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 Dwie osoby nie żyją w wyni-
ku pożaru, do którego doszło 
w Rumi. Na ul. Łąkowej całko-
witemu spaleniu uległ niewiel-
ki budynek.

 Kryminalni z KPP w Wejhero-
wie zatrzymali w czwartek 24-
latka, a w trakcie przeszukania 
jego mieszkania znaleźli susz 
roślinny i amfetaminę.

 Dwie osoby zostały poszko-
dowane w wyniku wypadku, 
do którego doszło w Redzie. 
Na drodze krajowej nr 6 zde-
rzyły się cztery pojazdy.

 Wejherowskie Stowarzysze-
nie Sportowe i GOSRiT Luzino 
zapraszają dzieci w wieku od 4 
lat na treningi kickboxingu do 
sekcji w Wejherowie i Luzinie. 

 Kieszonkowcy i włamywacze li-
czą na to, że będziesz miał udane 
święta. Im dalej bowiem wyje-
dziesz i im większe roztargnienie 
cię dopadnie, tym lepiej dla nich.

Twoje źródło informacji

polub nasz profil 
i bądź na bieżąco!

Zachęcamy naszych Czy-
telników do przesyłania 
zdjęć oraz interesujących 
tematów. Najciekawsze 
opublikujemy na łamach 
naszej gazety oraz na na-
szym portalu gwe24.pl

zGŁoŚ TEMAT
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DYŻuR 
reporTera

Widziałeś ciekawe 
wydarzenie? 
A może chcesz 
zgłosić jakąś sprawę?

tel. 733 878 155

pies i kot to nie prezent
Wiele zwierząt, które w Wigilię przekazywane są w formie prezen-
tów, potem trafia na ulice. Doskonale zdają sobie z tego sprawę pra-
cownicy Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dąbrówce, którzy 
w dniach od 23 do 25 grudnia nie wydają psów i kotów do adopcji.
- Robimy to dla dobra zwierząt - mówi Anna Szczepa-
niak z OTOZ Animals w Dąbrówce. - W poprzed-
nich latach zdarzało się, że nietrafione prezen-
ty w postaci psów bądź kotów prędzej czy 
później ponownie trafiały do schroniska.
Decyzja o adopcji psa lub kota powin-
na być dobrze przemyślana. Nie można 
jej podejmować pod wpływem chwi-
li, czy też impulsu. Ponowny powrót 
do schroniska może stanowić dla 
czworonoga prawdziwą traumę.
- Święta Bożego Narodzenia nie 
są też sprzyjającym okresem do 
adaptacji zwierzęcia w nowym 
miejscu – wyjaśnia Anna Szcze-
paniak. - Wówczas w większości 
domów panuje spore zamiesza-
nie i przebywa w nim więcej osób 
niż zazwyczaj.
Chcesz adoptować psa bądź 
kota? Zrób to najlepiej po Świę-
tach Bożego Narodzenia. O po-
moc w wyborze czworonoga po-
proś pracownika schroniska, któ-
ry zna swoich podopiecznych i wie, 
w jakich warunkach będzie czuł się do-
brze.

choć wyglądają bardzo rozkosznie, to nie nadają się na prezent gwiazdkowy. przed Świętami 
bożego narodzenia obrońcy praw zwierząt apelują, aby psów i kotów nie kupować pod choinkę. 

Należy pamiętać, że hałas, który nam wy-
daje się być umiarkowany, zwierzętom, 
które mają dużo lepszy słuch, może wy-
rządzać już fizyczny ból. Co zrobić, aby 
nasz domowy pupil komfortowo przywi-
tał Nowy Rok? 
- Zawczasu trzeba wyjść z psem na długi 
spacer, aby załatwił swoje potrzeby fizjo-
logiczne i pod żadnym pozorem nie moż-
na spuszczać go ze smyczy, także w okre-
sie kilku dni przed i po Nowym Roku – wy-
jaśnia Anna Szczepaniak z OTOZ Animals 
w Dąbrówce. - Przestraszony pies może ze-
rwać się ze smyczy i zgubić. Nawet na krót-
kie wyjście należy zakładać psu dobrze za-

piętą i mocną obrożę.
Lekarze weterynarii zaleca-

ją również podanie środ-
ków uspokajających, ale 

tylko po wcześniejszej 
konsul-

tacji. Weterynarz najlepiej dobierze od-
powiednie leki do wieku, wagi i kondycji 
zwierzęcia. Istotne jest również to, aby jak 
najrzadziej pozostawiać zwierzęta same 
w domu. 
- Jeżeli twój pies na co dzień przebywa 
na dworze, w budzie, pozwól mu na ten 
czas zamieszkać z sobą – przekonuje Anna 
Szczepaniak. - Dom należy odpowiednio 
przygotować przed kanonadą sztucznych 
ogni. Trzeba zasunąć zasłony, zamknąć 
drzwi i okna. Nigdy nie krzycz na psa za to, 
że się boi. Jeśli to możliwe, należy odwróć 
jego uwagę. Zająć zabawą, którą szczegól-
nie lubi.
Pod żadnym pozorem nie powinno się za-
bierać psa na publiczne zabawy sylwestro-
we. Warto wiedzieć, że wiele zwierząt gubi 
się w okresie noworocznym. Można im za-
oszczędzić niemiłych doświadczeń, będąc 

przy nich i dbając o to, aby czuły 
się komfortowo.

Pomóż im przetrwać sylwestra!
Większość naszych pupili boi się huku sylwestrowych fajerwerków, 
więc w noc z 31 grudnia na 1 stycznia powinniśmy zadbać o to, aby 

zwierzęta czuły się bezpieczne. 
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Co zostanie zrobione? 
Większą część wydatków 
inwestycyjnych, czyli po-
nad 26 mln zł, mają po-
chłonąć przedsięwzięcia 
drogowe. Kontynuowane 
będą między innymi prace 
związane z budową wę-
złów.  

- To budżet bardzo roz-
wojowy, odważny, ale i wy-
magający, bo pewnie trze-
ba będzie na wielu innych 
kwestiach oszczędzać, aby 
taki wysoki poziom inwe-
stycji w przyszłym roku 
został osiągnięty - mówi 
Arkadiusz Kraszkiewicz, 
zastępca prezydenta Wej-
herowa.

Plan finansowy na 2018 
rok zakłada, że w przy-
szłym roku do miejskiej 
kasy wpłynie blisko 209 
mln zł. Wydatki będą wyż-
sze, bo mają osiągnąć nie-
spełna 216 mln zł. Kwota 
przeznaczona na inwesty-
cje w stosunku do 2017 
roku będzie wyższa o po-
nad 4 mln zł. Deficyt w wy-
sokości ponad 7 mln zł ma 
zostać pokryty z wolnych 
środków, kredytów i po-
życzek. Zadłużenie miasta 
na koniec 2018 roku ma 
wynieść 28,3 proc. (do-
puszczalny wskaźnik za-
dłużenia wynosi 60 proc.).

Za uchwałą związaną 

Krzysztof Hildebrandt, 
prezydent Wejherowa

- Budżet Wejherowa na rok 2018 to kon-
sekwencja naszej wspólnej decyzji, do-
tyczącej budowy bezkolizyjnych węzłów 
drogowych łączących północną i połu-
dniową część miasta. Biorąc pod uwagę 
cały budżet miasta, czyli wszystkie wydat-

ki, to aż co ósma  złotówka zostanie wydat-
kowana na inwestycje drogowe, przede wszystkim na wspo-
minane węzły drogowe. Jeśli zaś weźmiemy pod uwagę sam 
budżet inwestycyjny to 73 proc. środków przeznaczonych 
jest na drogi. Należy podkreślić, że nakłady drogowe w 2018 
roku będą większe o ponad 75 proc. w stosunku do roku 
2017 i wyniosą 26,4 mln zł,  co stanowi wartość rekordową 
w historii naszego samorządu. Przyszły rok upłynie zatem 
pod znakiem realizacji inwestycji drogowych. Uważam, że 
w 2018 roku priorytety w naszym budżecie są bardzo dobrze 
dobrane i korzystne dla wszystkich mieszkańców Wejherowa, 
a wydatki inwestycyjne w pełni uzasadnione i potrzebne, co 
zostało w jednomyślnym głosowaniu uznane przez radnych. 
Budżet na 2018 rok to trudny budżet - wymagający konse-
kwencji, dyscypliny finansowej i dużych oszczędności.

Ten budżet robi wrażenie
WEJHERoWo | imponująco zapoWiada się przyszŁoroczny budżeT WejheroWa. WydaTki zaplanoWane zosTaŁy na kWoTę 
blisko 216 mln zŁ, z czeGo ponad 38 mln zŁ ma zosTać przeznaczone na inWesTycje.

z przyjęciem przyszłorocz-
nego planu finansowego 
głosowali wszyscy radni. 
Najważniejsze z głosowań 
poprzedziła długa dyskusja. 

O ile projekt budżetu na 
przyszły rok przyjęty został 
jednogłośnie, o tyle wielo-
letnia prognoza finansowa 
wzbudziła więcej zastrze-
żeń. Ostatecznie za jej przy-
jęciem zagłosowało czterna-
stu radnych. 

Po sesji przedstawiciele 
klubów w radzie miasta wy-

głosili oświadczenia. 
- Reprezentujemy różne 

grupy radnych, ale dziś dzia-
łamy wspólnie – powiedział 
Wojciech Kozłowski w imie-
niu kluby „Wolę Wejherowo”. 
- Ten budżet jest tak dobry, 
że wymagał poparcia. Re-
kordowe są wydatki na dro-
gi (przede wszystkim węzły 
drogowe), ponadto duże 
wydatki na ochronę powie-
trza (wymianę starych pie-
ców na ekologiczne), budo-
wę sali sportowej przy SP5, 

budżet obywatelski, bez-
płatne przejazdy autobu-
sowe dla dzieci. Natomiast 
wieloletnia prognoza finan-
sowa zapewnia kontynuację 
zaplanowanych przez nas 
działań. 

- W projekcie budżetu na 
2018 rok zauważamy zrów-
noważony rozwój miasta, 
zabezpieczenie wszystkich 
niezbędnych dziedzin funk-
cjonowania Wejherowa, 
o co postulowaliśmy na eta-
pie prac w komisjach – do-

dał Jacek Gafka w imieniu 
klubu Platformy Obywa-
telskiej. - Część poprawek, 
zgłaszanych przez radnych 
naszego klubu, zostało uję-
tych w projekcie budżetu. 
Z mojego punktu widzenia 
(jako mieszkańca Śmiecho-
wa) najważniejsza jest bu-
dowa hali sportowej przy 
SP5, bardzo wyczekiwana 
przez tamtejsze środowisko. 
Myślę, że pracą i współpracą 
wykazaliśmy, że można wy-
pracować dobry projekt bu-

dżetu. Będziemy pomagali 
w realizacji budżetu w 2018 
roku. 

