


TYDZIEŃ Z

Niedziela, 24 grudNia

Pokaż, jak  
sPędzasz święta!

PoNiedziałek, 25 grudNia

ile kosztuje  
wigilia?

Wtorek, 26 grudNia

wystąPi  
Maciej Balcar 

Środa, 27 grudNia

śMiertelne  
Potrącenie

CzWartek, 28 grudNia

ziMy już nie  
Będzie?

Świętujesz z rodziną, wcie-
lasz się w rolę św. Mikoła-
ja, a może przygotowujesz 
wigilijną kolację. Pokaż 
nam, jak spędzasz Święta 
Bożego Narodzenia!

Na prezenty bożonaro-
dzeniowe wydaliśmy po-
nad dwa razy więcej niż 
na tradycyjną świąteczną 
wieczerzę – wynika z sza-
cunków Open Finance. 

Wokalista zespołu Dżem, 
Maciej Balcar wystąpi w 
Redzie. Akustyczny kon-
cert zaplanowano na pią-
tek, 2 lutego, w Fabryce 
Kultury.

Wypadek na torach w 
Wejherowie. Pociąg po-
spieszny potrącił mężczy-
znę. Były utrudnienia w 
kursowaniu pociągów

Okazuje się, że zima fak-
tycznie może mieć rekordo-
we temperatury, ale... pod 
względem ciepła. Co osta-
tecznie przyniosą najbliższe 
miesiące? Zobaczymy. 

Twoje źródło informacji
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wywiad | Z Gabrielą lisius, starostą wejherowskim, roZmawia rafał korbut.

Ambitne plany
Jakie inwestycje drogo-
we udało się zrealizować 
w kończącym się roku?

– Na zadania z zakresu dróg 
wydaliśmy blisko 30 mln zł. 
Wśród zadań zrealizowa-
nych w 2017 r. wymienić 
można: remont drogi Zele-
wo – Zamostne, Szopy – Bę-
dargowo, Wysokie – Kacz-
kowo, 800 metrowy odci-
nek w miejscowości Dzię-
cielec, modernizację ulicy 
Bądkowskiego w Rumi, kon-
tynuację połączenia dro-
gowego okalającego mia-
sto Wejherowo na odcinku 
Gowino – Gościcino, budo-
wę ronda na skrzyżowaniu 
ulic Pomorskiej, Gdańskiej 
i Częstochowskiej w Rumi, 
ronda Rosochy na grani-
cy trzech gmin: Luzina, Lini 
i Szemuda oraz 900 metro-
wy fragment drogi na ulicy 
Chłopskiej w kierunku ulicy 
Wiejskiej w Kębłowie. Część 
z tych inwestycji realizowa-
liśmy w partnerstwie z gmi-
nami oraz dzięki dofinan-
sowaniom z „Programu roz-
woju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej na 
lata 2016-2019”. Poza tymi 
dużymi inwestycjami, wy-
konaliśmy szereg mniej-
szych prac modernizacyj-
nych, m.in. remonty chod-
ników.

Co działo się w innych ob-
szarach działalności?

– Drogi to nie jedyny obszar, 
na którym się skupiliśmy. 
Rozpoczęliśmy realizację 
projektu dotyczącego roz-
woju i podniesienia jakości 
edukacji zawodowej w po-
wiecie wejherowskim, na 
który pozyskaliśmy rekor-
dową kwotę ponad 24 mln 
zł. Otrzymane środki prze-
znaczyliśmy na rozbudowę 
pięciu szkół ponadgimna-
zjalnych, wyposażenie bli-
sko 30 nowych pracowni 
zawodowych i doposażenie 
kilku istniejących oraz do-
skonalenie zawodowe na-
uczycieli i uczniów. W 2017 
r. rozpoczęliśmy także bu-
dowę pełnowymiarowej sali 
gimnastycznej przy Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 4 w Wejherowie, na któ-
rą pozyskaliśmy dofinanso-
wanie w kwocie 3,2 mln zł 
z Ministerstwa Sportu i Tu-
rystyki z „Programu rozwoju 
szkolnej infrastruktury spor-
towej” oraz budowę Książni-
cy prof. Gerarda Labudy, wy-
bitnego znawcy i propaga-
tora kaszubszczyzny. Warto 
przypomnieć, że na biblio-
tekę  otrzymaliśmy wspar-

cie finansowe z dwóch źró-
deł, tj. z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Wo-
jewództwa Pomorskiego 
w kwocie prawie 1,5 mln zł 
oraz z Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 
w wysokości 520 tys. zł. 

Za nami sesja Rady Powiatu 
wejherowskiego, podczas 
której radni przyjęli pro-
jekt budżetu na 2018 r. Jak 
w skrócie można go okre-
ślić?

– To budżet proinwestycyj-
ny i dynamiczny, gwarantu-
jący dalszy rozwój powiatu 
wejherowskiego. Uwzględ-
nia kontynuację wielu za-
dań rozpoczętych w 2017 r. 
Niezmiennie naszym priory-
tetem są drogi, ale będzie-
my realizować też wiele no-
wych zadań oświatowych, 
kulturalnych oraz z obszaru 
szeroko rozumianej polityki 
społecznej. 

Jakie zatem największe za-
dania drogowe czekają sa-
morząd?

– Planujemy rozbudowę 
drogi powiatowej Łebień-
ska Huta – Będargowo na 
odcinku Będargowo, czyli 
granicy powiatu wejherow-

skiego i kartuskiego, rozbu-
dowę drogi powiatowej Go-
dętowo – Nawcz – Tłuczewo 
na odcinku Nawcz – Osiek, 
budowę ronda na skrzyżo-
waniu ulicy 12 Marca z ulicą 
Wniebowstąpienia w Wej-
herowie. Ponadto udzieli-
my dofinansowania miastu 
Wejherowo na przebudo-
wę ulicy Nadrzecznej wraz 
z przebudową skrzyżowa-
nia z ulicą Chopina w Wej-
herowie w kwocie 1 mln zł. 
Oprócz kluczowych inwe-
stycji będziemy realizować 
bieżące remonty dróg po-
wiatowych, gminnych oraz 
remonty chodników.

a co planowane jest w in-
nych obszarach działalno-
ści?

– Prawie połowę budże-

tu powiat wyda na zadania 
związane z oświatą. W tym 
dziale zaplanowano konty-
nuację projektów rozpoczę-
tych w 2017 r., związanych 
z rozwojem i podniesie-
niem jakości edukacji zawo-
dowej. W trzecim kwartale 
2018 r. planujemy oddanie 
sali sportowej przy ZSP nr 
4 w Wejherowie oraz Książ-
nicy prof. Gerarda Labudy. 
Ponadto ruszy rozbudowa 
Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Redzie o kom-
pleks 10 pracowni, będzie 
kontynuowany remont bu-
dynku przystosowujące-
go do potrzeb wychowan-
ków Powiatowego Kształce-
nia Specjalnego w Wejhero-
wie oraz termomoderniza-
cja 2 budynków będących 
w użytkowaniu Powiato-
wego Zespołu Kształcenia 
Specjalnego i budynku Po-
wiatowego Zespołu Porad-
ni Psychologiczno-Pedago-
gicznych w Wejherowie.

a jakie przedsięwzięcia 
przewidziano w 2018 r. 
w ramach pomocy społecz-
nej, polityki społecznej i ro-
dziny?

