatunków oraz sty-
lów muzycznych, które łączy 
jeden wspólny mianownik: 
dobra zabawa. Kong z wiel-
ką łatwością porusza się w re-
jonach hard rocka czy bluesa. 
Bez większych problemów 
wskakuje w szykowną alter-
natywę, hacząc przy tym na-
wet muzykę orientalną. 

Niedziela, 17 grudnia, Stare 
Kino (ul. Kościuszki 1a, wej-
herowo). Bilety w cenie 15 
zł do kupienia przed kon-
certem. /raf/

Wprowadzili w świąteczny nastrój

teresa jałocha
radna

Artyści gwarantowali bardzo wysoki poziom artystyczny. Próżno 
było szukać w ich wykonaniu fałszywej nuty. Podczas koncertu mo-
gliśmy przeżyć wspaniałe chwile, przygotować się duchowo do zbli-
żających świąt. Mogliśmy też wspólnie pośpiewać do czego szcze-
gólnie zachęcał nas pan Włodzimierz Korcz. Mieszkańcy byli z pew-
nością bardzo zadowoleni.

W niedzielę 10. grudnia w 
hali Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Rumi 
odbył się Koncert Kolęd. Ru-
mianie mogli podziwiać zna-
komity występ Olgi Bończyk, 
Alicji Majewskiej, Łukasza Za-
grobelnego oraz Włodzimie-
rza Korcza. Liczba zaintereso-
wanych wydarzeniem prze-
szła najśmielsze oczekiwa-
nia organizatorów, dlatego 
też po sprzedaży biletów na 
godzinę 17:00, zorganizowa-
na drugi występ na godzinę 
19:45.
Koncert Świąteczny, w który 
wprowadził burmistrz Michał 
Pasieczny, w hali MOSiR Ru-
mia odbył się po raz czwar-
ty. To już tradycja, pozwala-
jąca na chwilę zadumy i wy-
tchnienia w zapracowanym 
okresie przedświątecznej 
gorączki. 
Świąteczne koncerty w Rumi 
to już tradycja. W zeszłym 
roku przed mieszkańcami 
wystąpili soliści, chór i orkie-
stra PZLPiT „Mazowsze” pod 
dyrekcją Jacka Bonieckie-
go. W 2015 roku swoją twór-
czość zaprezentował zespół 
Golec uOrkiestra. Natomiast 
w 2014 roku w Rumi wystą-
pił zespół Arka Noego.
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oGŁoSZENIE
Burmistrza   Miasta   rumi

Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-

chomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z 
późn. zm.) oraz Zarządzeń Burmistrza Mia-

sta Rumi informuję, że w siedzibie Urzę-
du Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7 na 
okres 21 dni, wywieszony został Wykaz Nr 

LIX stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 
1500/541/2017 z dnia 12.12.2017 r. obej-

mujący lokal mieszkalny wraz z udziałem w 
gruncie, położony w Rumi, stanowiący wła-
sność Gminy Miejskiej Rumia, przeznaczo-
ny do sprzedaży w drodze bezprzetargo-

wej na rzecz jego najemców oraz Wykaz Nr 
LX stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 

1501/542/2017 z dnia 12.12.2017 r. obejmu-
jący nieruchomość położoną w Rumi przy 

ul. Gdyńskiej, oznaczoną jako działka nr 
259/31 o pow. 49 m2, stanowiącą własność 

Gminy Miejskiej Rumia, przeznaczoną do 
sprzedaży  w drodze bezprzetargowej na 

poprawienie warunków zagospodarowania 
nieruchomości przyległej.

 
Rumia, dnia 13.12.2017 r.

oGŁoSZENIE
Burmistrza Miasta rumi

Stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z późn. 

zm.) oraz Zarządzenia Nr 859/405/2016 Burmistrza Miasta Rumi 
z dnia 07.10.2016r. informuję, iż w siedzibie Urzędu Miasta Rumi 
przy ul. Sobieskiego 7, na okres 21 dni wywieszony został wykaz 
obejmujący nieruchomości położone w Rumi, stanowiące wła-

sność Gminy Miejskiej Rumia, przeznaczone do dzierżawy w 
formie bezprzetargowej:

- część działki nr 497/8 przy ul. Marszałka Piłsudskiego, 
na cele parkingowe,

- część działki nr 948/1 przy ul. Gen. Maczka, część działki nr 131/2 
przy ul. Gdańskiej, część działki nr 44/3 przy ul. Zdrojowej, na cele 

działki przydomowej – zieleń ozdobna,
- część działki nr 44/3 przy ul. I Dyw. Wojska Polskiego, na cele 

upraw rolniczych jednorocznych,
- część działki nr 972/9 przy ul. Dąbrowskiego, na cele składowe,
- część działki nr 142 ul. Kasztelańskiej, na cele działki przydomo-

wej – zieleń ozdobna oraz na cele garażu,
- część działki nr 969/4 przy ul. Dąbrowskiego, na cele handlowe,
- część działki nr 164/6 przy ul. Wodnej, na cele działki przydomo-

wej – zieleń ozdobna oraz na cele szopki,

Rumia, 07.10.2016r. 

Obdarowali potrzebujących
PowIAt | za nami weekend cudów związany z finałem 17. edycji szlachetnej paczki. 

wEjhErowo | czy przy wjeździe do wej-
herowa zostaną postawione taBlice z 
nazwą miasta w języku kaszuBskim?