- To głosowanie nad bu-
dżetem pokazało, że jest 
zgoda i współpraca w ra-
dzie miasta – podsumował 
Marcin Drewa (PiS). - Dziś, 
głosując za budżetem, da-
łem mandat zaufania prezy-
dentowi i będę obserwował 
poczynania ekipy rządzącej. 
Podkreślam, że dziś jestem 
za współpracą.  

/WA, RaF/
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Sprawdź inne 
nasze tytuły na:

obWIESZCZENIE
Starosta Wejherowski

działając na podstawie art. 1, art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 3 
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg pu-
blicznych  (tekst jedn. Dz. U. z  2017r. poz. 1496)   oraz  art. 10, 
49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeksu  postę-
powania administracyjnego (tekst jedn.  Dz. U. z 2017r. poz. 
1257) zawiadamiam, że w dniu 2017-12-19  na wniosek  Wój-
ta Gminy Luzino, wydano decyzję o zezwoleniu na realiza-
cję inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi 
gminnej, jako zadanie:

pn. „Rozbudowa ul. 10 Marca w luzinie
 o budowę zatoki postojowej” 

na terenie Gminy luzino
 
na terenie działek zajętych pod pas drogowy:
- obr. Luzino działki nr ewid.:  1415, 625/66    
(z podziału działki nr 625/16)

W związku z powyższym informuje się strony postępowa-
nia, właściwe organy administracji rządowej i samorządo-
wej oraz właścicieli, zarządców i użytkowników terenów 
objętych inwestycją  o możliwości zapoznania się z decy-
zją w Starostwie Wejherowskim Wydział Architektury i Bu-
downictwa, 84-200 Wejherowo ul. 3 Maja 4, w pokoju 212 
w godz.7.30-15.30, tel. 58 572-94-47 lub złożyć ewentualne 
zastrzeżenia i uwagi na piśmie w Biurze Obsługi Interesanta 
na parterze,  w poniedziałku do piątku w godz. 7.00-17.30,  
tel. 58 572-95-50.
Informuje się, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego  zawiado-
mienie stron postępowania uważa się za dokonane po upły-
wie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Na antenie TVP 2 zmaga-
nia wejherowskich radnych 
można było śledzić w paź-
dzierniku. Kilka dni temu 
na konto rajców trafiła 
wygrana w wysokości bli-
sko 4 tys. zł. Nagrodę radni 
przekazali na rzecz Domu 
Pomocy Społecznej w Wej-
herowie.

- Liczyliśmy na to, że pie-
niądze otrzymamy jeszcze 
w tym roku - mówi Marcin 
Drewa, radny Wejherowa. - 
Ułożyło się niemal idealnie, 
bo przed Świętami Bożego 
Narodzenia mogliśmy wy-
wołać uśmiech na twarzach 
innych.

Oficjalne przekazanie 
pamiątkowego czeku 
zorganizowane zostało 
w poniedziałek. W spotka-
niu oprócz radnych Rafała 
Szlasa, Tomasza Grotha, 
Marcina Drewy, Mariusza 
Łupiny i Bartłomieja Czy-
żewskiego uczestniczyli 
mieszkańcy oraz pracowni-
cy Domu Pomocy Społecz-
nej z Ośrodkiem Dziennego 
Pobytu dla Dzieci.

Dotrzymali słowa, 
przekazali czek
WEJHERoWo | WejheroWscy radni, kTórzy brali udziaŁ W familiadzie, Wsparli 
dziaŁalnoŚć domu pomocy spoŁecznej W WejheroWie. na ręce dyrekTor pla-
cóWki przekazali symboliczny czek o WarToŚci 4 Tys. zŁ.

- Pieniądze, które otrzyma-
liśmy od radnych, na pewno 
się przydadzą, bo potrzeby 
są bardzo duże – zapewnia 
s. Bożena Piotrowska, dyr. 
Domu Pomocy Społecznej. - 
Dla nas cenna jest każda zło-
tówka. Jesteśmy wdzięczni, 
że ktoś pomyślał o nas i pod-

jął decyzję, która sprawi, że 
okres Świąt Bożego Narodze-
nia dla naszych mieszkańców 
będzie przyjemniejszy.

Przypominamy, że rad-
ni wzięli udział w sumie 
w trzech odcinkach popular-
nego programu. W pierwszą 
niedzielę października wi-

dzowie mieli okazję oglądać 
zmagania rajców z ratowni-
kami medycznymi. W kolej-
nym odcinku przedstawicie-
le Wejherowa zmierzyli się 
z fotografami, a na finał prze-
ciwnikami samorządowców 
byli fani futbolu. 
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Problemy mieszkańców 
z powrotem do domów wła-
śnie się skończyły - oficjalnie 
oddano do użytku utwardzo-
ny parking o powierzchni 1,4 
tys. m kw. Teren został wyło-
żony płytami betonowymi 
typu yomb. 

O budowę parkingu przy ul. 
Kropidłowskiej i utwardzenie 
całego tego terenu zabiegali 

radni Bartłomiej Czyżewski 
i Henryk Jarosz.

- Zależało nam na tym, 
aby teren przed blokami 
utwardzić, aby nie było bło-
ta i nierówności - Krzysztof 
Hildebrandt, prezydent Wej-
herowa. - Dzięki zaangażo-
waniu dwóch radnych miasta 
i Zakładu Usług Komunal-
nych udało się to zrealizować. 

Warto zauważyć, że utwar-
dzanie płytami ma wiele za-
let, z czego najważniejszą jest 
to, że wody opadowe mogą 
wsiąkać w ziemię. Dziś nie ma 
tu już błota, teren jest równy 
i uporządkowany. Mieszkań-
cy mają teraz dobre dojście 
do bloków a także do swoich 
samochodów. 

Mieszkańcy nie kryją zado-

wolenia ze zrealizowanej in-
westycji. 

- Błoto i bajora, jakie się tu 
tworzyły, były dla bardzo 
uciążliwe dla pieszych i dla 
kierowców – mówi Halina Pe-
plińska, mieszkanka ul. Kro-
pidłowskiej. - Cieszymy się, 
że wreszcie – po tylu latach 
– możemy suchą nogą wrócić 
do domów. /raf/

Bez dziur i błota
WEJHERoWo | mieszkańcy ul. kropidŁoWskiej 
na osiedlu kaszubskim od laT narzekali na 
dziury, Wyboje, kaŁuże i bŁoTo. W końcu Teren 
przed ich blokiem zosTaŁ uTWardzony. 

beata rutKiewicz, 
zastępca prezydenta Wejherowa:

- Prace przy utwardzeniu parkingu 
trwały bardzo krótko. Nie było to łatwe, 
gdyż Zakład Usług Komunalnych w jed-
nym zleceniu otrzymał trzy budowy 
i musiał im podołać w czasie zaledwie 
półtora miesiąca. Ale udało się. Roboty 

na placu trwały ok. trzech tygodni, koszt 
budowy parkingu wyniósł 165 tys. zł.

bartłomiej czyżewsKi,
radny miasta:

- W lutym bieżącego roku zaprosiłem tu 
prezydenta wraz z zastępcą, aby zaintere-
sować ich niedogodnościami, z jakimi mu-
szą zmagać się mieszkańcy ul.  Kropidłow-
skiej, w szczególności bloku nr 2. Wcze-
śniej było tu fatalnie. Dzięki współpracy 

z władzami miasta problem został rozwią-
zany i jestem przekonany, że mieszkańcy będą zadowoleni.

Budżet powiatu wejhe-
rowskiego na 2018 rok zo-
stał przyjęty zdecydowaną 
większością głosów. 

Podczas ostatniej w tym 
roku Sesji Rady Powiatu 

Wejherowskiego, radni 
przyjęli prawie jednogło-
śnie projekt budżetu na 
2018 r. W przyszłym roku 
zaplanowane środki samo-
rząd przeznaczy m.in. na 
kontynuację zadań rozpo-
czętych w 2017 r., nowe in-
westycje drogowe, zadania 
oświatowe, kulturalne oraz 
z obszaru szeroko rozumia-
nej polityki społecznej.

Przed sesją odbyło się 
spotkanie opłatkowe, pod-
czas którego radni i zapro-
szeni goście podzielili się 
opłatkiem i złożyli sobie 
życzenia.

A na co dokładnie zosta-
ną wydane publiczne pie-
niądze w przyszłym roku? 
Jakie inwestycje czekają 
mieszkańców powiatu wej-
herowskiego i jaką kwotą 
dysponują władze powia-
tu? Szerzej o budżecie 
powiatu wejherowskiego 
napiszemy w kolejnym wy-
daniu, przedstawimy też 
komentarz Gabrieli Lisius, 
starosty wejherowskiego, 
na ten temat. 

/raf/

Budżet przyjęty
Za nami sesja budżetowa powiatu Wejherowskiego. 
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W wejherowskim szpitalu 
wolontariat ma trzy formy. 
Indywidualny polega na 
spędzaniu czasu z pacjen-
tem poprzez czytanie ksią-
żek, gazet, rozmowy, czy 
drobne zakupy. Natomiast 
opiekuńczy to asystowanie 
w czynnościach samoob-
sługowych, pomoc w zmia-
nie pościeli, ścieleniu łóżek, 
podczas karmienia, wyko-
nywanie prac wspomaga-
jących codzienne funkcjo-
nowanie oddziału. 

Jest też wolontariat akcyj-
ny polegający na udziale 
w jednorazowych lub cy-
klicznych akcjach. W jego 
ramach organizowane są 
m.in. takie przedsięwzięcia 
jak: mikołajki w szpitalu, 
spotkania z bajką – przed-
stawienia dla najmłod-
szych, kolędowanie na 
oddziałach, radosny Dzień 
Dziecka, od nowożeńców 
dla małych pacjentów, 
dzieci – seniorom, Świa-
towy Dzień Chorego, plu-
szaki dla małych pacjen-
tów Zakładu Diagnostyki 
Obrazowej. Wolontariusze 
organizują też koncert dla 
pacjentów szpitala czy 
ogólnopolski konkurs pla-
styczny dla uczniów szkół 
przyszpitalnych.