– Główne przedsięwzięcie 
to budowa nowej siedziby 
Ogniska Wychowawczego 
im. Kazimierza Lisieckiego 
„Dziadka” w Rumi przy ulicy 
Ślusarskiej.  Ponadto konty-
nuować będziemy projekt 
aktywizacji społeczno-za-
wodowej dla osób zagro-
żonych ubóstwem lub wy-
kluczeniem społecznym, 
w tym osób z niepełno-
sprawnościami. W budże-
cie na 2018 r. zaplanowali-
śmy również środki na do-
tacje dla organizacji poza-
rządowych, dofinansowa-
nie prac konserwatorskich, 
restauratorskich lub robót 
budowlanych przy zabyt-
kach wpisanych do reje-
stru zabytków, remonty bie-
żące i zakupy pomocy dy-
daktycznych w placówkach 
oświatowych oraz realizację 
zadań z zakresu zarządzania 
kryzysowego.

Budżet na 2018 r. w liczbach:
Planowane dochody wyniosą ponad 190 mln zł, a wy-
datki 209 mln zł. Największa pula środków, bo ponad 
96 mln zł zostanie przeznaczona na zadania z zakresu 
oświaty. Na poprawę infrastruktury drogowej powiat 
wyda blisko 22 mln zł, a na zadania z zakresu pomocy 
społecznej, polityki społecznej oraz rodziny 40 mln zł. 
Planowane zadłużenie powiatu na koniec 2018 roku 
wyniesie 21,75 mln zł.



3|Piątek, 29 grudnia 2017gwe24.pl/aktualności

REKLAMA                                                          285/2017/DBREKLAMA                                                          366/2017/DB

Powiat | Ci, którZy nie wybierają się na sylwestrowy bal ani nie planują wyjaZdyu 
w tym CZasie, Z pewnośCią będą ChCieli prZywitać 2018 rok na miejskiCh impreZaCh. 

REKLAMA                                                                                                                      347/2016/DB

REKLAMA                                                                                                                      363/2017/DB

Sylwester w mieście
A tych nie brakuje. Będzie 
wesoło, tanecznie i hucz-
nie. Tradycyjnie już w traech 
miastach naszego powiatu 
zorganizowane będą zaba-
wy otwarte dla wszystkich 
mieszkańców. 

Hit za hitem w wejherowie
Tegoroczny Sylwester miej-
ski w Wejherowie zapowia-
dany jest niezwykle hucznie. 
Początek zabawy o godzinie 
23:00 w Parku Miejskim im. 
Aleksandra Majkowskiego.
Polana w Parku Miejskim za-
mieni się w największy par-
kiet taneczny w mieście. Sta-
nie tam scena, na której za-
gra znany z przebojów i uży-
cia nowoczesnych brzmień i 
instrumentów zespół POBLO. 
Hasłem wejherowskiej impre-
zy sylwestrowej 2017/2018 
jest „Hit za hitem”.
Na czele zespołu parające-
go się nowoczesnymi, elek-
tronicznymi brzmieniami 
stoi Ewelina Pobłocka, czy-
li właśnie POBLO. To laureat-
ka „Kaszubskiego Idola 2008” 
i uczestniczka piątej edycji 
programu „The Voice of Po-
land”. Razem ze swoją forma-
cją koncertuje w klubach na 
terenie całego kraju, gdzie 
oprócz własnego materiału 
muzycy wykonują także hity 
EDM. 
Poblo tworzą: Ewelina Po-
błocka (wokal), Marcin Kor-
pas (gitara elektryczna, sam-
pler), Piotr Jędrzejewski (kla-
wisze/hammond), Michał Ży-
wicki (gitara basowa) i An-
drzej Karczewski (perkusja/

perkusja elektroniczna).
Jak zapowiada Bartosz Kolasa 
z Filharmonii Kaszubskiej, na 
pewno nie zabraknie trady-
cyjnego pokazu sztucznych 
ogni. To będzie bezpieczne 
widowisko, które z pewno-
ścią wywoła uśmiech na twa-
rzach zarówno dużych, jak i 
małych mieszkańców miasta.

Muzycznie w Rumi
Nowy Rok tradycyjnie już 
mieszkańcy Rumi powita-
ją na stadionie Miejskie-
go Ośrodka Sportu i Rekre-
acji przy ul. Mickiewicza. Za-
bawa rozpocznie się o godz. 
23.00, na scenie wystąpi ze-
spół Półtora Gościa. Grupa 
oprócz muzyki oferuje... po-
czucie humoru. - I trochę in-
strumentów, bez których też 
potrafimy wydawać z siebie 
dźwięki - żartują sami człon-
kowie tego zespołu.
Grupa Półtora gościa od daw-
na znany jest na muzycznym 
rynku, obchodził w tym roku 
20-lecie działalności. Nato-
miast korzenie zespołu, zwią-
zane z jego liderem Leszkiem 
Winczewskim, sięgają lat 80-
tych, kiedy to wraz z braćmi 
Karkowskimi tj. Ireneuszem 
– gitarzystą, Markiem – per-
kusistą, oraz Karolem - basi-
stą, stanowili znakomity ze-
spół big-beat’owy. W roku 
1993 do zespołu dołączył so-
lista ? saksofonista Tomasz G., 
instrumentalista o wybitnych 
zdolnościach interpretacyj-
no-improwizatorskich. W wy-
niku zawiłych kolei losu, w la-
tach późniejszych, z muzyką 

rozstali się bracia Karkowscy, 
ich miejsce zajął wielce uta-
lentowany muzyk, multiin-
strumentalista, brat Leszka – 
Tomasz. Ten fakt ostatecznie 
przesądził o powstaniu nie-
zwykle silnej i charyzmatycz-
nej grupy Półtora Gościa.
O północy - życzenia nowo-
roczne dla mieszkańców, po 
których odbędzie się wido-
wiskowy pokaz sztucznych 
ogni. Następnie zaplanowa-
no ciąg dalszy zabawy, któ-
ra ma się zakończyć ok. godz. 
2.00. 

Hucznie w Redzie
Na tę jedyną w roku noc ro-
dzinny park miejski w Re-
dzie stanie się miejscem za-
bawy dla wszystkich miesz-
kańców. Impreza rozpocznie 
się o godz. 22:30. Nie zabrak-
nie dobrej muzyki, a najważ-
niejszą atrakcją będzie Sylwe-
strowy Pokaz Fajerwerków – 
rozpocznie się punktualnie o 
godzinie 0.00. 
Wstęp na wszystkie imprezy 
plenerowe jest bezpłatny. 
/raf/

Powiat | używanie fajerwerków do-
Zwolone jest 31 Grudnia i 1 styCZnia. 