Dzięki zaangażowaniu wo-
lontariuszy i ludzi dobrej 
woli do ponad sześćdziesię-
ciu rodzin z powiatu wejhe-
rowskiego trafiły świąteczne 
paczki. 
W sumie w całym kraju obda-
rowano ponad 20 tys. rodzin. 
Średnia wartość paczki wy-
niosła 2689, a składało się na 
nią przeciętnie 36 darczyń-
ców. To tylko liczby, które ro-
bią wrażenie, ale nadal pozo-
stają wyłącznie liczbami. Pod 
każdą z nich kryje się jednak 

człowiek, który albo czerpie 
przyjemność z pomagania 
innym, albo płacze z radości, 
gdy otrzyma wsparcie od lu-
dzi dobrej woli.
Jeżeli chodzi o powiat wej-
herowski, to emocji nie bra-
kowało w Rumi i Gościcinie, 
gdzie zorganizowane zosta-
ły sztaby 17. edycji Szlachet-
nej Paczki. Darczyńcy pacz-
ki przekazywali do wolonta-
riuszy, którzy dostarczali je 
bezpośrednio do potrzebu-
jących rodzin. W ten sposób 

wspierali osoby samotne, ro-
dziny wielodzietne i ludzi, 
którzy znajdują się w trudnej 
sytuacji życiowej. 
- Niektórzy darczyńcy będą 
utrzymywać kontakt z obda-
rowanymi – mówi Iwona Ka-
łuża, spec. ds. opisów Szla-
chetnej Paczki. - Inni potrze-
bujących wolą wspierać ano-
nimowo. My, jako wolonta-
riusze, jeszcze co najmniej 
dwa razy pojawimy się u ro-
dzin, które otrzymały paczki. 
Chcemy zobaczyć, czy rodzi-

ny wykorzystały szansę, któ-
rą otrzymały. 
Za koordynacje działań szta-
bu w Rumi odpowiadała Ka-
tarzyna Krajewska, a w Gości-
cinie funkcję liderki 17. edycji 
Szlachetnej Paczki pełniła Ilo-
na Danielczyk. Warto zazna-
czyć, że Szlachetna Paczka 
funkcjonuje przez cały rok. 
Weekend cudów to kulmi-
nacyjny moment, ale na nim 
nie kończy się mądra pomoc.  
/wA/
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Kaszubska nazwa miasta

W jednym z punktów obrad 
najbliższej, wtorkowej zwy-
czajnej sesji Rady Miasta Wej-
herowa znalazła się uchwała 
w sprawie ustanowienia do-
datkowej nazwy miasta w ję-
zyku kaszubskim. 
Wniosek dotyczy miejscowo-
ści o urzędowej nazwie w ję-
zyku polskim Wejherowo, dla 
której proponuje się brzmie-
nie nazwy dodatkowej w ję-
zyku kaszubskim Wejrowò.
Jeśli radni przegłosują uchwa-
łę, to Rada Miasta Wejherowa 
wystąpi do ministra właści-
wego do spraw wyznań reli-
gijnych oraz mniejszości na-
rodowych i etnicznych, za 
pośrednictwem wojewody 
pomorskiego, z wnioskiem 

o ustalenie dodatkowej na-
zwy miejscowości w języku 
kaszubskim.
Chociaż głosowanie dopie-
ro odbędzie się, ale już dziś 
z dużym prawdopodobień-
stwem można powiedzieć, że 
kaszubskie tablice zostanie 
zainstalowane. 
- Bardzo się cieszę z tablicy 
w języku kaszubskim – mówi 
Marcin Drewa, wiceprzewod-
niczący Rady Miasta Wejhero-
wa. - Już w 2015, 2016 i 2017 
roku zwróciłem się z odpo-
wiednim wnioskiem do pre-
zydenta miasta oraz Mu-
zeum Piśmiennictwa i Mu-
zyki Kaszubsko - Pomorskiej 
oraz Zrzeszenia Kaszubsko 
- Pomorskiego w Wejhero-
wie. Odpowiedzi były jak naj-
bardziej pozytywne. To wiel-
ki i ważny krok w utrwalaniu 
i propagowaniu kaszubszczy-
zny w Wejherowie - Ducho-
wej Stolicy Kaszub. Propono-
wana kaszubskojęzyczna na-
zwa miasta Wejrowò zosta-
ła pozytywnie zaopiniowana 
w konsultacjach społecznych 
oraz przez Radę Języka Ka-
szubskiego przy Zarządzie 
Głównym ZK-P w Gdańsku.
/raf/

jUBILEUSZ | uro-
dziny świętował 
kapitan pawelec.
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13 grudnia 1915 r. w Żmudzie 
k. Lututowa (pow. wieluński) 
urodził się kapitan Aleksan-
der Pawelec, żołnierz Lądo-
wej Obrony Wybrzeża i Armii 
Krajowej. Z okazji urodzin ży-
czenia zdrowia oraz wszelkiej 
radości i pomyślności w pod-
jętych aktywnościach kapi-
tanowi złożyli wójt gminy 
Wejherowo Henryk Skwarło 
i kierownik Referatu Oświaty 
i Spraw Społecznych Krzysz-
tof Sapieha. Wójt podzięko-
wał za wszelkie owoce minio-
nych lat, wyrażając jednocze-
śnie wdzięczność z corocznej 
obecności Aleksandra Pawel-
ca wraz z małżonką na pa-
triotycznych uroczystościach 
w Białej i Piaśnicy, a także za 
udział w spotkaniach z mło-
dzieżą. /raf/