W Szpitalu Specjalistycz-
nym w Wejherowie na co 
dzień pomaga 35 wolon-
tariuszy, a w akcje charyta-
tywne angażuje się rocznie 
około 150 osób. Wolon-
tariusze z wejherowskiej 

Niosą pomoc chorym
WEJHERoWo | choć zazWyczaj są bohaTerami druGieGo planu, We WTorek byli 
W cenTrum uWaGi. WolonTariusze ŚWięToWali  W szpiTalu specjalisTycznym W Wej-
heroWie. za ich oddanie i Wsparcie dziękoWali im przedsTaWiciele lecznicy. 

lecznicy to osoby w różnym 
wieku, które niosą bezinte-
resowną pomoc małym i du-
żym pacjentom.

- Wolę dawać niż brać – 
mówi Urszula Czacharowska, 
koordynator wolontariatu 
w Szpitalu Specjalistycznym 
w Wejherowie. – Czuję się 
spełniona, gdy pomagam 
drugiemu człowiekowi. Kto-
kolwiek zwróci się do mnie 
o pomoc, to zawsze staram 
się, w miarę moich możli-
wości, udzielić wsparcia. Po-

maganie innym w naturalny 
sposób dostarcza mi impulsu, 
daje dużo siły oraz pozytyw-
nie „nakręca” do kolejnych 
pomysłów, które realizuję. 
Zasada jest prosta, robiąc 
coś na rzecz innych, czuję się 
spełniona. Wolontariat daje 
mi możliwość wykazania się 
w wielu dziadzinach, a przez 
to do odczuwania ogromne-
go zadowolenia z własnych 
czynów. Zauważyłam, że 
każdy poświęcony drugiemu 
czas dawał piękne owoce 

w moim życiu.
Doceniając trud i zaanga-

żowanie wolontariuszy, we 
wtorek na terenie lecznicy 
zorganizowana została uro-
czystość z okazji Dnia Wolon-
tariatu. Ci, którzy w sposób 
szczególny pomagają cho-
rym i cierpiącym, odznaczeni 
zostali pamiątkowymi dyplo-
mami i drobnymi upominka-
mi. Wtorkowa uroczystość 
połączona została z koncer-
tem noworocznym. 

/WA/

Fo
t. 

An
na

 W
al

k

Ostatnia z tegorocznych 
sesji rozpoczęła się od miłe-
go wydarzenia. Niedawno 
powołana Komendant Huf-
ca w Rumi, dh Patrycja Ja-
błońska oraz dh Aleksandra 
Piotrowska przyniosły i prze-
kazały na ręce przewodni-
czącego Rady, radnych i bur-
mistrza Betlejemskie Światło 
Pokoju. Po obradach wszyscy 
zebrani mogli zapalić swoje 
własne światełka, by zanieść 
je dalej bliskim i znajomym. 

Burmistrz Krzysztof Krze-
miński podziękował harce-
rzom za piękny gest oraz 
zorganizowaną akcję dys-
trybucji świątecznych pa-
czek wśród potrzebujących 
mieszkańców Redy. Paczki 
były wręczane w czwartek 

przez harcerzy, przedsta-
wicieli MOSP i burmistrza 
Redy. 

Najważniejszym punktem 
środowych obrad było jed-
nak uchwalenie budżetu na 
2018 rok. Głosowanie prze-
biegło sprawnie, gdyż wszel-
kie kwestie zostały szczegó-
łowo wyjaśnione wcześniej, 
podczas posiedzeń komisji. 
Największą pozycję wśród 
wydatków budżetowych 
stanowi oświata. Sporo środ-
ków miasto zamierza też 
przeznaczyć na gospodarkę 
komunalną i pomoc społecz-
ną. Dochody samorządu po-
chodzą głównie z subwen-
cji i dotacji celowych oraz 
podatków i opłat lokalnych. 
uM

Budżet 
został 
przyjęty

REDA | radni redy uchWalili budżeT na 2018 rok. 

Kazimierz oKrój,
przewodniczący Rady Miejskiej w Redzie 

To trudny budżet i zdajemy sobie sprawę, 
że jego realizacja będzie wymagała od 
nas dużo wysiłku. Po raz drugi suma wy-
datków przekroczyła granicę 100 milio-
nów, wynosząc 115 268 tys. złotych, lecz 
z tego rekordowe 26 120 965 zł zostało 

przeznaczone na inwestycje.
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Prace plastyczne przygo-
towywali uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 8 w Wejhe-
rowie, którzy wzięli udział 
w konkursie. Zwycięskie 
prace ozdobiły ścienny ka-
lendarz na przyszły rok. 

- Pomysł, aby zorganizo-
wać taki konkurs i wydać 
kalendarz, narodził się 
w ubiegłym roku – wyjaśnia 
Danuta Czernewska, dyrek-
tor Szkoły Podstawowej nr 
8. - Poprzedni kalendarz 
miał inny charakter, w tym 
roku postanowiliśmy wydać 
kalendarz ścienny. Dzieci 
biorące udział w konkursie 
mogą realizować własne 

Dzieci stworzyły świąteczny kalendarz
Ratusz, pałac przebendowskich, kalwaryjskie kapliczki a nawet rondo, które dopiero powstaje – to wszystko 
i wiele innych wejherowskich krajobrazów, narysowanych przez dzieci, znalazło się w kalendarzu na 2018 rok. 

pomysły, tym razem tema-
tem było Wejherowo. Dzieci 
malowały i rysowały więc 
miejsca, które najbardziej im 
się kojarzą z tym miastem. 

Wszystkie prace trafiły pod 
ocenę komisji konkursowej, 
która wyłoniła zwycięzców. 
Na kalendarzu znalazło się 
12 prac. 

W podsumowaniu konkur-
su i prezentacji kalendarza 
wzięli udział przedstawiciele 

władz miasta. Uczniowie ode-
brali nagrody z rąk Krzyszto-
fa Hildebrandta, prezyden-
ta Wejherowa, Arkadiusza 
Kraszkiewicza, zastępcy pre-
zydenta i Bogusława Suwary, 
sekretarza miasta. 

W SP8 odbył się także kier-
masz świąteczny, na którym 
można było kupić przepięk-
ne stroiki i ozdoby świą-
teczne, przygotowane przez 
uczniów szkoły.  /raf/

fb.com/gwe24

Codziennie 
nowe informacje

Już nie tylko ludową pieśń, ale także kaszubskie ko-
lędy wygrywa interaktywny pomnik Kaszuby z akorde-
onem, znajdujący się w miejskim parku.

Kaszuba 
śpiewa kolędy

Kolęd można będzie po-
słuchać tylko w okresie 
świąteczno-noworocznym, 
jest to – jak tłumaczą przed-
stawiciele władz miasta – 
dodatkowa atrakcja sezo-
nowa. 

Pomnik postawiony zo-
stał ok. 2 lata temu i na 
stałe wpisał się w wejhe-
rowski krajobraz. Do tej 
pory - wciskając przycisk na 
akordeonie – odwiedzający 
wejherowski park mogli po-
słuchać tradycyjnej, ludo-
wej pieśni. Teraz repertuar 
został urozmaicony. 

- Z inicjatywy wejherow-
skiego artysty, Artura Wy-
szeckiego, dla mieszkań-
ców naszego miasta i gości 

przygotowaliśmy świątecz-
ną niespodziankę – mówi 
Arkadiusz Kraszkiewicz, 
zastępca prezydenta Wej-
herowa. - Nasz wejherowski 
Kaszuba, siedzący na ławce 
w parku, wykona dwie ko-
lędy w języku kaszubskim. 
Te kolędy to „W stajeneczce 
narodzony” i „W trąby grają”. 
Okres świąt Bożego Naro-
dzenia to czas, kiedy siada-
my przy stole, ale to także 
dobry moment, aby wybrać 
się do parku, pospacerować 
i posłuchać grającego Ka-
szuba. 

Utwory zostały wybrane 
nieprzypadkowo – są to tra-
dycyjne, kaszubskie kolędy.  
/raf/
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W Urzędzie Miejskim w Wejherowie działa 
Punkt Informacji Europejskiej udzielający

 ogólnych informacji o unijnych funduszach pomocowych.

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

pomogą w znalezieniu odpowiedniego funduszu, 
ukierunkują  gdzie można uzyskać szczegółowe 

informacje na interesujący temat.
W punkcie utworzona jest biblioteczka, 

z której można skorzystać w godzinach pracy punktu.

Mieszkańców zapraszamy w poniedziałki
w godzinach 09.00-11.00 

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

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

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

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

PUNKT 
INFORMACJI 

EUROPEJSKIEJ

OGŁOSZENIE                                                                                                                                                191/2017/DB

wyróżnione 
pomorskie szpiTale:

21. miejsce•	  - szpitale Pomorskie sp z o.o.   
szpital specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie
22. miejsce •	 - samodzielny Publiczny specjalistyczny  
zakład opieki zdrowotnej w lęborku
44. miejsce•	  - szpital specjalistyczny    
im. J.k. łukowicza w Chojnicach
48. miejsce•	  - szpital specjalistyczny    
w kościerzynie sp. z o.o.
55. miejsce•	  - Copernicus Podmiot leczniczy sp. z o.o.: 
szpital św. Wojciecha w Gdańsku
57. miejsce•	  - szpital specjalistyczny w Prabutach
59. miejsce•	  - Copernicus Podmiot leczniczy sp. z o.o.: 
szpital im. Mikołaja kopernika w Gdańsku
76. miejsce•	  - Uniwersyteckie Centrum kliniczne w Gdańsku
84. miejsce•	  - szpital Miejski w Miastku sp. z o.o.
85. miejsce •	 - szpital dziecięcy Polanki   
 im. M. Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o.o.
89. miejsce•	  - salus sp. z o.o.: szpital salus w słupsku

To już 14. Ranking Szpi-
tali, który jest częścią re-
alizowanego od 3 lat ogól-
nopolskiego programu 
Bezpieczny Szpital Przy-
szłości. Ranking 2017 został 
przygotowany przez Cen-
trum Monitorowania Ja-
kości w Ochronie Zdrowia 
(CMJ) i firmę doradczą IDEA 
Trade. Wykaz prezentuje 
najlepsze placówki z całego 
kraju, także w podziale na 
województwa. Tegoroczna 
edycja uwzględnia wpro-
wadzenie sieci szpitali.

Tegoroczny Ranking Szpi-
tali po raz kolejny wygrało 
Centrum Onkologii im. prof. 
F. Łukaszczyka z Bydgosz-
czy, zdobywając 908 punk-
tów na 1000 możliwych. 
Na drugim miejscu Top 100 
znalazł się Szpital Specjali-
styczny Pro-Familia z Rze-
szowa (903 pkt). Trzecie 
miejsce zajął Wojewódzki 
Szpital Specjalistyczny im. 