Ostrożnie z fajerwerkami

W okresie sylwestrowo - no-
worocznym hucznym im-
prezom towarzyszą petar-
dy i fajerwerki. Aby zabawa 
nie skończyła się tragedią, 
konieczne jest przestrzega-
nie podstawowych zasad 
zasad bezpieczeństwa. Fa-
jerwerki i petardy kupuj tyl-
ko w sprawdzonych, rzetel-
nych sklepach, w oryginal-
nych opakowaniach z dołą-
czoną instrukcją obsługi w 
języku polskim. Na fajerwer-
kach powinno znajdować się 
oznakowanie CE. Petard i fa-
jerwerków nie wolno sprze-
dawać osobom nieletnim, 
jest to przestępstwo! Petard 

i fajerwerków nie wolno da-
wać do odpalenia dzieciom. 
Jeśli wyrób pirotechnicz-
ny nie eksplodował po od-
paleniu i wypaleniu lontu 
nie podchodź aby spraw-
dzić, co się stało. Odczekaj 
co najmniej 15 minut zanim 
do niego podejdziesz. Nigdy 
nie odpalaj go ponownie! 
Przypadki sprzedaży wyro-
bów pirotechnicznych nie-
letnim, niewłaściwego użyt-
kowania wyrobów czy naru-
szania przepisów dotyczą-
cych punktów sprzedaży na-
leży zgłaszać Policji.
/raf/
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weJHeRowo | wejherowsCy radni podCZas ostatniej sesji 
jednoGłośnie prZyjęli uChwałę dotyCZąCą ustalenia do-
datkowej naZwy miasta w jęZyku kasZubskim.

weJHeRowo | „wokół sama Glina. warsZtaty CZas ZaCZąć!” 
- wernisaż wystawy praC CeramiCZnyCh pod taką naZwą od-
był się niedawno w wejherowskim muZeum. 

weJHeRowo | trwa kampania edukaCyj-
na, która pokaZuje korZyśCi Zdrowot-
ne i społeCZne Z eliminaCji niskiej emisji. 

Nazwa po kaszubsku Wokół sama glina

W trosce o czyste 
powietrze 

Proponowana kaszubsko-
języczna nazwa miasta 
Wejrowò została pozytyw-
nie zaopiniowana w kon-
sultacjach społecznych oraz 
przez Radę Języka Kaszub-
skiego przy Zarządzie Głów-
nym Zrzeszenia Kaszubsko-
Pomorskiego w Gdańsku.
Wniosek o ustalenie dodat-
kowej nazwy miasta trafi te-
raz do wojewody, a następ-
nie do właściwego ministra. 
Koszty związane z wymianą 
tablic informacyjnych ponie-
sie budżet państwa.
Jak mówi prezydent Krzysz-
tof Hildebrandt, Wejherowo 
zasługuje na nazwę w języku 
kaszubskim. To miasto poło-
żone w samym sercu Kaszub, 
które od zawsze nierozerwal-
nie związane było z kulturą, 
historią i językiem swych oj-
ców.
- Wejherowo nazywane jest 
„duchową stolicą Kaszub”, 
ze względu na Kalwarię Wej-
herowską; stanowi centrum 
życia duchowego w regio-
nie, stąd decyzja, aby to za-
akcentować nazwą miasta 

w języku kaszubskim – mówi 
Krzysztof Hildebrandt. - Sta-
ramy się kultywować trady-
cję, a przede wszystkim za-
leży nam na uatrakcyjnieniu 
miasta.
Przypomnijmy, że wcześniej 
przez ponad miesiąc na te-
renie Wejherowa przeprowa-
dzono konsultacje, podczas 
których mieszkańcy Wejhe-
rowa mieli możliwość wypo-
wiedzenia się w sprawie usta-
lenia dodatkowej nazwy mia-
sta w języku kaszubskim. 
- Wejherowianie oddali 632 
głosy ważne, z czego 544 
osób (86 proc.) opowiedzia-
ło się za wprowadzeniem ka-

szubskiej nazwy Wejherowa 
– mówi Beata Rutkiewicz, za-
stępca prezydenta Wejhero-
wa. 
Inicjatorem pomysłu nadania 
miastu nazwy kaszubskiej 
było Stowarzyszenie Osób 
Narodowości Kaszubskiej 
“Kaszëbskô Jednota” i Zrze-
szenie Kaszubsko-Pomorskie 
o. Wejherowo. O umieszcze-
nie nazwy miasta po kaszub-
sku wnioskował też kilka mie-
sięcy temu Marcin Drewa, wi-
ceprzewodniczący Rady Mia-
sta Wejherowa. 
Nowe „witacze” na wejhe-
rowskich ulicach pojawią się 
w 2018 roku./raf/

W Muzeum Piśmiennic-
twa i Muzyki Kaszubsko-Po-
morskiej w Wejherowie od-
był się wernisaż prac cera-
micznych uczestników pro-
jektu pt. „Wokół sama glina. 
Warsztaty czas zacząć!”.
Spotkanie uświetnił „Mały 

książę” w wykonaniu gru-
py teatralnej JBT Junior 
pod kierunkiem Marka Czo-
ski oraz pokaz garncarstwa 
w wykonaniu Pawła Seli. 
Każdy przybyły gość mógł 
spróbować sztuki garncar-
stwa i ulepić pamiątkowe 

naczynie.
W ramach projektu „Wokół 
sama glina…” w wejherow-
skim muzeum została utwo-
rzona pracownia ceramicz-
na. Zorganizowano też wy-
jazdy edukacyjne do Mu-
zeum Ceramiki Neclów oraz 
Zakładu Porcelany Stoło-
wej „Lubiana”. Dodatkowo 
odbyły się warsztaty cera-
miczne dla dzieci, młodzie-
ży i osób dorosłych. Instruk-
torem zajęć ceramicznych 
była Katarzyna Olechnicka-
Śliwińska, a koordynatorem 
wydarzenia z ramienia Mu-
zeum Anna Kąkol.
Projekt pn. „Wokół sama gli-
na. Warsztaty czas zacząć!” 
został dofinansowany ze 
środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, 
samorządu powiatu wejhe-
rowskiego, wejherowskiego 
oddziału Zrzeszenia Kaszub-
sko-Pomorskiego oraz Zrze-
szenia Prywatnego Handlu 
i Usług - Biura Rejonowego 
w Wejherowie.
wa

Wkrótce otwarcie
weJHeRowo | ZakońCZono już roboty budowlane pierwsZeGo etapu węZła 
śmieChowo (tZw. węZeł „Zryw”). już niedłuGo kierowCy pojadą nową droGą.