102. urodziny



REKLAMA                                                                                                       158/2017/RLREKLAMA                                                                                                     182/2017/RL REKLAMA                                                                                                     27/2017/ZI

REKLAMA                                                                                                                                               U/2017/PR

d o d a t e k

PRACA
nr 13/2017                            dowiedz się więcej: r.laskowski@expressy.pl

Początkujący przedsiębiorcy mogą przez dwa 
lata opłacać niższe składki, a także korzystać z 
bezpłatnych programów rozliczeniowych.
Jeśli zamierzamy prowadzić działalność gospo-
darczą jednoosobowo lub w formie spółki 
cywilnej, musimy zarejestrować ją 
w Centralnej Ewidencji i Infor-
macji o Działalności Gospo-
darczej (CEIDG). Gdy zdecy-
dujemy się założyć spółkę in-
nego typu, to składamy wnio-
sek o rejestrację w Krajowym 
Rejestrze Sądowym, czy-
li w KRS. Na podstawie 
danych otrzymanych z 
CEIDG lub KRS, ZUS 
założy konto płatni-
ka składek. Na nim bę-
dzie zapisywać przesyła-
ne dokumenty oraz rozli-
czać składki.
Niezależnie od tego, czy będzie-
my rejestrować się w CEIDG, czy 
w KRS, w ciągu 7 dni od rozpoczę-
cia działalność, musimy zgło-
sić do ubezpieczeń w ZUS sie-
bie, swoich pracowników oraz 
członków rodziny. Jeśli zgłasza-
my siebie do ubezpieczeń społecznych i zdro-

wotnego, zrobimy to na druku ZUS ZUA, je-
śli natomiast zgłaszamy się jedynie do ubezpie-
czenia zdrowotnego, wtedy korzystamy z druku 
ZUS ZZA. Członka swojej rodziny lub rodziny 
pracownika musimy zgłosić do ubezpieczenia 

zdrowotnego za pomocą druku ZUS ZCNA. 
Należy pamiętać, że rejestrując firmę w CE-
IDG, możemy wraz z wnioskiem CEIDG-1 
złożyć dokumenty dzięki, którym zgłosimy 
siebie do ubezpieczeń społecznych i ubez-
pieczenia zdrowotnego oraz członków 
rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego.

To nie wszystkie ułatwienia 
dla nowych przedsiębior-
ców. Przez pierwsze dwa 
lata będziemy mogli opła-
cać składki na preferencyj-
nych zasadach. Nic jednak 

nie stoi na przeszkodzie, że-
byśmy płacili więcej – dzięki temu 

uzyskamy wyższe świadczenia. Niż-
sze składki można opłacać gdy firma 

jest założona po raz pierwszy bądź po 
60 miesięcznej przerwie oraz nie może 
świadczyć naszemu byłemu pracodawcy 
pracy, którą wykonywaliśmy dla niego jako 
pracownik w bieżącym lub poprzednim 
roku przed jej założeniem./raf/

Zostań swoim 
pracodawcą

Zasiłek dla 
bezrobotnych

Wielu przyszłym przedsiębiorcom rozpoczęcie działalności 
kojarzy się z nieskończonymi wizytami w urzędach. A wy-

starczy jedna wizyta w urzędzie miasta lub gminy. 

Szkolenie z e-składki
Inspektorat ZUS w Wejherowie organizuje  bezpłatne szkolenie dla 
płatników składek. Rozpocznie się 15 grudnia o 9.00  w siedzibie in-
spektoratu  przy ul. Jana III Sobieskiego 294. Program szkolenia obej-
muje zasady opłacania składek do 31 grudnia 2017 r.  i  od 1 stycznia 
2018 r., informacje o Numerze Rachunku Składkowego, zasady podzia-
łu wpłaty na ubezpieczenia i fundusze, zasady rozliczania wpłaty na po-
szczególne ubezpieczenia oraz fundusze. Zostaną także przestawione 
korzyści wynikające ze zmiany sposobu opłacania składek. Zgłoszenia 
uczestnictwa: aleksandra.nadolska@zus.pl lub malgorzata.wisniew-
ska04@zus.pl.

Wysokość zasiłku podlega rewa-
loryzacji, kwota ta jest ustalana co 
roku 1 czerwca w oparciu o po-
ziom cen towarów i usług kon-
sumpcyjnych ogłaszany przez Pre-
zesa Głównego Urzędu Statystycz-
nego.
Wysokość zasiłku z urzędu pra-
cy nie zmieniła się od trzech lat i 
wynosi: dla pracownika, który ma 
staż pracy mniejszy, niż 5 lat przez 
pierwsze 3 miesiące 583, 60 zł net-
to i 468,11 zł netto przez kolejne 
miesiące, dla pracownika ze sta-
żem pracy od 5 do 20 lat - 717,30 
zł netto (pierwsze 3 mies.) i 572,87 
zł netto (przez kolejne), zaś dla 
tych, którzy przepracowali po-
nad 20 lat 851,63 zł netto (przez 3 
mies.) i 678,71 zł netto (przez ko-
lejne mies.).
Następna waloryzacja może nastą-
pić 1 czerwca 2018 roku.
Zasiłek jest przyznawany na okres 
od 6 do 12 miesięcy – jest to uza-
leżnione od m.in. stopy bezrobo-
cia w powiecie, w którym miesz-
ka bezrobotnych, a także jego wie-
ku, stażu pracy, małoletnich do lat 
15 na utrzymaniu czy bezrobocia 
współmałżonka./raf/

Po utracie pracy 
przysługuje zasiłek 
dla bezrobotnych. 
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GM. wEjhErowo | kolejne dwa sołectwa w 
gminie wejherowo celeBrowały dzień seniora.