J. Korczaka w Słupsku (893 
pkt). Słupski szpital został 
też liderem „Sieci Szpitali 
Poziomu III”.

W Top 100 znalazło się aż 
12 podmiotów leczniczych 
z Pomorza. Wśród najlep-

szych placówek znalazły 
się też m.in. Szpitale Po-
morskie (lecznice z Trójmia-
sta i Wejherowa), szpitale 
w Chojnicach, Miastku, Ko-
ścierzynie.

Autorzy rankingu brali 

pod uwagę m.in. sposób 
zarządzania szpitalami, ja-
kość świadczonych usług, 
komfort i bezpieczeństwo 
pacjentów, wyposażenie 
szpitala oraz posiadane 
przez szpital certyfikaty. 

Pomorze wysoko 
w rankingu szpitali
WEJHERoWo | spoŚród WszysTkich WojeWódzTW, najWięcej W „zŁoTej seTce” TeGo-
roczneGo rankinGu jesT szpiTali z pomorza. 

Oceniane były też skargi.
- Cieszy tak wysokie miej-

sce szpitala w Słupsku oraz 
udział innych, w tym mar-
szałkowskich, szpitali po-
morskich w setce najlep-
szych w Polsce - mówi Paweł 
Orłowski, członek Zarządu 
Województwa Pomorskie-
go. - To zasługa wszystkich 
zaangażowanych w pracę 
szpitali: lekarzy, pielęgnia-
rek, położnych, pracow-
ników administracyjnych 
i profesjonalnych zarządów. 
Kryteria opieki medycznej, 
jakości i zarządzania są klu-

czowe dla oceny szpitali. 
Musimy jednak pamiętać, 
że utrzymanie jakości i pod-
noszenie dostępności do 
świadczeń zależy od finan-
sowania służby zdrowia. 
Zmiany demograficzne, brak 
odpowiedniej ilości lekarzy 
pielęgniarek i położnych 
oraz rosnące koszty techno-
logii medycznych wymagają 
fundamentalnego, ale prze-
myślanego i kompleksowe-
go zwiększenia nakładów 
państwa na cały system 
ochrony zdrowia.

Rafał Korbut
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Nim przystąpiono do 
części właściwej, zebrani 
wysłuchali sprawozdania 
wójta z działalności między-
sesyjnej. W części właściwej 
radni podjęli uchwały doty-
czące:

uchwalenia Gminnego •	
Programu Profilaktyki, 
Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych 
i Przeciwdziałania Nar-
komanii w gminie Wej-
herowo na rok 2018,
zmiany Uchwały o przy-•	
stąpieniu gminy Wejhe-
rowo do tworzonego 
Stowarzyszenia Gmin 
Powiatu Wejherowskie-
go na rzecz wspólnego 
rozwiązywania pro-
blemów alkoholowych 
„Zdrowa Rodzina – 
Zdrowa Gmina”,
przyjęcia wniosków Ko-•	
misji Rewizyjnej Rady 
Gminy Wejherowo 
z przeprowadzonej kon-
troli w zakresie funk-
cjonowania Biblioteki 
i Centrum Kultury Gmi-
ny Wejherowo za pierw-
sze półrocze 2017 r.,
odpłatnego nabycia nie-•	
ruchomości położonych 

w miejscowości Gościci-
no,
wieloletniej prognozy •	
finansowej na lata 2018-
2028,
budżetu gminy Wejhe-•	
rowo na rok 2018,
zmiany budżetu gminy •	
na 2017 rok,
udzielenia pomocy fi-•	
nansowej powiatowi 
wejherowskiemu,
udzielenia pomocy rze-•	
czowej gminie miasta 
Gdyni,
przystąpienia do spo-•	
rządzenia zmiany stu-
dium uwarunkowań 
i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego 
gminy Wejherowo dla 
fragmentów wsi Góra 
i Ustarbowo,
rozpatrzenia skarg na •	
działalność wójta gminy 
Wejherowo,
ustalenia wykazu wy-•	
datków budżetowych, 
które nie wygasają 
z upływem roku budże-
towego 2017.

Do najważniejszych nale-
żały z pewnością uchwały 
związane z budżetem gmi-
ny. Pełna treść uchwał do-

stępna jest pod adresem: 
www.bip.ug.wejherowo.pl. 
Po zakończeniu sesji odby-
ło się spotkanie opłatkowe, 
na które oprócz radnych 
i sołtysów, przybyli laure-
aci Statuetki Gryfa Kaszub-
skiego: ks. Daniel Nowak, 
ks. Stanisław Bach, Janina 
Borchmann, Stanisław Jan-
ke, Jerzy Groth. W spotkaniu 
udział wzięli także probosz-

czowie, dyrektorzy placó-
wek oświatowych, prezes 
OSP Jerzy Sawoniuk, Dy-
rektor Biblioteki i Centrum 
Kultury Natasza Sobczak, 
reprezentacja pracowników 
Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej oraz pracownicy 
urzędu. Wszyscy podzielili 
się opłatkiem i złożyli sobie 
świąteczne życzenia. 

/uGW/

Budżet i profilaktyka
GM. WEJHERoWo | podczas osTaTniej sesji rady Gminy WejheroWo przyjęTo 12 uchWaŁ, 
m.in. doTyczących budżeTu na przyszŁy rok i WieloleTniej proGnozy finansoWej. 
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Znajduje się on w Choczewie z siedzibą przy ul. 
Świerkowej 8. Mieszkańcy mogą w nim spotkać się 
z dzielnicowym i porozmawiać o swoich problemach. 
Nowy punkt przyjęć interesantów mieści się w siedzibie 
Nadleśnictwa Choczewo. 
Przypomnijmy, że od ponad 1,5 roku mieszkańcy gminy 
Choczewo nie mieli na swoim terenie punktu przyjęć 
interesantów, gdyż w poprzedniej siedzibie doszło do 
pożaru, w którego konsekwencji budynek nie nadawał 
się do dalszej eksploatacji. Wówczas funkcjonariusze 
przenieśli się do siedziby Komisariatu Policji w Gnie-
winie. Dzięki inicjatywie wójta gminy Choczewo oraz 
uprzejmości miejscowego Nadleśnictwa, które udostęp-
niło odpowiednie pomieszczenia, od kilku dni funkcjo-
nuje nowy punkt przyjęć interesantów. Dzielnicowi będą 
tam pełnili służbę w wyznaczonych terminach. WA

Nowy punkt przyjęć
Został otwarty nowy punkt przyjęć interesantów 
Zespołu patrolowo-Interwencyjnego i Dzielnico-
wych Kp w Gniewinie.
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Jarmark rozpoczął się 
w miniony piątek o 16:00 na 
placu przy zbiegu ulic Sta-
rowiejskiej i Dąbrowskiego 
i już w momencie otwarcia 
gościł tłumy mieszkańców 
Rumi. Oficjalnego otwar-
cia dokonali ze sceny bur-
mistrz Michał Pasieczny 
wraz z przewodniczącym 
Rady Miejskiej, Arielem 
Sinickim. Obaj życzyli spo-
kojnych i radosnych Świąt 
Bożego Narodzenia. 

Chociaż samo otwarcie 
należało do władz miasta, 
później największą gwiaz-
dą wydarzenia okazał się 
nie kto inny, jak Święty 
Mikołaj. Ulubieniec dzieci 
na Jarmarku Świątecznym 
pojawił się w bardzo efek-
towny sposób – wjechał 
w strażackim wozie przy 
dźwiękach syren. Po chwili 
był już na scenie w towa-
rzystwie elfów i pozdrawiał 
zgromadzone na jarmarku 
dzieci. Niedługo później 
jego miejsce zajęły zespoły 
dziecięce śpiewające naj-
piękniejsze polskie kolędy, 
a sam przybysz z Laponii 
rozsiadł się obok elfów 
w swoich saniach i pozo-
wał do zdjęć z dziećmi. 
Chętnych na taką fotogra-
fię nie brakowało – kolejka 
do sań pojawiła się niemal 
od razu i była naprawdę 
długa. Dzieci nie stojące 
w kolejce także się nie nu-
dziły – jeździły na stylowej, 
barwnej karuzeli rodem 
z wesołego miasteczka.

Podczas gdy najmłodsi 
byli przejęci wizytą Świę-
tego Mikołaja, dorośli 
przechadzali się pomię-
dzy stoiskami z ozdobami 
świątecznymi i wspaniały-
mi rękodziełami, a bogatą 
strefą gastronomiczną i fo-
tobudką. Bożonarodzenio-
wy klimat nadawały liczne 
świąteczne iluminacje – 
m.in. wysoka, rozjarzona 
lampkami choinka, czy 
świetliste figury przedsta-
wiające świąteczną bomb-

Kolorowo, 
radośnie 
i świątecznie

RuMIA | po raz druGi odbyŁ się jarmark ŚWiąTeczny. zainauGuroWaŁ Go burmisTrz, 
michaŁ pasieczny, Wraz z przeWodniczącym rady miejskiej, arielem sinickim.

kę i renifera. Nie zabrakło 
też tradycyjnej dla bożona-
rodzeniowych jarmarków 
szopki, a kilka kroków od 

niej znajdowała się zagroda 
z prawdziwymi zwierzęta-
mi.

Atrakcje zapewnione były 

także w drugi dzień – wy-
stąpiły m.in. Anna i Elza, 
bohaterki popularnej bajki 
„Kraina Lodu”. Duże zain-

teresowanie mieszkańców 
sprawiło, że tego dnia jar-
mark, który miał trwać do 
17:00, został specjalnie 

przedłużony. Jarmark Świą-
teczny odbył się w Rumi po 
raz drugi. Zakończył się we 
wtorek.
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Rycerze Jedi i Jakub 
jako Lord Vader
Setki osób wzięły udział 

w niezwykłym wydarzeniu, 
które przemieniło wejhe-
rowski rynek i Filharmonię 
Kaszubską w świat rodem 
z kultowego filmu „Gwiezd-
ne Wojny”. A nad wszyst-
kim górował Lord Vader 
(w tę postać, podobnie jak 
w ubiegłym roku, został 
przeobrażony pomnik Jaku-
ba Wejhera). 

Rycerze Jedi, pochód Le-

gionu, unikalne ekspozycje, 
strefa gier, kiermasz i wiele 
innych atrakcji – wejherow-
ski rynek zmienił się w istną 
scenerię filmową. 