Choć zawarta z wykonawcą 
umowa przewidywała zakoń-
czenie prac do końca czerw-
ca 2018 r., prace udało się za-
kończyć kilka miesięcy wcze-
śniej. Obecnie trwają proce-
dury odbiorowe i zatwier-
dzanie docelowej organizacji 
ruchu oraz drobne prace wy-
kończeniowe. Urząd Mia-
sta Wejherowa oczekuje na 
ostateczne skompletowanie 

dokumentacji powykonaw-
czej przez wykonawcę i de-
cyzję Powiatowego Inspek-
tora Nadzoru Budowlanego 
w Wejherowie. Oddanie do 
użytku wykonanego układu 
drogowego planowane jest 
w styczniu 2018 r.
Przypomnijmy, że zakres prac 
objął budowę ul. Patoka do 
ul. Gryfa Pomorskiego wraz 
z trzema rondami, budowę 

zbiornika retencyjnego, bu-
dowę dwóch łącznic do kra-
jowej „szóstki” oraz nowej uli-
cy – ul. Jaśminowej.
Jak wyjaśniają przedstawi-
ciele władz miasta, prioryte-
tem przy powstającym Węź-
le Śmiechowo było bezpie-
czeństwo zarówno kierow-
ców, pieszych, jak i rowerzy-
stów. Dlatego zastosowano 
m.in. - zgodnie z aktualnymi 

przepisami prawnymi, pro-
jektem i wymogami tech-
niczno-budowlanymi – cha-
rakterystyczne, żółte, drogo-
we barierki ochronne. Ich za-
stosowanie w tym miejscu 
ma szczególnie duże znacze-
nie, gdyż w tym newralgicz-
nym miejscu może istnieć za-
grożenie dla ruchu pieszego 
i samochodowego. /raf/

Kampania, dofinansowana 
ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej 
w Gdańsku, w Wejherowie 
nosi nazwę „Czyste powie-
trze Gminy Miasta Wejhero-
wo – wymiana źródeł energii 
cieplnej na ekologiczne”. 
Zanieczyszczenie powietrza 
związane jest z emisją pyłów 
i szkodliwych gazów pocho-
dzących z lokalnych kotłow-
ni węglowych i domowych 
pieców grzewczych, w któ-
rych spalanie węgla odby-
wa się w sposób nieefektyw-
ny. Pali się w nich najczęściej 
tanim węglem, o zlej charak-
terystyce i niskich parame-
trach grzewczych. Jeśli doło-
żymy do tego spalanie odpa-
dów, których nie wolno spa-
lać, to wdychane powietrze 
może przyczynić się do wielu 
przewlekłych chorób: nawra-
cające bóle głowy, podraż-
nienia śluzówek oraz bton 
śluzowych, alergie, zmiany 
skórne, zaburzenia czynności 
i zwiększona zachorowalność 
na schorzenia układu odde-

chowego, pogorszenie prze-
biegu chorób układu kręże-
nia, uszkodzenia wątroby, 
zwiększone ryzyko zachoro-
wania na choroby nowotwo-
rowe, niedotlenienie orga-
nizmu, bezpłodność - zabu-
rzenia hormonalne, problem 
z płodnością i utrzymaniem 
ciąży, choroby układu nerwo-
wego, mutacje DNA. uszko-
dzenia szpiku kostnego.
Jak możesz zadbać o czy-
ste powietrze w swoim mie-
ście? Nie pal śmieci w domo-
wych piecach i kotłowniach, 
wymień stary piec na nowy 
(sprawdź czy przysługuje 
Tobie dofinansowanie), ku-
puj i spalaj paliwa tylko do-
brej jakości, regularnie czyść 
instalację grzewczą, spalaj 
mniej paliwa dzięki termo-
modernizacji domu, wyko-
rzystuj odnawialne źródła 
energii, podłącz budynek do 
miejskiej sieci ciepłowniczej, 
wybierz komunikację miej-
ską lub rower zamiast samo-
chodu, sadź drzewa i krzewy, 
edukuj innych. 
/raf/



Reda | otrZymali GratulaCje i naGrody rZeCZowe. w sZkole 
podstawowej nr 3 uhonorowani Zostali laureaCi miejskie-
Go konkursu bożonarodZenioweGo.

Powiat | tuż prZed samymi świętami w powieCie wejherow-
skim do użytku oddano dwie inwestyCje droGowe. 

RegioN | ostatnie wiChury spowodowały sporo strat, w wielu 
miejsCaCh w kraju Zostały usZkodZone linie enerGetyCZne. 

wyCiĄg  Z taRyFy Za USŁUgi 
ZBioRowego ZaoPatRZeNia w wodĘ 

i ZBioRowego odPRowadZaNia ŚCieKÓw
na rok 2018

ŚwiadCZoNe PRZeZ gMiNĘ weJHeRowo
zatwierdzonej uchwałą nr 17/2017 z dnia  04.12.2017 roku

Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni.

       Ceny  za dostawę wody i odbiór ścieków

grupy 
taryfo-
we

taryfowa grupa odbiorców Cena/ opłata Jednostka Cena net-
to [zł]

i. USŁUgi ZBioRowego ZaoPatRZeNia w wodĘ

1

1
Zaopatrzenie ludności w wodę do spoży-
cia lub na cele socjalno-bytowe, w tym: w 
wodę zużytą do zasilania zdrojów publicz-
nych, fontann, zraszania publicznych ulic  
i terenów zielonych oraz na cele prze-
ciwpożarowe – odbiorcy usług wyposa-
żeni/rozliczani na podstawie wodomie-
rza głównego

Cena za dostarczoną 
wodę

zł/m3 3,66

Stawka opłaty abona-
mentowej za dostęp 
do usługi, odczyt wo-
domierza i rozliczenie 
należności

zł/okres  
rozliczeniowy/
odbiorcę

3,20

2

Zaopatrzenie ludności w wodę do spoży-
cia lub na cele socjalno-bytowe, w tym: w 
wodę zużytą do zasilania zdrojów publicz-
nych, fontann, zraszania publicznych ulic  
i terenów zielonych oraz na cele prze-
ciwpożarowe – odbiorcy usług rozlicza-
ni wg przeciętnych norm zużycia wody 
na podstawie rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. 
w sprawie określenia przeciętnych norm 
zużycia wody (Dz. U. 2002 nr 8 poz. 70)

Cena za dostarczoną 
wodę

zł/m3 3,66

Stawka opłaty abona-
mentowej za dostęp 
do usługi i rozliczenie 
należności

zł/okres  
rozliczeniowy/
odbiorcę

2,06

ii. USŁUgi ZBioRowego odPRowadZaNia ŚCieKÓw

1
Wprowadzający do kanalizacji sanitar-
nej ścieki bytowe, przemysłowe oraz ich 
mieszaniny, którzy rozliczani są na pod-
stawie zużycia wody

Cena za odbiór ście-
ków

zł/m3 6,55

2

Wprowadzający do kanalizacji sanitar-
nej ścieki bytowe, przemysłowe oraz ich 
mieszaniny, którzy wyposażeni są w do-
datkowy wodomierz do pomiaru wody 
bezpowrotnie zużytej

Cena za odbiór ście-
ków

zł/m3 6,55

Stawka opłaty abona-
mentowej za dostęp 
do usługi, odczyt do-
datkowego wodomie-
rza do pomiaru wody 
bezpowrotnie zużytej 
i rozliczenie należności

zł/okres  
rozliczeniowy/
odbiorcę

3,20

Do cen netto zawartych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług (VAT), w wysokości określonej od-
rębnymi przepisami.

Pełny tekst taryfy dostępny na stronie internetowej www.kzg.pl i http://www.bip.ug.wejhero-
wo.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy Wejherowo.