Super Seniorzy
Najpierw wspólne świętowanie 
w lokalnej remizie Ochotniczej 
Straży Pożarnej rozpoczęli najstar-
si mieszkańcy Gowina. Następ-
nie sołtys i rada sołecka Ustarbo-
wa zaprosiła seniorów z Ustarbo-
wa do tamtejszej świetlicy. W obu 
miejscowościach uroczystości zo-
stały poprzedzone mszami świę-
tymi, które odprawił ksiądz pro-
boszcz Jarosław Hinc z parafii św. 
Izydora. 
Zarówno w Gowinie, jak i Ustarbo-
wie nie zabrakło poczęstunku, tra-
dycyjnego przełamania się opłat-
kiem, czy też odśpiewania kolęd. 
Każdy z seniorów otrzymał także 
świąteczne upominki, które wrę-
czyli sołtysi i rady sołeckie. Pod-
czas spotkań głos zabrał również 

wójt gminy Wejherowo Henryk 
Skwarło. Wójt poza świąteczny-
mi życzeniami, jak zawsze wyróż-
nił „Super Seniorów”. Tym razem 
zaszczytu tego dostąpili: Joanna 
Szymerowska (Gowino) i Roman 
Czoska (Pętkowice) oraz Franci-
szek Socha i Józefa Storóż (oboje 
Ustarbowo). Niestety pani Józefa 
z powodów zdrowotnych nie była 
w stanie osobiście przyjąć życzeń, 
dlatego w jej imieniu kwiaty i ka-
lendarz na nowy rok odebrała jej 
córka. Wspaniała organizacja oraz 
świąteczna, a zarazem ciepła, ro-
dzinna i pełna miłości atmosfera – 
tak podsumować można sobotnie 
obchody Dnia Seniora w Gowinie 
i Ustarbowie.
/UGw/
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wEjhErowo | w stolicy powiatu wejherowskiego wyraźnie czuć już zBliżające się święta. to efekt jarmarku Bożonarodze-
niowego, który oficjalnie wystartował w minioną środę. 

Jarmark Bożonarodzeniowy po raz piąty

W co można zaopatrzyć się na Placu Wej-
hera? Handlowcy oferują swojskie wę-
dliny, tradycyjne sery, naturalne miody 
bądź pyszne nalewki. Nadto można na-
być oryginalne ozdoby świąteczne, wy-
jątkową biżuterię i przecudną porcelanę. 
Do odwiedzenia Jarmarku Bożonarodze-
niowego w środę namawiał prezydent 
Wejherowa.  
- Zachęcam do odwiedzenia wszystkich 
stoisk, bo one są naprawdę fantastyczne 
– mówił Krzysztof Hildebrandt. - Gdy ro-
dzice będą robić zakupy, dzieci mogą ko-
rzystać z karuzeli bądź lodowiska. 
Jarmark Bożonarodzeniowy w Wejhero-
wie zagościł już po raz piąty. Stoiska na 
Placu Wejhera dla mieszkańców i przy-
jezdnych dostępne mają być do przyszłe-
go piątku, tj. 22 grudnia. Od poniedział-
ku do piątku czynne mają być w godz. od 
11 do18, a w weekendy od 11 do 19. 
WA

weekend z jarmarkiem 
W weekend 16 i 17 grudnia 2017 zapra-
szamy dzieci z rodzicami na wejherowski 
rynek. Będzie Św. Mikołaj, dużo muzyki i 
cyrkowej magii.

Sobota 16 grudnia
godz. 13.00-16.00 - Wizyta Św. Mikołaja, 
który będzie m.in. uczył kolęd
godz.13.00-15.00 - stoisko malowania 
twarzy dzieciom
godz. 14.00 – 16.00 - Wesoły pokaz Świą-
tecznych ELFÓW w programie żonglo-
wanie, diablo, kula akrylowa, zabawy z 
publicznością, żonglowanie prezentami, 
świecące maczugi, pokaz LED, warsztaty 
cyrkowe z dziećmi .