- Już po raz drugi gości-
my w Wejherowie miłośni-
ków sagi „Gwiezdne Wojny”, 
a w oczekiwaniu na kolejną 
część filmowej opowieści, 
dajemy się porwać gwiezd-
no-wojennej magii – mówi 
Krzysztof Hildebrandt, pre-

zydent Wejherowa. – Aura 
dopisuje, gościmy przyby-
szów z różnych galaktyk, to-
warzyszy nam niesamowita 
atmosfera, a Jakub Wejher 
jest także odpowiednio 
przygotowany.

Dokładnie w południe 
przed wejherowskim ratu-
szem w „gwiezdnej” scene-
rii prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt po-
witał uczestników zlotu, 

odegrano też hymn Impe-
rium przy pomniku Jakuba 
Wejhera vel Lorda Vadera. 
W zlocie uczestniczyły setki 
osób, od najmłodszych do 
sporo starszych. Ale wszyst-
kich łączyło jedno – uśmiech 
i doskonały humor.

Wszyscy zebrani pod po-
mnikiem udali się do Fil-
harmonii Kaszubskiej. Tam 
organizatorzy przygotowali 
mnóstwo atrakcji dla miło-

śników tego filmu. Był więc 
sklepik, gdzie można było 
kupić gadżety związane 
z FORCECON-em, wystawy 
modeli, postacie z filmu, zaś 
a na scenie przeprowadzono 
wiele zabaw i konkursów nie 
tylko dla najmłodszych. Dla 
dzieci przygotowano Strefę 
Gier – planszowych i kom-
puterowych, a także Strefę 
Malucha. Jednocześnie w ki-
nie WCK odbyły się projekcje 

filmu „Ostatni Jedi”.
Wzorem ubiegłego roku, 

organizatorzy wraz z przed-
stawicielami grup rekon-
strukcyjnych odwiedzili 
chore dzieci przebywające 
w wejherowskim szpitalu. 
W zlocie wzięły udział gru-
py rekonstrukcyjne z całej 
Polski, a przede wszystkim 
„Polish Garrison Pomeranian 
Squad - 501ST Legion”. 

Rafał Korbut

WEJHERoWo | forcecon – czyli ii zloT fanóW GWiezdnych Wojen – przyciąGnąŁ do WejheroWa TŁumy fanóW filmoWej saGi. 
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PANU

WOJCIECHOWI 
WAŚKOWI

pracownikowi
Urzędu Miejskiego w Wejherowie

łącząc się w bólu,
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

OJCA
składa

Krzysztof Hildebrandt 
Prezydent Miasta Wejherowa 
wraz ze współpracownikami

PANU

RYSZARDOWI 
GRYCHTOŁ

Sekretarzowi Miasta Rumi

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci 

ZIęCIA
składają

Ariel Sinicki
Przewodniczący 

Rady Miejskiej Rumi
wraz z Radnymi

Michał Pasieczny
Burmistrz

Miasta Rumi
wraz ze współpracownikami

obWIESZCZENIE
Starosta Wejherowski

działając na podstawie art. 1,   art. 11a ust. 1, art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  
(tekst jedn. Dz. U. z  2017r. poz. 1496)  oraz  art. 10, 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  
Kodeksu  postępowania administracyjnego (tekst jedn.  Dz. U. z 2017r. poz. 1257) zawiada-
miam, że w dniu 2017-11-03  na wniosek  wszczęto postępowanie w sprawie:

 wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
- drogi gminnej pn. „budowa odcinka drogi gminnej - ul. Sędzickiego 

oraz przebudowa ul. Grottgera w Rumi wraz z budową kanalizacji deszczowej, 
oświetlenia ulicznego i kanalizacji teletechnicznej” na terenie Gminy Miasta Rumi

 

na terenie działek nr:
obręb 9 działki nr ewidencyjny:•	  15/2, 8/11, 8/7, 8/19 (z podziału działki nr8/14), 8/17 
(z podziału działki nr 8/4), 14/1 (z podziału działki nr 14), 13/1 (z podziału działki nr 13), 
8/15 (z podziału działki nr 8/3), 9/2, 15/2, 16/8
obręb 10 działki nr ewidencyjny: •	 485/2, 492

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, właściwe organy administracji 
rządowej i samorządowej oraz właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych in-
westycją  o możliwości składania wniosków, uwag lub zastrzeżeń dotyczących przedmioto-
wej sprawy, a także o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów   i materia-
łów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji kończącej postępowanie, która zosta-
nie podjęta w terminie nie krótszym  niż 14 dni od daty dokonania się obwieszczenia. Z akta-
mi sprawy można zapoznać się w Starostwie Wejherowskim Wydział Architektury i Budow-
nictwa, 84-200 Wejherowo  ul. 3 Maja 4, w pokoju 212 w godz.  7.30-15.30,tel. 58 572-94-47 
lub złożyć ewentualne zastrzeżenia i uwagi na piśmie w Biurze Obsługi Interesanta na par-
terze, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-16.00,  tel. 58 572-95-50
Informuje się, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania 
administracyjnego  zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 
14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W organizację uroczystości 
zaangażowała się cała spo-
łeczność szkolna. Rodzicom, 
uczniom i nauczycielom przy-
świecał jeden cel: wsparcie le-
czenia i zaopatrzenia medycz-
nego 4-letniej Kalinki, u której 
zdiagnozowano siatkówczaka 
oka. 

DuŻE 
ZAINTERESoWANIE

- Świąteczne Koncerty Cha-
rytatywne w naszej szkole 
to już tradycja – zapewnia 
Iwona Nowicka, dyr. SP nr 2 
w Redzie. - W ubiegłym roku 
też zbieraliśmy środki na le-
czenie Kalinki, a wcześniej 
wspieraliśmy między innymi 
chorą Magdę. Tego typu ak-
cje nie tylko mają charakter 
charytatywny, ale i integra-
cyjny.

Na apel o wsparcie chorej 
Kalinki odpowiedzieli na-
uczyciele, uczniowie i ich 
rodzice. Dzięki temu dużym 
zainteresowaniem cieszy-
ły się zarówno licytacje, jak 
i występy artystyczne oraz 
kiermasz świąteczny, a także 
szkolna kawiarenka. 

WYJąTKoWY 
KoNCERT

- Bardzo dobrze, że organi-
zowane są tego typu przed-
sięwzięcia – zapewnia pani 
Patrycja, która w piątko-
wym wydarzeniu uczestni-
czyła wspólnie z córką. Pani 
Ela dodaje, że w ten sposób 
można w wyjątkowy sposób 

spędzić wolny czas.
W sumie organizatorom 

Świątecznego Koncertu 
Charytatywnego udało się 
zebrać ponad 6 tys. zł, z cze-
go blisko 2 tys. zł przyniosły 
same licytacje. - To był pięk-
ny wieczór i wyjątkowy kon-
cert – podsumowuje Iwona 
Nowicka.

Anna Walk

W szczytnym celu
REDA | można byŁo zaopaTrzyć się W WyjąTkoWe ozdoby ŚWiąTecz-
ne, a przy Tym pomóc chorej kalince. W szkole podsTaWoWej nr 2 
zorGanizoWany zosTaŁ ŚWiąTeczny koncerT charyTaTyWny. 
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Przez nieprawidłowo zamon-
towane okna ucieka 10-20 
proc. ciepła, a niewłaściwie 
zaizolowane ściany czy dach, 
to kolejne 20-30 proc. stra-
ty ciepła. To oznacza odpo-
wiednio wyższe rachunki za 
ogrzewanie. Łatwo policzyć 
oszczędności, trudniej wy-
cenić poczucie komfortu 
jaki daje ciepły dom. Dlate-
go na etapie zakupu domu, 
mieszkania lub przygotowań 
do remontu warto wykonać 
badanie termowizyjne. Stano-
wi ono szybką i niezawodną 
metodę oceny izolacyjności 

cieplnej budynku, polegają-
cą na wizualizacji, rejestra-
cji i interpretacji rozkładu 
temperatury na powierzchni 
badanych obiektów. Wyniki 
badań przedstawia się w po-
staci barwnych termogramów 
wraz ze skalą temperatur.
Najlepszym okresem na wy-
konanie badania termowizyj-
nego w naszej strefie klima-
tycznej jest okres od miesiąca 
listopada do miesiąca marca. 
Wówczas zapewnione są wy-
magane różnice pomiędzy 
temperaturą zewnętrzna, 
a temperaturą pomieszczeń 

ogrzewanych oraz stabilny 
przepływ ciepła przez prze-
grody zewnętrzne budynku.
Co umożliwia badanie ter-
mowizyjne? Dzięki niemu 
ustalimy przyczyny wysokich 
kosztów ogrzewania, czy też 
niedogrzania domu (miesz-
kania), na które wpływ mają:

nadmierne straty cie-•	
pła przez przegrody 
zewnętrzne (ściany ze-
wnętrzne, dachy, stro-
podachy, podłogi, okna, 
drzwi);
nadmierne straty cie-•	
pła do pomieszczeń 

nieogrzewanych;
nieprawidłowo działająca •	
wentylacja (wtłaczanie 
zimnego powietrza do 
pomieszczeń);
nieprawidłowo działa-•	
jący system centralnego 
ogrzewania itp.