Wejherowo, dnia 22.12.2017 roku                     WÓJT GMINY WEJHEROWO
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Nagrody i gratulacje 

Usuwają skutki wichur

Młodzi mieszkańcy Redy po 
raz kolejny wykazali się kre-
atywnością i starannością. 
Efektem tego jest ogrom-
na ilość prac, która wpłynę-
ła na Miejski Konkurs Bożo-
narodzeniowy. Szopki, skar-
pety na prezenty, zabawki na 
choinkę, mozaiki świąteczne 
i wieńce na drzwi oceniało 
sześcioosobowe jury.

Poziom były wysoki
- Muszę przyznać, że autorzy 
prac zaskoczyli nas wyjątko-
wą pomysłowością – zapew-
nia Tomasz Wiśniewski, dy-
rektor Miejskiego Domu Kul-
tury w Redzie. - Konkurs każ-

dego roku cieszy się dużym 
zainteresowaniem, a jego 
uczestnicy wykonują pra-
ce z ogromną pracowitością 
i wielką wytrwałością.
Przy ocenie pod uwagę bra-
no oryginalność, estetykę 
prac, nawiązanie do tradycji 
oraz zaangażowanie. Konkur-
sowe jury łatwego zadania 
nie miało, bo poziom konkur-
su były bardzo wysoki i dość 
wyrównany. 

duże zaangażowanie
- Do konkursu prace zgłasza-
ją uczniowie wszystkich redz-
kich szkół, a także podopiecz-
ni miejscowych przedszkoli – 

zapewnia burmistrz Krzysz-
tof Krzemiński. - Bardzo cie-
szy nas duże zaangażowanie 
młodych mieszkańców Redy. 
Dlatego systematycznie sta-
ramy się podnosić rangę kon-
kursu i włączamy się w fun-
dowanie nagród. 
Oficjalne uhonorowanie lau-
reatów XXIII Miejskiego Kon-
kursu Bożonarodzeniowe-
go zorganizowane zostało 
w Szkole Podstawowej nr 3 
w Redzie. Uroczystość połą-
czona została z premierą ja-
sełek przygotowanych przez 
uczniów i nauczycieli. 
anna walk

W powiecie wejherowskim straty nie 
są duże. Bardziej ucierpiał rejon nad-
morski w okolicach Koszalia, gdzie 
został ogłoszony stan awarii maso-
wej. W wigilijny wieczór na całym 
obszarze obsługiwanym przez Ener-
ga Operator bez prądu pozostawało 
1340 odbiorców. Obecnie zasilanie 
zostało przywrócone do wszystkich 
odbiorców. Nie oznacza to jednak 
końca pracy energetyków. Wciąż re-
alizowane są pojedyncze, na bieżą-
co wpływające zgłoszenia. 
Dużą zasługę w szybkim tempie prac 
ma przeprowadzona w tym roku in-
westycja w automatyzację linii elek-
troenergetycznych, na którą Ener-
ga Operator przeznaczyła 1,3 mld zł. 
Monitoring inteligentnych sieci po-
zwala szybko lokalizować i izolować 
miejsca występowania awarii, uła-
twiając też koordynację działań ekip 
monterskich. /raf/

Nowa droga, nowy chodnik

Pierwsza z zakończonych inwesty-
cji to fragment drogi łączącej Strze-
bielinko z Rybnem. Na siedmiuset 
metrowym odcinku wyłożony zo-
stał nowy asfalt. Prace obejmowa-
ły również utworzenie poboczy po 
obu stronach jezdni, a także oczysz-
czenie ich. Łączny koszt inwestycji 
to blisko 390 tys. złotych.
Drugie zadanie, które także dobie-
gło końca, to przebudowa drogi po-
wiatowej w miejscowości Robako-
wo. W ramach realizowanej tam in-
westycji wybudowany został chod-
nik na długości ponad 700 metrów. 
Wykonana została również zatoka 
autobusowa oraz umocnione zosta-
ły skarpy. /raf/
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gM. weJHeRowo | Z henrykiem skwarło, wójtem Gminy wejherowo, roZmawia rafał korbut.

gM. weJHeRowo | jest możliwość otrZy-
mania dofinansowania na podłąCZenie 
nieruChomośCi do sieCi kanaliZaCji. 

Szkoły, drogi, kanalizacja

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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Schyłek roku to czas na pod-
sumowania zrealizowanych 
dokonań i podjętych dzia-
łań. Jako wójt gminy jest 
pan zadowolony? 

- Tak, ponieważ mogę z peł-
ną świadomością przyznać, 
że każdy z czteroletniej ka-
dencji rok zapisał się kolej-
nymi oddanymi do użytku 
mieszkańców inwestycja-
mi. Rok 2017 również wpa-
sował się w obraną prze-
ze mnie siedem lat temu 
proinwestycyjną strategię.  

Które zadania wymieniłby 
pan w pierwszej kolejności, 
jako najważniejsze?

- Z pewnością wymienić mu-
szę niezwykle oczekiwaną 
przez mieszkańców rozbu-
dowę Szkoły Podstawowej 
w Bolszewie. Nowoczesne 
skrzydło placówki wyposa-
żono w bibliotekę, stołów-
kę, pracownie komputero-
we i językowe, a także wzbo-
gacono o pełnowymiaro-
wą salę gimnastyczną i dwa 
boiska zewnętrzne. Rów-
nie ważna jest realizowana 
rozbudowa Szkoły Podsta-
wowej w Gowinie, która już 

w przyszłym roku powięk-
szy się o 13 sal lekcyjnych, 
pracownie specjalistycz-
ne, gabinet logopedy, świe-
tlicę i szatnię. Znajdujące 
się obok szkoły boisko tra-
wiaste wyposażone zosta-
nie również w oświetlenie.   

duży nacisk stawia pan tak-
że na inwestycje drofgowe 
w gminie...

- Tak, to kwestia stratecgicz-
na. Najważniejszą inwesty-
cją mijającego roku było 
oddanie do użytku ostat-
niego etapu budowy dro-
gi okalającej Wejherowo, łą-
czącej Sopieszyno z Gości-
cinem. Całość zwieńczył ofi-
cjalny odbiór ul. Kazimierza 
Grubby łączącej Gościcino 
z Gowinem. W ramach tego 
przedsięwzięcia wybudowa-
no także m.in. zbiornik reten-
cyjny na ul. Drzewiarza, zato-
ki autobusowe czy oświetle-
nie uliczne na ul. Południo-
wej. Inwestycja realizowa-
na była w III etapach, łączna 
długość dróg wyniosła po-
nad 6 km. Na to zadanie po-
zyskaliśmy dofinansowanie 
z budżetu centralnego. Po-

nadto w minionym roku, re-
montami w technologii bu-
dowy nawierzchni asfalto-
wych, kostki brukowej oraz 
płytami IOMB objęto ponad 
3,5 km dróg gminnych. Jest 
to m.in. ul. Ks. L. Heyki w No-
wym Dworze Wejherowskim, 
ul. Sienkiewicza i E. Orzesz-
kowej w Bolszewie, kolej-
ny etap budowy ul. Polnej 
w Bolszewie czy fragment 
ul. Jana Pawła II w Gościcinie.  

warto też wspomnieć o bu-
dowanej przez ostatnie kil-
ka lat sieci kanalizacji sani-
tarnej. 