Niedziela 17 grudnia 
godz. 12.00-14.00 - Wizyta Mikołaja
godz. 13.00-15.00 - stoisko malowania 
twarzy
godz.14.00-16.00 – Zabawa ze Świątecz-
ną Orkiestrą Cyrkową

fo
t. 

ja
go

da
 l

ez
ne

r
fo

t. 
ja

go
da

 l
ez

ne
r

fo
t. 

ja
go

da
 l

ez
ne

r
fo

t. 
ja

go
da

 l
ez

ne
r

fo
t. 

ja
go

da
 l

ez
ne

r



20 | gwe24.pl/aktualnościPiątek, 15 grudnia 2017

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.
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Turystyczne Pomorze
PoMorZE | potencjał turystyczny województwa wzrośnie. Będą nowe trasy rowerowe, szlaki kajakowe i  infrastruktura że-
glarska na żuławach oraz zatoce gdańskiej.
Umowy na dofinansowanie 
projektów podpisali mar-
szałkowie Mieczysław Struk, 
Wiesław Byczkowski i Ry-
szard Świlski oraz partne-
rzy 32 projektów. Całkowita 
wartość umów wynosi 216 
mln zł, z czego prawie 133 
mln zł to dotacje unijne (ze 
środków Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Woje-
wództwa Pomorskiego na 
lata 2014 -2020). Resztę do-
kładają samorządy.
Planowane inwestycje 
wchodzą w skład trzech tu-
rystycznych przedsięwzięć 
strategicznych samorządu 
województwa pomorskiego: 
„Pomorskie trasy rowerowe 
o znaczeniu międzynarodo-
wym R-10 i Wiślana Trasa 
Rowerowa R-9”, „Pomorskie 
Szlaki Kajakowe” oraz „Roz-
wój oferty turystyki wodnej 
w obszarze Pętli Żuławskiej 
i Zatoki Gdańskiej”.
W ramach pierwszego pro-
jektu powstaną trasy rowe-
rowe. Pierwsza z nich, R-10, 
łącząca się z trasami w in-

nych krajach, prowadzić bę-
dzie wzdłuż morza, od Ust-
ki przez Łebę, Władysławo-
wo, Trójmiasto oraz Kryni-
cę Morską, aż do wschod-
niej granicy województwa. 
Druga droga to Wiślana Tra-
sa Rowerowa, która jest czę-
ścią ścieżki R-9, prowadzą-
cej przez Żuławy Gdańskie, 
Tczew, Gniew i Kwidzyn aż 
po południową granicę wo-
jewództwa. Trasy rowero-
we, które powstaną na Po-
morzu, będą częścią euro-
pejskich sieci szlaków Eu-
roVelo. Będzie można nimi 
objechać pętlą kraje nad-
bałtyckie od Gdańska przez 
Kłajpedę, Rygę, Tallinn, Pe-
tersburg, Helsinki, Kopenha-
gę do Sztokholmu.
-  Ten projekt to spójna kon-
cepcja, która łączy szlaki ro-
werowe prowadzone przez 
różne gminy Pomorza – wy-
jaśnia marszałek Mieczysław 
Struk. – Granica ścieżki nie 
kończy się na granicy mia-
sta czy gminy, a łączy różne 
miejsca, ciekawe atrakcje tu-

rystyczne i obszary atrakcyj-
ne kulturowo
Drugi projekt to pomorskie 
szlaki kajakowe. Nowe szlaki 
kajakowe mają być dostęp-
ne od końca 2019 r. – nie tyl-
ko na terenach partnerów 

wiodących, ale i w miastach 
i gminach partnerskich. Pro-
jekty zrealizują partnerzy 
wiodący: Gdańsk, Kwidzyn, 
gminy Kościerzyna, Stęży-
ca, Kobylnica, Starogard 
Gdański, Karsin, Nowy Dwór 

Gdański, Lipusz, Miastko, 
Chojnice, Rzeczenica, Łęczy-
ce, Sulęczyno i Brusy. 
– Pomorskie rzeki i szkla-
ki kajakowe to przepiękne 
miejsca naszego regionu – 
tłumaczy Mieczysław Struk. 

– Warto, żeby były bardziej 
wygodne i dostępne dla ka-
jakarzy. Nie trzeba będzie 
co chwilę przenosić kaja-
ków i całego sprzętu, ponie-
waż trasy mają zostać połą-
czone.
- Z kolei na Żuławach i Zato-
ce Gdańskiej powstanie no-
woczesna infrastruktura że-
glarska: przystanie, pomo-
sty z trapami i umocnienia-
mi brzegu, drogi z miejscami 
postojowymi, oświetleniem 
hybrydowym i monitorin-
giem – dodaje  wicemarsza-
łek Wiesław Byczkowski. - 
Nowa zieleń uatrakcyjni te-
ren, a kontenery sanitarne 
i mała architektura poprawią 
komfort turystów. Przysta-
nie żeglarskie połączą sieć 
Pętli Żuławskiej z portami 
Zatoki Gdańskiej. Niewątpli-
wą atrakcją będzie urucho-
mienie nowej trasy żeglugo-
wej na Tudze - planowane 
jest uruchomienie nieczyn-
nych mostów zwodzonych 
lub ich przebudowa. 
Anna Kłos



REDAKCJA
ul. Gniewowska 7, 84-200 Wejherowo
tel./fax. 58 736 16 92, tel. 58 736 33 22

REDAKTOR NACZELNY: 
Piotr Ruszewski 
DYREKTOR HANDLOWY: 
Rafał Laskowski
DZIENNIKARZE: Rafał Korbut, Anna Walk, 
Grzegorz Bryszewski, Krzysztof Grajkowski

SKŁAD: Michał Dopke
m.dopke@expressy.pl

SEKRETARZ DS. 
ADmINISTRACYJNYCH:
Magdalena Chmielewska
tel. 796 600 155
m.chmielewska@expressy.pl

Redakcja nie zwraca tekstów 
niezamówionych oraz zastrzega sobie 
prawo ich redagowania i skracania. 
Redakcja nie odpowiada za treść 
zamieszczanych ogłoszeń.