Badanie termowizyjne umoż-
liwia także weryfikację jako-
ści wykonanych prac remon-
towych w obrębie osłony ter-
micznej budynku, w tym:
- ocenę jakości wykonania 
ocieplenia ścian zewnętrz-
nych, dachów, stropodachów;
- prawidłowości montażu sto-

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

larki okiennej i drzwiowej.
Dokumentacja z badania 
w tym przypadku służyć 
może do zgłoszenia reklama-
cji nieprawidłowo wykona-
nych prac.
Częstą przyczyną nadmierne-
go wychłodzenia pomieszczeń 
są nieszczelności i wypaczenia 
w stolarce okiennej i drzwio-
wej. W tym przypadku bada-
nie termowizyjne dostarczy 
informacji o jakości okien 
i drzwi zewnętrznych, precy-
zyjnie wskaże miejsca wystę-
powania nieszczelności i wy-
paczeń oraz stanowić będzie 
materiał informacyjny do 
zgłoszenia reklamacji, czy też 
wykonania niezbędnych re-
gulacji w obrębie stolarki.
Chcąc mądrze kupić nieru-
chomość, czy też dokonać jej 
odbioru od dewelopera także 
powinno się wykonać bada-
nie. Dzięki temu dokonamy 
szybkiej oceny jego jakości 
i nie kupimy przysłowiowe-
go „kota w worku”, a usterek 
może być wiele. Jeśli wska-
żemy błędy wykonawcze, 
możemy obniżyć wartość 
nieruchomości, albo zażądać 
usunięcia nieprawidłowo-
ści. W skrajnym przypadku 
w ogóle jej nie kupimy, gdyż 
usunięcie błędów wykonaw-
czych wiązałby się ze zbyt wy-
sokimi kosztami w stosunku 
do wartości nieruchomości.
A co jak już mieszkasz? Mo-
żesz wykonać badanie ter-
mowizyjne w celu określenia 
przyczyn nadmiernego wy-
chłodzenia wskazanych po-
mieszczeń mieszkalnych, czy 
też określenia przyczyn kon-
densacji pary wodnej i roz-
woju grzybów pleśniowych 

na wewnętrznych powierzch-
niach przegród budowlanych. 
Przekazując raport z badania 
termowizyjnego do zarządcy 
nieruchomości (spółdzielni  
mieszkaniowej) nie zosta-
niesz potraktowany jako ko-
lejny natrętny petent, a Twoje 
roszczenia co do wad wyko-
nawczych w obrębie mieszka-
nia zostaną usunięte. 
A co jeśli planujesz remont? 
Badanie termowizyjne do-
starczy informacji o rzeczy-
wistym stanie technicznym 
izolacji cieplnej budynku oraz 
umożliwi właściwe zaplano-
wanie prac termomoderni-
zacyjnych. Z kolei po zakoń-
czeniu remontu, umożliwi 
wiarygodną ocenę solidności 
wykonania prac.
Koszt wykonania badania 
termowizyjnego jest niewiel-
ki w stosunku do korzyści 
i oszczędności jakie może 
przynieść w przyszłości. Szyb-
ko się zwróci, jeśli wykryte 
wady zostaną przynajmniej 
częściowo usunięte. Dzięki 
badaniu nie dasz się też oszu-
kać nieuczciwemu dewelope-
rowi, sprzedawcy używanego 
domu lub mieszkania, czy fir-
mie wykonującej remont.
Przedstawione powyżej przy-
kłady zastosowania badania 
termowizyjnego, to tylko 
niektóre z możliwych. Szcze-
gółowe informacje uzyskasz 
pod numerem telefonu: 698-
284-115. Już dziś zarezerwuj 
termin, bo niedługo skończą 
się sprzyjające warunki do 
wykonania badania termowi-
zyjnego. Służę fachowym do-
radztwem w zakresie likwida-
cji zaobserwowanych usterek. 
/Mariusz Filiński/

najlepszym okresem 
na wykonanie bada-
nia termowizyjnego 
w naszej strefie 
klimatycznej jest 
okres od miesiąca 
listopada do miesią-
ca marca. Wówczas 
zapewnione są 
wymagane różnice 
pomiędzy tempe-
raturą zewnętrzna, 
a temperaturą po-
mieszczeń ogrzewa-
nych oraz stabilny 
przepływ ciepła 
przez przegrody ze-
wnętrzne budynku.

Ozdoby świąteczne, ręko-
dzieło, produkty regionalne 
i wiele innych przepięknych 
przedmiotów można kupić 
na świątecznym jarmarku rę-
kodzieła.

Goście odwiedzający targ 
mogą znaleźć także elemen-
ty wystroju wnętrz, dekoracje 
bożonarodzeniowe i rozma-
ite produkty rękodzielnicze. 
Wśród wystawianych przed-
miotów znalazła się cerami-
ka, ręcznie robiona biżuteria, 
produkty drewniane z ma-

lunkami, tkaniny z haftem, 
poduszki oraz maskotki. 
Stoiska są dostępne w godzi-
nach otwarcia galerii. 

Ponadto w miniony week-
end odbyły się warsztaty kre-
atywne dla dzieci, podczas 
których uczestnicy tworzyli 
oryginalne ozdoby świą-
teczne lub prezenty dla naj-
bliższych. Powstały barwne, 
zdobione różnymi technika-
mi stroiki w kształcie choinek 
oraz kreatywne kartki świą-
teczne. /raf/

Świąteczny jarmark i przepiękne ozdoby
RuMIA | jeszcze Tylko do juTra, 23 Grudnia, W porcie rumia cenTrum handloWym auchan 
TrWać będzie jarmark ŚWiąTeczny. 
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zarejestruj się i twórz razem z nami!

W Zakładzie Usług Ko-
munalnych w Wejherowie 
odbyło się spotkanie z pra-
cownikami z okazji 5-lecia 
funkcjonowania ZUK-u jako 
spółki. Dobrej pracy na rzecz 
miasta pogratulował zało-
dze prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt.

Prezes ZUK Roman Czer-
wiński przypomniał, że 5 
lat temu Prezydent Miasta 
Wejherowa wspólnie z radą 
miasta zadecydowali, żeby 
przekształcić Zakład Usług 
Komunalnych - jako zakład 
budżetowy – w spółkę pra-
wa handlowego.

- 19 grudnia mija 5 lat od 
powstania naszej spółki – 
powiedział Roman Czerwiń-
ski, prezes ZUK. - Każdy, kto 
wtedy pracował wie, że to był 
trudny okres, czas niepew-
ności i wielu niewiadomych. 
Nikt wtedy nie wiedział co 
będzie dalej. Dzisiaj po 5 
latach jest dobra okazja ku 
temu, żeby spojrzeć wstecz. 
Obecnie ZUK to zupełnie 
inna firma.

W momencie tworzenia 
spółki w zakładzie pracowa-
ło 54 pracowników, a obec-
nie 115. Umowy na sprzedaż 
usług z 10 mln zł wzrosły 
do 15 mln zł. Powiększył się 
4-krotnie kapitał zakładowy 
spółki, który w momencie 

jej zarejestrowania wynosił 1 
417 tys. zł, a obecnie ponad 
5 290 tys. zł. Na kapitał spółki 
składają się również nieru-
chomości. Początkowo ZUK 
posiadał tylko składowisko 
odpadów w Rybskiej Karcz-
mie. Obecnie dzięki miastu 
posiada też nieruchomość 
o pow. 2 ha na ul. Przemy-
słowej, która jest szansą na 
przyszłość i gdzie zakład bę-
dzie mógł się rozwijać. Przez 
5 lat zakład zakupił z wła-
snych, wypracowanych przez 
pracowników środków, dużo 
niezbędnego sprzętu, który 
pozwala wykonywać szereg 
różnych  prac na terenie mia-
sta. Zakupiono m.in. myjkę 
do pojemników na odpady, 

3 koparki, hakowiec, zamia-
tarki, kompaktor, sprzęt do 
budowy dróg i chodników 
np. walec drogowy i zagęsz-
czarki gruntu, a także sprzęt 
do pielęgnacji zieleni.

- To jest dowód że spółka 
się rozwija i jest ważna dla 
miasta – dodał Roman Czer-
wiński.

Prezes podziękował oso-
bom, którym spółka za-
wdzięcza swoje istnienie 
i dobre funkcjonowanie 
a także pracownikom, którzy 
zatrudnieni są w zakładzie od 
początku utworzenia spółki. 
Podziękowania otrzymali: 
prezydent miasta Krzysztof 
Hildebrandt, zastępca pre-
zydenta Beata Rutkiewicz 

oraz byli i obecni członkowie 
Rady Nadzorczej ZUK.

Prezydent Krzysztof Hilde-
brandt pogratulował znako-
mitych wyników działalności 
kierownictwu spółki a także 
wszystkim pracownikom, 
a z okazji zbliżających się 
Świąt Bożego narodzenia 
złożył życzenia świąteczne.

W spotkaniu uczestniczyli 
m.in. zastępca prezyden-
ta Arkadiusz Kraszkiewicz, 
sekretarz miasta Bogusław 
Suwara, skarbnik miasta Ma-
rzena Ćwikińska – skarbnik 
miasta a jednocześnie prze-
wodnicząca Rady Nadzorczej 
ZUK oraz Czesław Kordel – 
członek Rady Nadzorczej. 

/raf/

Wzrost zatrudnienia, 
większy kapitał
WEJHERoWo | zakŁad usŁuG komunalnych isTnieje jako spóŁka od 5 laT. zarząd 
i pracoWnicy ŚWięToWali jubileusz. 

Święta Bożego Narodzenia 
to czas miłości, życzliwości, 
rozmyśleń, radości, ale także 
jest to czas refleksji i spotkań 
rodzinnych. I tak właśnie 
wyglądało wigilijne spotka-
nie z cyklu „Słodki wieczór 
poezji”, którego czynnymi 
uczestnikami byli słuchacze 
Wejherowskiego Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku. Był to 
magiczny, niezwykle wyjąt-
kowy wieczór, a atmosfera 
panowała iście świąteczna 
i rodzinna.

Przepiękna poezja opiewa-
jąca czas świąteczny wywo-
łała wiele emocji, wzruszeń 
i radości, otulając zmysły swą 

magiczną mocą zbliżających 
się Świąt Bożego Narodze-
nia. Wspólne kolędowanie 
przy akompaniamencie 
Krzysztofa Sapiehy wniosło 
w serca uczestników świą-
teczną radość. 

- Bardzo dziękujemy za 
ten niepowtarzalny wieczór 
wszystkim uczestnikom – 
mówią organizatorzy. - Wan-
dzie Kanteckiej za reżyserię 
oraz naszym specjalnym 
gościom, bez których to 
spotkanie nie byłoby tak wy-
jątkowe: Jackowi Thielowi, 
członkowi zarządu powiatu 
wejherowskiego, Piotrowi 
Syrockiemu, naczelnikowi 
Wydziału Kultury i Spraw 
Społecznych Starostwa Po-
wiatowego w Wejherowie, 
Mieszkowi Weltrowskiemu, 
redaktorowi TTM, Krzysz-
tofowi Sapiesze, Weronice 
Orłowskiej, przedstawicielce 
Młodzieżowej Rady Powiatu 
Wejherowskiego, Konradowi 
Warmke, przewodniczącemu 
Młodzieżowej Rady Powiatu 
Wejherowskiego. /opr. raf/

Największymi specjalista-
mi w tej dziedzinie są dzieci, 
które potrafią bezbłędnie 
przywołać temat świątecz-
nych prezentów już jesie-
nią...bez powiązania z po-
rządkami i długo listą „spraw 
do zrobienia”. I to właśnie 
najmłodszych czytelników 
Miejska Biblioteka Publiczna 
w Wejherowie zaprosiła do 
swojej siedziby, żeby zasta-
nowić się nad tym, co w te 
Święta jest najważniejsze. Do 
udziału w spotkaniu biblio-
tekarze zaprosili Katarzynę 
Zych - znaną już czytelnikom 
autorkę książki „Momo i Kiki” 
oraz założycielkę wydawnic-
twa „Bajkopis” - która magii 

Świąt szukała aż w dalekiej 
Laponii. Okruszki z tej nie-
zwykłej wyprawy posypały 
się do jej najnowszej książki 
„Pani Imbir i szkoła Elfów”, 
a dla najmłodszych Pani Ka-
tarzyna przygotowała także 
warsztaty lapońskie.