- W mijającym roku kolejne 
jej nitki położono w Gości-
cinie (Zibertowo), Łężycach, 
Bolszewie i Kąpinie. Sieć ka-
nalizacji, którą zastałem 
w gminie Wejherowo w 2010 
roku, kiedy to rozpoczyna-
łem swoją pracę na stanowi-

sku wójta, miała długość 20 
km. Przez siedem lat stan ten 
powiększyliśmy niemal sze-
ściokrotnie. Obecnie sieć ka-
nalizacji sanitarnej ma łącz-
ną długość ponad 120 km. 

a czego mieszkańcy mogą 
spodziewać się w przyszłym 
roku?

- Niedawno podpisaliśmy 
umowę na budowę kolejne-
go etapu kanalizacji w Ką-
pinie. Łączna wartość tej in-
westycji to 3,9 mln zł (gmi-
na pozyskała dofinansowa-
nie w wysokości 2 mln zł). 
Z przegłosowanego niedaw-
no budżetu na 2018 r. wy-
nika, że na dalsze inwesty-
cje gmina Wejherowo prze-
znaczy niemal 19 mln zł. Pla-
ny (oprócz kanalizacji) obej-
mują również budowę stref 
rekreacyjno-sportowych 
w Górze (Paradyż) i Reszkach 
oraz modernizację oświetle-
nia zewnętrznego (na ener-
gooszczędne żarówki led). 
W Kąpinie wybudowana 
zostanie świetlica wiejska, 
ośrodek Wodnik w Bieszko-
wicach w przyszłym roku za-
adaptowany zostanie na po-

trzeby Biblioteki i Centrum 
Kultury Gminy Wejherowo 
(dofinansowanie z Instytu-
tu Książki) i zostanie dokoń-
czona budowa remizy stra-
żackiej w Gościcinie. Konty-
nuowane będą inwestycje 
w obszarze infrastruktury 
drogowej, m.in. ul. Szeroka 
w Kniewie czy fragmenty ul. 
Świerkowej, Okrężnej i Wod-
nej w Bolszewie. Budowa 
węzła integracyjnego w Go-
ścicinie w przyszłym roku 
również będzie miała swój fi-
nał. W związku z tą inwesty-
cją projektowana jest budo-
wa kolejnego fragmentu ul. 
Jana Pawła II w Gościcinie 
(wraz z mostem). To jedynie 
wybrane spośród dziesiąt-
ków zakończonych, realizo-
wanych i projektowanych 
właśnie inwestycji. Jestem 
świadomy ogromu potrzeb, 
jednak większość z plano-
wanych działań ograniczo-
nych jest czasowo, choćby 
z powodu oczekiwania na 
dofinansowania zewnętrz-
ne, dzięki którym jesteśmy 
w stanie zrealizować o wie-
le więcej.

dotacje na podłączenie

O dotację można ubiegać 
się w ciągu 6 miesięcy od 
dnia oddania do użytku sie-
ci kanalizacyjnej, do której 
przyłącze zostało włączone. 
Powyższe wynika z faktu, iż 
dotacje przyznawane są ze 
środków na ochronę śro-
dowiska, co do których wy-
datkowanie z budżetu po-
wiązane musi być z szyb-
kim osiągnięciem efektu 
ekologicznego. Wyjątkiem 
są podłączenia wymagają-
ce: wybudowania przepom-
powni przydomowej, spo-
rządzenia projektu, wykona-
nia wcinki do sieci kanaliza-
cyjnej, gdzie termin wydłuża 
się do jednego roku.
Sieci oddane do użytku, dla 
których termin ubiegania się 
o dofinansowanie upływa 
w dniu 19 marca 2018 r.:
Gościcino - rejon ul. Orze-
chowej, Kwiatowej, Irysowej, 
Narcyzowej, Stokrotek, Jo-
dłowej, Konwaliowej, Jałow-
cowej – w zasięgu sieci wy-
budowanej w 2017 r.
Łężyce - rejon ul. Dębowej, 
Kasztanowej, Akacjowej, Ja-
rzębinowej, Kalinowej, Je-
sionowej, Cedrowej – w za-

sięgu sieci wybudowanej 
w 2017 r.
Sieci oddane do użytku, dla 
których termin ubiegania się 
o dofinansowanie upływa 
w dniu 26 kwietnia 2018 r.:
Kąpino - rejon ul. Władysła-
wa Łokietka i Stefana Bato-
rego – w zasięgu sieci wybu-
dowanej w 2017 r.
Informujemy, że po upływie 
ww. terminów nie będzie 
możliwe uzyskanie dofinan-
sowania z budżetu gminy na 
realizację obowiązku przy-
łączenia nieruchomości do 
ww. sieci kanalizacji sani-
tarnej. Dla kolejno budowa-
nych sieci Urząd Gminy Wej-
herowo będzie podawał in-
formacje o terminach ubie-
gania się o dofinansowanie 
na bieżąco.
Termin dla sieci wybudowa-
nych przez PEWIK w Bolsze-
wie i Kąpinie rozpocznie bieg 
w styczniu 2018 r. Przypomi-
namy, że wszelkie formal-
ności związane z przyłącze-
niem do sieci należy realizo-
wać w PEWIK Gdynia – Biuro 
Obsługi Klienta, ul. Witomiń-
ska 21,  81- 311 Gdynia, tel. 
(58) 66 87 311 (BOK). /Ugw/
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galeRia | Choć Za oknami jest dość sZaro i ponuro, w wasZyCh miesZkaniaCh nadal panuje wyjątkowa atmosfera. a to Za sprawą prZepięknie prZystrojonyCh Choinek i świąteCZnyCh dekoraCji. poniżej - Galeria Zdjęć prZysłanyCh prZeZ nasZyCh CZytelników.

Wasze dekoracje robią wrażenie
Zdjęcia choinek, bożonaro-
dzeniowych ozdób i koloro-
wych iluminacji przesłaliście 
nam w ramach zabawy ogło-
szonej na portalu Gwe24.pl. 
Publikujemy część z nich. 
Choć zmagania z Leroy Mer-
lin zostały już zakończone, 
cały czas czekamy na świą-
teczne fotografie.  Udowod-
nijcie nam, że Święta Bo-

żego Narodzenia to wyjąt-
kowy czas. Zdjęcia moż-
na przesyłać na adres:  
czytelnicy@expressy.pl.
Chcesz zdobyć wyjątkową na-
grodę? Śledź portalu gwe24.
pl i nasz fanpage na Facebo-
oku. Wówczas będziesz na 
bieżąco z konkursami, któ-
re organizujemy nawet kilka 
razy w tygodniu.
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galeRia | Choć Za oknami jest dość sZaro i ponuro, w wasZyCh miesZkaniaCh nadal panuje wyjątkowa atmosfera. a to Za sprawą prZepięknie prZystrojonyCh Choinek i świąteCZnyCh dekoraCji. poniżej - Galeria Zdjęć prZysłanyCh prZeZ nasZyCh CZytelników.

Wasze dekoracje robią wrażenie
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weJHeRowo | wejherowska sZopka bożonarodZeniowa od kilkunastu lat 
tworZy atmosferę świąteCZną miasta. tak jest również w tym roku. 

Powiat | uwaGa - beZ teGo od noweGo 
roku nie opłaCisZ składek!