ISSN 1897-7405
WYDAWNICTWO
NORDAPRESS PPHU, 84-200 Wejherowo, 
ul. Gniewowska 7, 

NIP 588-131-07-65
BIURO OGŁOSZEŃ
ogłoszenia@expressy.pl
Wejherowo 84-200, 
ul. Gniewowska 7
tel.fax 58 736 16 92

BIURO REKLAm
Danuta Bieszke, 
d.bieszke@expressy.pl,

tel. 660 731 138
reklama@expressy.pl

DRUK Express Media Bydgoszcz

NAKŁAD 12 000 egzemplarzy

Rozpowszechnianie redakcyjnych 
materiałów publicystycznych bez zgody 
wydawnictwa jest zabronione.

REDAKcjA GDAŃSK: 
Aleja Zwycięstwa 24, 80-219 Gdańsk,
tel./fax. 58 736 16 92,
tel. 58 736 33 22

REDAKcjA LĘBORK: 
Plac Pokoju 3, piętro II, pokój 7,
84-300 Lębork,
tel./fax. 58 736 16 92,

OGŁOSZENIA Nadaj drobne ogłoszenie SMSem już od 2 zł

REKLAMA                   23/2017/RL

POLUB NAS!

/GwE24.PL

REKLAMA                                     U/2017/RL

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
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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

SIANoKISZoNKA dobrej jakości 
120x120.70.zł. Siano kostka.5 zl Częt-
kowo 510751837

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

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

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

SIANoKISZoNKA 120x120 do-
bra 70 rotacjna 1750 zł Częstkowo. 
510751837

rEGAŁ metalowy do wypieku z pieca 
694 642 709

BLAChY stal. do wypieku 60-40 cm 
694 642 709

PIŁA tarczowa szt.2 na sile 750 zł 
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

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

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM
SPrZEDAM dzialke 570 m2 w Karwi 
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 działkę budowlaną 600 
m kw, z dobrym ogrodzeniem muro-
wanym, ul. Krzywa, Wejherowo, tel. 
513-005-898  

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

SPrZEDAM działkę 570 m2 w Karwi 
tel. 661 582 483

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
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

SZUKAMY tapicerów, 4000 – 8000 
brutto, spanie – jedzenie zagwaran-
towane – Niemcy, tel. 00 49 157 74 

120 145 USŁUGI
USŁUGI dekarsko – ciesielskie, tel. 
697 753 504

ZŁotA rączka, drobne naprawy, 
sprzątanie obejścia, piwnic, trans-
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Wygrana po pięciu setach
SIAtKÓwKA | zawodniczki aps rumia stoczyły długi i wyrównany pojedynek z drużyną politechniki poznańskiej.

PIŁKA ręCZNA | sytuacja w spotkaniu tytanów zmieniała 
się jak w kalejdoskopie, ale to podopieczni pawła paździo-
chy wygrali mecz w Bydgoszczy.

PIŁKA ręCZNA | reprezentacja zespołu szkół ponadgimna-
zjalnych nr 4 w wejherowie Była Bezkonkurencyjna w pół-
finale wojewódzkiej licealiady w piłce ręcznej.

Sobotni mecz był pierwszym 
spotkaniem rundy rewanżo-
wej – po tym jak APS rozegrał 
mecze ze wszystkimi druży-
nami liczącej 10 zespołów 
ligi, zespół prowadzony przez 
Tomasza Kordowskiego spo-
tkał się po raz drugi z SKF KS 
Politechniką Poznań. Mecz 
pomiędzy tymi zespołami, 
który odbył się w pierwszej 
kolejce zakończyło się gład-
kim zwycięstwem 3:0 druży-
ny z Wielkopolski. 
Rumskie siatkarki postano-
wiły wziąć rewanż za porażkę 
w Poznaniu – w pierwszym 
secie szybko przewagę wy-
pracowały sobie zawodniczki 
APS i kilkopunktowa zaliczka 
utrzymywała się bardzo dłu-
go, aż doszło do stanu 24:20 
dla Rumi. Wtedy Politechnika 
obroniła trzy piłki setowe, ale 
przy czwartek górą był APS, 
który wygrał pierwszy set. 
W drugiej partii grę popra-
wiły przyjezdne i przewagi, 
którą sobie wypracowały, nie 
oddały do końca i wyrównały 
stan spotkania. W kolejnym 
secie zacięta walka trwała 

do samego końca – ostatecz-
nie 26:24 wygrał zespół z Po-
znania i Politechnika była 
set od zwycięstwa w meczu. 
Rumskie zawodniczki wal-
czyły jednak o tie-break – 
w czwartym secie zdeklaso-
wały rywalki i wygrały 25:15. 
Ostatnia odsłona tego dresz-
czowca okazała się pomyślna 
dla APS-u – do końca waży-
ły się losy piątego seta i me-
czu, ale to podopieczne To-
masza Kordowskiego okaza-
ły się lepsze.
Po nie najlepszym począt-
ku sezonu zespół z Rumi wy-
raźnie złapał wiatr w żagle. 
Sobotnia wygrana to dru-
gie z rzędu i czwarte w ogó-
le zwycięstwo APS-u, któ-
ry zajmuje teraz 7. miejsce 
w tabeli II ligi. Przed rumski-
mi siatkarkami jeszcze jeden 
mecz w 2017 roku – 16. grud-
nia wyjadą one do Stargar-
du na spotkaniu z tamtejszą 
Spójnią. Później zespoły cze-
ka przerwa świąteczno-no-
woroczna. Do gry powrócą 6. 
stycznia.
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jedna bramka zdecydowała wejherowo niepokonane