W trakcie tego niezwykłe-
go spotkania dzieci dowie-
działy się co nieco o elfach 
(w tym o przeznaczeniu ich 
niezwykle ważnych kieszo-
nek), o tym, jak opiekują 
się marzeniami, kim są Sa-
mowie, a także o dalekiej 
Laponii, w której mieści się 
dom św. Mikołaja. Bajkowym 
przewodnikiem na każdym 
etapie tej wyprawy, była 

laponia, Elfy i Święty Mikołaj
WEJHERoWo | na To, by poczuć maGię ŚWiąT, sposobóW jesT Wiele. 

książka „Pani Imbir i szkoła El-
fów”, której fragmenty dzieci 
miały okazję poznać podczas 
spotkania. Nie było czasu na 
nudę - dzieci wykonały swój 

autorski portret elfa, a na 
koniec poznały przyprawy, 
które przywołują świąteczne 
wspomnienia. Ten wyjątkowy 
zapach zamknęły we własno-

ręcznie przygotowanej świe-
cy! Będzie to piękna pamiątka 
tego lapońskiego spotkania.

Bibliotekarze zapraszają 
do Wypożyczalni dla Dzieci 

i Młodzieży, gdzie na Czytel-
ników czeka bajka „Pani Imbir 
i szkoła Elfów” i inne książecz-
ki z wydawnictwa Bajkopis.

/opr. raf/

Poezja na Wigilię
poWIAT | WiGilijne spoTkanie z cyklu „sŁodki 
Wieczór poezji” zorGanizoWano W poWiaTo-
Wej biblioTece publicznej W WejheroWie. 
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Podczas sesji radni Redy 
podjęli decyzję o kontynu-
owaniu na terenie miasta 
programu wspierania ro-
dzin wielodzietnych „Rodzi-
na na Plus”. Jego głównym 
celem jest umożliwienie 
rodzinom wielodzietnym 
korzystania na preferencyj-
nych warunkach z oferty 
miejskich obiektów sporto-
wych i kulturalnych. Dodat-
kowo program upoważnia 
do zniżek na bilety okre-
sowe na dojazd do szkoły 
bądź pracy.

Kto może przystąpić do 
programu? Rodzina, w któ-

rej na utrzymaniu jest troje 
lub więcej dzieci w wieku 
do 18 lat (lub 25 –  jeżeli 
dziecko uczy się lub studiu-
je), zamieszkała na terenie 
Redy.  Nie jest istotne, czy 
dzieci wychowuje jeden, 
czy dwoje rodziców i jaki 
rodzina osiąga dochód.

Aby móc przystąpić do 
programu, należy w Urzę-
dzie Miasta w Redzie złożyć 
wniosek o wydanie Karty 
„Rodzina na Plus”. Powyż-
sza karta wydawana jest 
bezpłatnie. Wnioski o jej 
wydanie można składać od 
2 stycznia. WA

Rodzina na Plus
REDA | proGram dla rodzin WielodzieTnych będzie konTynuoWany. 

teresa Kania,
zastępca burmistrza Redy 

- Zachęcamy do uczestnictwa w progra-
mie „Rodzina na Plus”. Poprzednie lata 
pozwoliły nam wypracować i zweryfiko-
wać skuteczne formy wsparcia rodzin wie-
lodzietnych. Zapraszamy do udziału, jako 
partnerów, także lokalnych przedsiębior-

ców, stowarzyszenia i kluby sportowe, którzy na własnych za-
sadach będą udzielali ulg, zniżek i promocji członkom rodzin 
wielodzietnych.

Sprawdź inne 
nasze tytuły na:

Prace tego artysty były 
już wielokrotnie ekspono-
wane na wielu wystawach. 
Jednym z celów organiza-
cji wystawy w szkole było 
upowszechnianie rodzinnej 
sztuki ludowej wśród mło-
dzieży. Biblioteka mieszczą-
ca się w Szkole Podstawo-
wej w Rozłazinie stworzyła 
taką możliwość.

Wystawę zwiedzili ucznio-
wie kl. V miejscowej szkoły 
pod przewodnictwem na-
uczyciela Krzysztofa Licau 
oraz uczniowie Branżowej 
Szkoły I stopnia Towarzy-
stwa Selezjańskiego im. 
Ks. Ignacego Błażewskiego 

w Kniewie pod przewodnic-
twem ks. Marka Barańskie-
go i ks. Michała Tomczaka. 
Tej licznej grupie zwiedza-
jących towarzyszyła pisar-
ka - Jolanta Knitter – Zalew-
ska. Podczas zwiedzania 
wystawy jej uczestnicy za-
dawali liczne pytania panu 
Adamowi na temat jego 
twórczości i prezentowa-
nych rzeźb. 

Wystawę zwiedzili rów-
nież uczniowie kl. IVa i kl. 
VI miejscowej szkoły pod 
przewodnictwem wicedy-
rektor - Joanny Łukasie-
wicz.

M. Kaliński

Współczesna 
sztuka ludowa
W Rozłazinie w gm. Łęczyce otwarta została wystawa prac 
twórcy ludowego Adama barana, mieszkańca Łówcza. 
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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

Wejherowa

tel. 500 XXX 601

NEKROLOGI 
KONDOLENCJE

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

WóJT GMINY WEJHERoWo
informuje

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wejherowo, ul. Trans-
portowa 1 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informa-
cji Publicznej Gminy Wejherowo, został wywieszony wy-
kaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia, oznaczo-
nej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 
177/3 o pow. 21,10973 ha położona w miejscowości Łęży-
ce. Szczegółowe informacje o nieruchomości objętej wyka-
zem można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomo-
ściami i Środowiska, tel. 58 738 67 51.

buRMISTRZ MIASTA RuMI 

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy od Podinspek-
tora do Inspektora w Referacie Księgowości Budżetowej 
Wydziału Finansowo-Budżetowego,  w pełnym  wymia-
rze czasu pracy.
Szczegółowa treść ogłoszenia o naborze dostępna jest 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi oraz w Biulety-
nie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi /www.bip.
rumia.pl/

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-
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

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

Mozliwość trasportu. 506250477

DREWNo opałowe, buk, sosna i ga-
łęziówka, porąbane, ułożone możliwy 
transport. 506250477

pIlA tarczowa metalowa na kółkach 
5 KW 730 zł oraz drewniana bez silni-
ka 280 zł 600667860

RuRY szare 10, dl2,5m ,grub 6 mm 
tel. 511841826

bECZKI plast 200l tel 511841826
SKup aut wraków kasacja wywóz zło-
mu pomoc drogowa auto części Wej-
herowo trójmiasto 789345593

SIANoKISZoNKA dobrej jakości 
120x120.70.zł siano kostka.5 zl Czet-
kowo 510751837

opAKoWANIA jednorazowe, tel. 501 
175 330

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

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 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 oddzielnych 
mieszkań, ul. Pontonowa 10, Gdynia, 
tel. 508 261 157

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ

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

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

SKup aut wraków kasacja wywóz zło-
mu pomoc drogowa auto części Wej-
herowo trojmiasto 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

510 894 627

REKLAMA                                    U/2016/RL

SKupuJEMY 
stare militaria 

w bardzo dobrych cenach 
(mundury, dokumenty, 

części zabytkowych 
pojazdów, odznaczenia, 
wyposażenie wojskowe), 

oldmilitaria.pl 
tel. 666 025 860 

e-mail: ekwipunekwojskowy@
gmail.com, info@oldmilitaria.pl

OGŁOSZENIE                                                                              395/2017/DB OGŁOSZENIE                                                                              391/2017/DB
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W pierwszym secie oba 
zespoły od początku grały 
„punkt za punkt” - żadna 
z drużyn nie umiała wypra-
cować większej przewagi. 
Przed końcowym fragmen-
tem meczu APS wygry-
wał 21:19, wtedy jednak 
aż sześć punktów z rzędu 
zdobyła Spójnia i rzutem 
na taśmę wygrała set. 

To chyba zdeprymowało 
podopieczne Tomasza Kor-
dowskiego, bo drugi set 
był znacznie gorszy w ich 
wykonaniu. Spójnia wygra-
ła pierwsze pięć wymian, 
a potem nie tylko utrzymy-
wała przewagę, a jeszcze ją 
powiększała i wielce praw-
dopodobne wydawało się, 
że tej partii APS nie wygra. 
Tak też się stało – zespół 
gospodarzy nie roztrwonił 
dużej przewagi pewnie – 
do 14 – wygrał drugi set.

Thrillerem – jak się okaza-
ło – bez happy endu była 
trzecia część meczu. Pierw-
sze punkty w tym secie 
zdobyła Spójnia, ale APS 
nie pozwalał tej przewagi 
powiększyć. Przed poło-
wą seta to zespół z Rumi 
wyszedł na prowadzenie 
i przez długi czas albo 
jeden, albo dwa punkty 
przewagi miał APS. Potem 
Spójnia doprowadziła do 

zarejestruj się i twórz razem z nami!

Emocje w meczu z liderem
SIATKóWKA | zaWodniczki z rumi sToczyŁy Trudny pojedynek ze spójnią W sTarGardzie. nie udaŁo 
im się jednak zdobyć punkTóW W osTaTnim TeGorocznym meczu.

remisu, a dalej mieliśmy grę 
punkt za punkt i losy seta 
rozstrzygnęła gra na prze-
wagi, która trwała długo, aż 
na końcu to Spójnia okazała 
się lepsza, wygrywają 30:28. 

Wynik 0:3 na pewno nie 
zadowala rumskiej drużyny, 
ale wola walki i opór, jaki 
APS postawił liderowi II ligi 
zasługują na duże uznanie 
i pozwalają sądzić, że druga 

część sezonu w wykonaniu 
podopiecznych Tomasza 
Kordowskiego będzie znacz-
nie lepsza. Na zakończenie 
roku zespół zajmuje 7. miej-
sce w tabeli.

Pierwszy mecz w 2018 roku 
Akademia Piłki Siatkowej ro-
zegra w Święto Trzech Króli. 
Do Rumi przyjedzie będący 
na 9. pozycji zespół Czarnych 
Słupsk. KG

Wejherowscy szczypiorniści 
przegrali w Gryfinie starcie 
o 3. miejsce i zakończyli tego-
roczne zmagania w II lidze.