Do szopy, hej pasterze

REKLAMA                                              U/2017/PR

Składki po nowemu

Jesteś płatnikiem składek? To 
już ostatnia chwila aby po-
brać indywidualny numer 
rachunku składkowego. Bez 
niego od nowego roku nie 
opłacisz składek, a co za tym 
idzie, możesz stracić ubezpie-
czenie chorobowe.
Od stycznia czeka nas rewo-
lucja w płatnościach do ZUS. 
W życie wchodzi e-Składka, 
a to znaczy, że zamiast trzech 
lub czterech przelewów do 
ZUS wystarczy jeden. Dzięki 
temu opłacanie składek bę-
dzie równie proste co płace-
nie za prąd czy gaz. Należy 
jednak pamiętać, że wraz ze 
zmianą formy płatności zmie-
nią się także numery rachun-
ków. 
Od października Zakład Ubez-
pieczeń Społecznych wysy-
łał do obecnych bądź byłych 
zadłużonych płatników skła-
dek listy  z indywidualnym 
numerem rachunku skład-
kowego, na które od stycz-
nia będą dokonywać płatno-
ści. W praktyce oznacza to, 
że zamiast trzech przelewów 
wykonamy jeden, a ZUS po-
dzieli pieniądze na poszcze-
gólne fundusze. To nie tylko 
oszczędność czasu ale także 

niższe koszty obsługi płatno-
ści. Dzięki temu wyeliminu-
jemy również ryzyko pomy-
łek i tzw. wpłat niezidentyfi-
kowanych. 
Zadłużeni płatnicy składek 
muszą pamiętać, aby przed 
początkiem nowego roku 
spłacić zadłużenie, a jeśli nie 
jest to możliwe, złożyć wnio-
sek o rozłożenie zaległości na 
raty. W innym wypadku mogą 
stracić dobrowolne ubezpie-
czenie chorobowe. Od po-
czątku roku bowiem bieżące 
wpłaty będą w pierwszej ko-
lejności pokrywały istniejące 
zadłużenie.
Osoby, które nie dostały li-
stu poleconego z indywidu-
alnym numerem konta skład-
kowego, mogą otrzymać 
taki numer w każdej placów-
ce ZUS oraz wygenerować 
go samodzielnie na stronie 
www.eskladka.pl. To bardzo 
ważne, ponieważ jeśli płatnik 
nie będzie znał swojego nu-
meru rachunku składkowe-
go, nie opłaci w 2018 r. skła-
dek. Dotychczasowe rachun-
ki od 1 stycznia 2018 r. będą 
zamknięte.
/raf/

Dzień przed Wigilią szopka 
na placu Jakuba Wejhera - 
ku uciesze nie tylko najmłod-
szych - po raz kolejny została 
odsłonięta.
W odsłonięciu i urucho-
mieniu szopki wzięli udział 
m.in. prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt, za-
stępca prezydenta Arkadiusz 
Kraszkiewicz, przewodniczą-
cy Rady Miasta Bogdan To-
kłowicz, sekretarz miasta Bo-
gusław Suwara, dyrektor Wej-
herowskiego Zarządu Nieru-
chomości Komunalnych Jaro-
sław Jędrzejewski oraz Marek 
Hartwig, który wraz ze swoim 
ojcem, znani są w Wejhero-
wie jako jedni z twórców szo-
pek betlejemskich.   
- Jak co roku staramy się, aby 
na naszym wejherowskim 
rynku był akcent betlejemski 
w postaci Szopki Bożonaro-
dzeniowej, w której możemy 
zobaczyć maleńkiego Pana 
Jezuska. Ten nasz wejherow-
ski żłóbek jest bardzo cha-
rakterystyczny ze względu na 
elementy kaszubskie a figu-
ry, które wewnątrz się znaj-

dują są zrobione i wyrzeźbio-
ne w drewnie przez artystę 
kaszubskiego Adama Barana. 
Dzięki temu jest to wyjątko-
wa Szopka, która tworzy kli-
mat pasujący do Stolicy Du-
chowej Kaszub – mówi pre-
zydent Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt.
Dyrektor WZNK Jarosław Ję-
drzejewski poinformował, że 

tegoroczna szopka jest taka 
sama jak w ubiegłym roku, 
ale usprawnione zostały me-
chanizmy poruszające nie-
które figury.
W wejherowskiej szopce 
znajdują się różne drewniane 
figury m.in. Świętej Rodziny, 
Trzech Króli, św. Franciszka, 
Pastuszka ubranego w strój 
kaszubski, a także zwierząt 

i obracająca się gwiazda. Są 
również elementy związa-
ne z regionem kaszubskim – 
m.in. młyn, warsztat stolarski, 
rybak, instrument muzycz-
ny „diabelskie skrzypce” itp. 
Wszystkie postaci są natural-
nych rozmiarów i poruszają 
się, a przechodnie mogą usły-
szeć odgłosy bydła domowe-
go. /raf/
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RUMia | oGólnopolska akCja Charytatywna ,,pomóż dZieCiom prZetrwać Zimę”, 
podCZas której Zbierano dary dla potrZebująCyCh, odbyła się w rumi.

dĄBRÓwKa | sZukasZ wierneGo prZy-
jaCiela? w sChronisku w dąbrówCe 
CZekają wyjątkowe CZworonoGi.
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Przetrwać zimę

REKLAMA                                                                                                       153/2017/DB REKLAMA                                                                                                       158/2017/RLREKLAMA                                                                                                                     314/2016/DB

Taka akcja odbyła się  Rumi 
po raz pierwszy, a polega-
ła na zbiórce odzieży, butów, 
książek, zabawek, żywności, 
słodyczy i środków czystości.
Patronat nad wydarzeniem 
objął Michał Pasieczny, bur-
mistrz miasta. Patronat Ho-
norowy tej akcji objęli nato-
miast małżonka prezydenta 
RP Agata Kornhauser-Duda 
i metropolita lubelski ks. abp. 
Stanisław Budzik. Akcją kie-
ruje redaktor lubelskiego od-
działu Polskiego Radia Ewa 
Dados.
Koordynatorami akcji w Rumi 
były Katarzyna Krajewska, 
prezes Stowarzyszenia Osób 
Niepełnosprawnych ,,Tęcza” 
oraz Beata Kędzierska, wice-
dyrektor Szkoły Podstawowej 
nr 10. 
Podczas akcji zorganizowa-
no występy uczniów, uczest-
ników sekcji karate ,,Bassai” 
i ratowników ze Szkoły Pod-
stawowej nr 10. Publiczność 
doceniła wspaniały występ 
Julii Knop, która zagrała ko-
lędy na skrzypcach. Wystąpi-
ła też sekcja rugby pod opie-
ką Krzysztofa Bogdanisa oraz 
uczniowie z Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych w Redzie, 
którzy pokazali pokaz musz-
try wojskowej, Zaprezento-
wał się też Zespół Szkół Po-
nadgimnazjalnych im. Hipoli-
ta Roszczynialskiego w Rumi 
- uczniowie zrobili stanowi-
ska fryzjerskie i gastronoicz-
ne (opiekunem tej grupy była 
Katarzyna Mączka), wystą-
piły dzieci z Niepublicznego  
Przedszkola Artystyczno – Ję-