Rywalem wejherowian 
w przedostatnim ligowym 
meczu w tym roku był zespół 
AWF AZS Bydgoszcz. Do tej 
pory ta drużyna nie wygra-
ła żadnego spotkania w re-
gulaminowym czasie gry (raz 
zwyciężyła w karnych), ale 
akademicki zespół postawił 
Tytanom trudne warunki.
Pierwsze dwie bramki w Byd-
goszczy zdobyli goście, jed-
nak później gospodarze do-
szli do głosu i odpowiedzieli 
pięcioma trafieniami. Później 
powoli stratę odrabiali żółto-

czerwoni, którzy dopadli ry-
wali, a potem ich wyprzedzi-
li. Do przerwy było 14-10 dla 
Tytanów.
-Tytani zdecydowanie przy-
spieszają grę, w bramce poja-
wia się Tomek Zwolakiewicz, 
który ją wręcz muruje i wy-
grywamy tę część spotkania 
9-1– tak relacjonują początek 
drugiej połowy wejherowscy 
zawodnicy. Na 9 minut przed 
końcem meczu było 27-22 
i wydawało się, że Tytanów 
czeka spokojna końcówka 
spotkanie, wtedy jednak go-

ście rzucili się w pogoń i po 
błędach wejherowian, 4 mi-
nuty przed końcem było 28-
27. Potem oba zespoły rzu-
ciły po punkcie, a gdy już do 
końca została mniej niż mi-
nuta, Tytani rzucili bramkę 
na 30-28. W ostatnich sekun-
dach bydgoszczanie rzuci-
li jedną bramkę i ostatnie se-
kundy były bardzo nerwowe, 
ale ostatecznie goście z Wej-
herowa obronili minimalne 
prowadzenie i zdobyli cenne 
zwycięstwo.
Bramki dla Tytanów: P.Jan-
kowski 6, Przymanowski 6, 
Jurkiewicz 5, Warmbier 4, 
Kierat 3, Bartoś 2, R.Sałata 2, 
K.Wicki 1, Nowociński 1
Po tej wygranej Tytani zano-
towali skok w ligowej klasyfi-
kacji – teraz zajmują 3. miej-
sce w tabeli II ligi. Przed nimi 
są tylko Sambor Tczew i SMS II 
Gdańsk, czyli jedyne drużyny, 
które w obecnych rozgryw-
kach zdołały pokonać wej-
herowian. W 2017 roku żółto-
czerwoni zagrają jeszcze je-
den ligowy mecz. Zmierzą się 
w sobotę na wyjeździe z KPR 
Gryfino. Można spodziewać 
się wyrównanego spotkania, 
bo drużyna znad Odry jest na 
5. miejscu w tabeli.KG

Licealiada odbyła się w po-
niedziałek w hali sportowej 
Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych nr 2 w Wejhero-
wie. Zawody te były elimina-
cją do Finałów Wojewódz-
kiej Licealiady, które odbędą 
się 15.12.2017 roku w Kwi-
dzynie. W rywalizacji wzię-
ły udział 4 zespoły repre-
zentujące powiat lęborski, 
kartuski, pucki oraz wejhe-
rowski. Zwyciężyła drużyna 
Zespołu Szkół Ponadgimna-

zjalnych nr 4 w Wejherowie, 
która pojedzie do Kwidzyna 
walczyć o medal. Popular-
na „Samochodówka” nie za-
znała w tych zawodach sma-
ku porażki i na wojewódzkich 
finałach z pewnością będzie 
w gronie faworytów.
wyniki zawodów:
I miejsce – Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 
4 w wejherowie (Łukasz 
Białk, Michał Czaplewski, 
Mateusz fetta, Gabriel Gol-

la, Cezary Grabowski, Do-
minik Klein, Mikołaj Lade-
mann, Michał Milewski, 
Kamil Piperski, Szymon 
rogksz, radosław Sałata – 
opiekun drużyny – Cezary 
Lewandowski)
II miejsce – I Liceum Ogólno-
kształcące w Kartuzach
III miejsce – Zespół Szkół 
Gospodarki Żywnościowej 
i Agrobiznesu w Lęborku
IV miejsce – I Liceum Ogólno-
kształcące w Pucku. KG
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Pierwsze mecze  
będą kluczowe
roZMowA | z jackiem wiconem, wyróżniającym się w zeszłej rundzie zawodnikiem 
gryfa wejherowo, rozmawia krzysztof grajkowski.

jUNIorZY | zima nie jest czasem straco-
nym dla młodzieżowców gryfa. grają 
oni z sukcesami w turniejach halowych.

trener rzepka mówi, że to, 
czego wam zabrakło w tej 
rundzie, to przede wszyst-
kim punkty. też tak uwa-
żasz, czy twoim zdaniem 
zawiodło coś jeszcze?
Jest coś w tym co mówi tre-
ner, bo sama gra nie była taka 
zła – do naszego składu do-
szło kilku zawodników, któ-
rzy nie mieli zbyt dużego do-
świadczenia w II lidze i mu-
sieli się z tą ligą oswoić. Prze-
ważnie graliśmy jak równy z 
równym, czasem nawet prze-
ważaliśmy, więc zgadzam się 
tutaj z trenerem, że to punk-
tów zabrakło najbardziej.

jest mecz, którego żałuje-
cie najbardziej?
Przede wszystkim żałujemy 
tych meczów w Wejherowie. 
To bardzo boli, że nie wygra-
liśmy tutaj przez całą rundę, 
taka sytuacja chyba w Gryfie 
nigdy się nie zdarzyła. Przy-
pomina mi się mecz ze Sta-
lową Wolą, który na pewno 
byliśmy w stanie wygrać. Po-
prawiłaby się nasza sytuacja 
w tabeli, ale nie udało się i zła 
passa niestety wciąż trwa.