Tytani w reorganizowanej II 
lidze radzą sobie bardzo do-
brze – właściwie nie opuszcza-
ją górnej połowy tabeli, a 9. 
grudnia, w swoim przedostat-
nim spotkaniu w 2017 roku 
wygrali jedną bramką z AZS 
UKW Bydgoszcz. W Gryfinie 
trafili jednak na niezwykle wy-
magającego przeciwnika, któ-
ry także obecny sezon może 
póki co zaliczyć do udanych.

Mecz mógł się podobać, 
choć obok składnych akcji 
dużo było fauli i ostrych za-
grań. Przede wszystkim nieco 
lepsza gra w obronie gospo-
darzy sprawiła, że KPR Gryfino 
po pierwszej połowie prowa-

dził 15-12. W drugiej połowie 
spotkania obraz gry się nie 
zmienił – znów dużo było 
nieczystej gry, a na nieszczę-
ście dla Tytanów powiększa-
ła się przewaga gospodarzy. 
W ostatnich fragmentach me-
czu KPR Gryfino zachowało 
pełną koncentrację i nie dało 
sobie wydrzeć pewnego zwy-
cięstwa. Ostateczny wynik to 
28-21 dla gospodarzy.

Tytani po porażce zajmu-
ją 4. miejsce w tabeli II ligi. 
W rewanżowej rundzie czeka 
ich jednak więcej meczów na 
własnej hali. Żółto-czerwoni 
rozgrywki wznowią 27. stycz-
nia meczem z... KPR Gryfino 
w Wejherowie, a więc dość 
szybko Tytani będą mogli 
dokonać rewanżu za ostatnią 
porażkę.

porażka Tytanów na koniec roku

Uznaniem amerykańskie-
go stowarzyszenia cieszy 
się od 2010 roku, gdy zało-
żył fundację „Acadiana Kids 
Tennis non profit”, w celu 
wyłonienia talentów wśród 
dzieci z różnych środowisk. 
Monitorował ich dalsze 
losy, łącznie z zabieganiem 
o stypendia. Jego dewizą 
jest „Dać radość i szczęście 
dziecku z ubogiej rodzi-
ny”, o czym obszernie pisał 
polonijny Kurier Chicago 
w styczniu 2016 r.

Po ukończeniu studiów 
w 2011r. rozpoczął pracę 
w Oakbourne Country Club 
– kompleksie sportowym 
w Lafayette (Luizjana), gdzie 
założył Junior Tennis Acade-
my. Zaczął od kilku uczniów, 

Redzianin trenerem roku w USA
TENIS | janusz conradi, absolWenT sopockiej akademii TenisoWej zosTaŁ Trenerem roku, Wybra-
nym przez usTa (uniTed sTaTes Tennis associaTion). 

a obecnie szkoła liczy kilku-
set młodych tenisistów. Są 
wśród nich wyczynowi spor-
towcy , którzy osiągają duże 
sukcesy w prestiżowych tur-
niejach ITE.

W ubiegłym roku stworzył 
Tenisową Ligę Juniorów 
w Lafayette, dzięki czemu 
młodzi ludzie uczą się zdro-

wej konkurencji i właściwe-
go sportowego zachowa-
nia.

Co roku organizuje turnie-
je tenisowe dla najlepszych 
tenisistów południowych 
stanów USA, które cieszą 
się ogromną popularno-
ścią, a kończą wspólnym 
piknikiem dla ponad 600 

uczestników.
Atrakcją dla młodych te-

nisistów jest organizowany 
przez Janusza coroczny wy-
jazd do Kalifornii na najsłyn-
niejsze turnieje tenisowe. 
Od kilku lat jest wicedyrek-
torem Oakbourne Country 
Club, wiceprzewodniczą-
cym Rady USPTA (amery-
kańskie stowarzyszenie 
edukujące profesjonalnych 
nauczycieli tenisa), ma żonę 
Amerykankę i dwoje dzieci.

2 grudnia 2017 r. USTA 
uznało Janusza Conradi za 
wysokiej klasy trenera .

- Przyszłość tenisa w Lu-
izjanie leży w jego rękach 
– powiedział prezes USTA, 
ogłaszając Janusza Trene-
rem Roku 2017.
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kaszub cup
W luzińskiej hali widowi-
skowo-sportowej odbył 
się ostatni w tym roku 
Kaszub Cup. 

Tym razem w imprezie 
organizowanej przez 
Wojciecha Krasuckiego i 
Pawła Hinz rywalizowało 
18 drużyn rocznika 2003. 
Zespoły po eliminacjach 
zostały podzielone na trzy 
grupy – najsilniejszą „Pre-
miership”, nieco słabszą 
„Primera Division”, oraz 
„Bundesligę”.

Najlepszą ekipą po dwu-
dniowej rywalizacji został 
Jantar Ustka, który w osta-
tecznym rozrachunku wy-
przedził Gryf II Wejherowo. 
Na najniższym stopniu 
podium stanęła Akade-
mia Piłkarska KP Gdynia. 
Rywalizację w „Primera 
Division” wygrał Bałtyk II 
Gdynia, przed pierwszą 
drużyną Bałtyku, oraz 
Koroną Żelistrzewo II. W 
„Bundeslidze” triumfował 
pierwszy zespół Korony, 
drugi był Orkan Rumia, 
a trzecie KS Bruskowo 
Wielkie. 

Wyróżnieni zostali 
najlepsi zawodnicy:
Najlepszy zawodnik: Pa-
tryk Mróz (AP KP Gdynia) 
Najlepszy strzelec: Filip 
Kołakowski (Gryf Słupsk) 
Najlepszy bramkarz: 
Sebastian Flis (Gryf II 
Wejherowo)
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Na Półwysep Helski zjechało 
się ponad 500 trenerów piłki 
nożnej, głównie z wojewódz-
twa pomorskiego. Tematem 
kursokonferencji była „Eduka-
cja sportowa dzieci i młodzie-
ży uzdolnionej do gry w piłkę 
nożną”, a organizatorem byli 
członkowie Komisji ds. Szko-
lenia oraz Komisji ds. Piłkar-
stwa Młodzieżowego Pomor-
skiego Związku Piłki Nożnej.

Na spotkaniu wykładali: 
znany także kibicom Gryfa, 
obecny trener Radomiaka 
Radom, a także Mistrz Polski 
z Wisłą Kraków, Verner  Licka, 
trener czeskiej kadry U-16 
Antonin Barak, trener przy-
gotowania motorycznego 
m.in. Dukli oraz Sparty Praga, 
Lukasz Stranski, a także szef 

akademii piłkarskiej KGHM 
Zagłębia Lubin, Krzysztof Pa-
luszek.

Z Gryfa Wejherowo w spo-
tkaniu wzięli udział: trenerzy 
pierwszej drużyny Piotr Rzep-
ka i Jarosław Kotas, trenerzy 
grup młodzieżowych Dawid 
Kowalski, Tomasz Albecki, 
Wojciech Wasiek i Maciej 
Szymański, a także obecni 
zawodnicy klubu ze Wzgórza 
Wolności – Dawid Leleń, Piotr 
Kołc i Łukasz Nadolski.

Trener Jarosław Kotas był 
pod szczególnym wrażeniem 
poziomu szkolenia młodzie-
ży w Czechach – Myślę, że po 
tym, co mówił między innymi 
trener Licka, możemy Cze-
chom zazdrościć – zarówno 
baz treningowych, środków 

finansowych, jak i ogólnego 
poziomu szkolenia młodych 
zawodników. My teraz mamy 
od nich lepszą reprezentację 
narodową, ale mimo to może-
my się od nich wiele nauczyć – 
mówi trener Kotas – Podoba-
ło mi się też to, co powiedział 
trener Licka o szkoleniu tych 
najmłodszych – zachęcał, aby 
odejść od tabel, klasyfikacji 
i zdjąć z tych początkujących 
piłkarzy presję wyników. 
W najmłodszych nie można 
zabić pasji, radości z gry przez 
nakładanie presji na wynik.

Swój wykład na temat sę-
dziowania meczów popro-
wadził były międzynarodowy 
arbiter, a także były prezes 
PZPN, Michał Listkiewicz. 
Oprócz tego zaprezento-

wane zostały lekcje trenin-
gowe, w któych pokazany 
został zintegrowany sposób 
na kształtowanie zdolności 

motorycznych i umiejętno-
ści techniczno-taktycznych 
wśród młodych piłkarzy. 
W pokazach uczestniczyli za-

wodnicy kadr Pomorskiego 
ZPN U-13 i U-15, kierowanych 
przez zespoły trenerskie, 
odpowiednio: Pawła Wypija 
i Szymona Hartmana. 

Na kursokonferencji był też 
wejherowski akcent. Licencje 
UEFA „B” odebrali trener Da-
wid Kowalski, oraz obecni za-
wodnicy Gryfa: Dawid Leleń, 
Piotr Kołc i Łukasz Nadolski 
– Licencje zostały wręczone 
przy pełnej sali, co na pewno 
jest dużym wyróżnieniem dla 
całej czwórki – mówi trener 
Kotas – Konferencja na pew-
no była wartościowa, moż-
na było usłyszeć o nowych 
aspektach szkolenia mło-
dzieży wypowiedzianych 
w oryginalny, ciekawy spo-
sób. Krzysztof Grajkowski

Trenerzy Gryfa się szkolą
KADRA | W cenTralnym oŚrodku sporTu W ceTnieWie odbyŁa się kursokonferencja dla TreneróW piŁkarskich, 
W kTórej Wzięli udziaŁ reprezenTanci Gryfa WejheroWo.

Działacze, trenerzy i piłkarze Gryfa Wej-
herowo spotkali się na klubowej wigili.

Na samym wstępie prezes klubu, pan Piotr 
Waga, podziękował wszystkim za przybycie, 
podsumował miniony rok oraz złożył obec-
nym świąteczne życzenia i zapoczątkował 
wspólne dzielenie się opłatkiem. Następnie 

głos zabrali trenerzy Piotr Rzepka i Jarosław 
Kotas, którzy w paru słowach opowiedzieli 
o swoich przemyśleniach na temat ostat-
nich miesięcy. Po części „oficjalnej” wszyscy 
zasiedli do kolacji, podczas której można 
było w końcu zauważyć rozluźnienie i zalążki 
uśmiechu po tym jakże ciężkim półroczu.

Żółto-czarni podsumowali rok
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