Zgodzisz się, że w niezbyt 
udanej rundzie Gryfa jesteś 
jednym z pozytywnych za-
skoczeń?

Co rundę słyszę, że akurat ta 
runda jest tą „moją”, że to bę-
dzie mój czas (śmiech). Rze-
czywiście jesienią dużo gra-
łem, byłem najczęściej wystę-
pującym zawodnikiem Gry-
fa, chociaż gdyby nie pauzy 
za kartki, Piotrek Kołc i Łukasz 
Nadolski pewnie zagraliby 
nieco więcej. Ja tych kartek 
nie łapałem, cieszę się też z 
tego że strzeliłem bramki, to 
moje pierwsze trafienia w II li-
dze. Trzeba też uczciwie przy-
znać, że na mojej pozycji nie 
było zbyt wielkiej rywalizacji, 
to też może być powód, dla 
którego grałem tak dużo.

jesteś jednym z nielicznych 
piłkarzy II ligi, którzy łą-
czą grę z pracą. jak Ci się to 
udaje?
Zgadza się, pracuję jako 
przedstawiciel handlowy w 
Luzinie i na pewno w połą-
czeniu tych dwóch rzeczy po-
magają mi trenerzy Gryfa. Py-
tają, czy dana pora na trening 
mi pasuje, starają się dosto-
sować, ustalamy taką porę, 
żeby nam wszystkim paso-
wała. Mecze Gryfa z kolei nie 
kolidują z pracą.

5 punktów straty Gryfa do 
bezpiecznego miejsca to 
mało czy dużo?
Mało i dużo. Patrząc na na-
szą grę pod koniec rundy to 
na pewno sporo, ale z dru-
giej strony przy dobrej for-
mie na początku wiosny mo-

żemy ten dystans odrobić 
dość szybko. Nie wiadomo, 
co wydarzy się zimą – ilu pił-
karzy odejdzie, ilu przyjdzie... 
Wszystko jest możliwe do zro-
bienia, ale uważam, że pierw-
sze mecze rundy wiosennej 
będą kluczowe – pokażą o co 
walczymy i na co nas stać.

Kacper Małolepszy, jeden 
z najmłodszych zawodni-
ków Gryfa, mówił, że nieco 
podpatruje twój styl gry. 
Starasz się być wzorem dla 
młodych graczy?
Raczej nie patrzę na to w 
ten sposób, nie odgrywam 
roli mentora. Pozwalam tym 
młodym zawodnikom robić 
co chcą, nie próbuję ich nad-
miernie pouczać. Cieszę się, 
jak młody gracz próbuje dry-
blować, grać indywidualnie, 
przebojowo. Nie strofuję go, 
chyba, że naprawdę przesa-
dzi (śmiech).

Czego życzyć Ci w nadcho-
dzącym roku?
Przede wszystkim zdro-
wia – to bardzo waż-
ne dla sportowca. 
Resztą powinie-
nem się sam 
zająć.

Gryfici grają  
na hali

Zawodnicy z roczników 
2001/2002 zagrali w odby-
wającym się w Luzinie, coraz 
bardziej prestiżowym Kaszub 
Cup. W turnieju, w którym 
wystąpiło 18 drużyn zajęli 
wysokie, 3. miejsce. Królem 
strzelców całych zawodów 
został zawodnik Gryfa, Karol 
Baranowski, który 11-krotnie 
trafił do bramki rywali. W ko-
lejnej odsłonie Kaszub Cup 
zagra w najbliższy weekend 
drużyna z rocznika 2003, wy-
stępująca w Centralnej Lidze 
Juniorów.

Pod koniec listopada w Ka-
szub Cup zagrała drużyna 
rocznika 2005 i mimo odle-
głego, przedostatniego miej-
sca, zebrali cenne doświad-

czenie. – Taka rywalizacja nie 
tylko zdecydowanie popra-
wia nasze umiejętności czy-
sto piłkarskie, ale wymusza 
u nas zostawienie na boisku 
większej ilości cech wolicjo-
nalnych – mówi trener żółto-
czarnych, Wojciech Bork.

W turnieju Gdynia Cup dla 
rocznika 2006 Gryf wystawił 
dwie drużyny – jedna z nich 
zajęła 18. miejsce (na 30 dru-
żyn), natomiast druga spi-
sała się znakomicie – doszła 
do samego finału rozgry-
wek, w którym uległa Lechii 
Gdańsk 0-2. Młodzi gryfici za-
grają jeszcze w trzech stycz-
niowych turniejach – w Ka-
szub Cup, Lotos Griffin Cup i 
w Wejher Cup.
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