zykowego ,,Puchatek”, Adam 
Rąbca zaśpiewał piękne pio-
senki świąteczne, wystąpiła 
także instruktor tańca zumby 
Natalia Stokłosa, a kolędy za-
śpiewała  Irenka Gąska.
- Akcja okazała się bardzo 
udana – podsumowuje Kata-
rzyna Krajewska, koordyna-

tor akcji i prezes stowarzysze-
nia. - Skłądam serdeczne po-
dziękowania dla dyrekcji MO-
SiR-u za wypożyczony sprzęt 
i salę, dla sekcji ragby z Rumi 
za upieczone ciasta i zaję-
cie się bufetem oraz gośćmi, 
wszystkim wolontariuszom, 
nauczycielom, rodzicom 

a przede wszystkim dzieciom 
i młodzieży.
Zebrane dary rozdane zosta-
ły na Wigili, która odbyła się 
w Domu Kultury Janowo oraz 
będą wydawane w miejscu 
stacjonarnym przy ul. Stocz-
niowców 7 w Rumi.
/raf/

Już dziś możesz 
odmienić ich życie

To psy, które zostały porzu-
cone, zgubiły się lub straci-
ły właścicieli. Może jeden z 
nich czeka właśnie na Cie-
bie? Sprawdź to już dziś, bio-
rąc wybranego zwierzaka na 
próbny spacer. 

Barbórka
Mała Barbórka pragnie mieć 
dom na całe życie - nie tyl-
ko od święta. Sunia składa 
wszystkim świąteczne życze-
nia i bardzo mocno wierzy, że 
pewnego dnia stanie się czę-
ścią czyjejś rodziny, przyja-
cielem. 

etna
Jak wiele innych psiaków 
wciąż wierzy, że przyjdzie 
taki „Ktoś”, kto odmieni jej 
życie i podaruje miłość oraz 
przyjaźń. Sunia nie pragnie 
zbyt wiele. Chce spędzić resz-
tę dni u boku kochającego 
człowieka. 

Kajtek
Jest mały i nieco wystraszo-
ny. Dopiero uczy się od ludzi, 
że wyciągnięta dłoń oznacza 
miłe głaskanie. Boi się, że nikt 
go nie pokocha, że już na za-
wsze zostanie ze swoim stra-
chem. Czy znajdzie się dla 
niego wygodna kanapa z cie-
płym kocykiem?

otoZ „animals” 
Schronisko dla Bezdom-

nych Zwierząt 
w dąbrówce / koło wejhe-

rowa 
tel. biuro adopcyjne:  

607-540-557 
adres e-mail:  

dabrowka@otoz.pl
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PANI
DANUCIE SUWARA

Kierownikowi Działu Zasobów Komunalnych
w Wejherowskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych

łącząc się w bólu,
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

PANU
BOGUSŁAWOWI SUWARA 

Sekretarzowi Miasta Wejherowa

łącząc się w bólu,
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

OJCA TEŚCIA
Bogdan Tokłowicz
Przewodniczący 

Rady Miasta Wejherowa

Bogdan Tokłowicz
Przewodniczący 

Rady Miasta Wejherowa
Krzysztof Hildebrandt 

Prezydent Miasta Wejherowa 
wraz ze współpracownikami

Krzysztof Hildebrandt 
Prezydent Miasta Wejherowa 
wraz ze współpracownikami

składają składają

weJHeRowo | w domu pielGrZyma prZy klasZtorZe oo. franCisZkanów odbyła się 
uroCZysta wiGilia dla ludZi samotnyCh, uboGiCh i beZdomnyCh Z terenu miasta. 

RUMia | jasełka, opłatek, żyCZenia, a 
prZede wsZystkim dużo uśmieChu i rado-
śCi – tak świętowali niepełnosprawni. 

W świątecznym nastroju

W spotkaniu wzięło udział 
ponad 110 osób.
- Gromadzimy się tutaj jak co 
roku ze wszystkimi, którzy po-
trzebują tego spotkania i cie-
pła, by wspólnie spożyć tę 
wieczerzę wigilijną i poczuć 
wspólnie magię Świąt Boże-
go Narodzenia i to, co daje 
nam Bóg, czyli błogosławień-
stwo – powiedział witając ze-
branych gwardian klasztoru 
o. Daniel Szustak składając 
jednocześnie życzenia m.in. 

dobrego zdrowia oraz po-
czucia wspólnoty z miastem 
i Kościołem.
Ojciec Daniel podkreślił, że 
serdeczne podziękowania 
należą się wszystkim paniom 
z Kuchni Św. Franciszka, któ-
re cały tydzień przygotowały 
się zorganizowania tej Wigilii. 
Gwardian wyraził też podzię-
kowanie za pomoc i wspar-
cie prezydentowi Wejhero-
wa Krzysztofowi Hildebrand-
towi oraz dyrekcji Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Wejherowie.
- W imieniu prezydenta Wej-
herowa z całego serca życzę 
wszystkim zdrowia a także 
pokoju – dodał zastępca pre-
zydenta Arkadiusz Kraszkie-
wicz dziękując ojcom fran-
ciszkanom za wieloletnie 
kontynuowanie tej pięknej 
tradycji.
Do życzeń przyłączył się tak-
że przewodniczący rady mia-
sta Bogdan Tokłowicz. W spo-

tkaniu opłatkowym uczestni-
czyli również dyrektor MOPS 
Anna Kosmalska oraz zastęp-
ca dyrektora MOPS Robert 
Kozłowski.
Zebrani zaśpiewali wspólnie 
kolędy, złożyli sobie życzenia 
łamiąc się opłatkiem oraz za-
siedli do tradycyjnej Wigilii. 
Pomocy przy obsłudze gości 
wigilijnych udzielili Społeczni 
Instruktorzy Polskiego Czer-
wonego Krzyża w Wejhero-
wie. /raf/

Spotkanie opłatkowe

Stowarzyszenie Osób Nie-
pełnosprawnych ,,Tęcza” 
zorganizowało niedawno 
,,Spotkanie Opłatkowe”, któ-
re odbyło się w Domu Kultu-
ry Spółdzielni Mieszkanio-
wej Janowo. 
Spotkanie uświetnił występ 
Jasełkowy ze Szkoły Pod-
stawowej nr.10 oraz dwóch 
dziewczynek z sekcji rugby: 
Pauliny Obłudy i Marty So-
porowskiej. W uroczystości 
uczestniczyli zaproszeni go-
ście: ks.Stanisław Megier, za-
stępca burmistrza Piotr Witt-
brodt, przewodniczący Rady 
Miasta Rumi Ariel Sinicki 

oraz zaprzyjaźnione stowa-
rzyszenie ,,Pogoda”.
- Pomimo deszczowej aury 
Mikołaj do nas przybył z 
mnóstwem prezentów i każ-
dy z uczestników otrzymał 
świąteczną paczkę – mówi 
Katarzyna Krajewska, pre-
zes Stowarzyszenia Osób 
Niepełnosprawnych ,,Tę-
cza”. - Dziękujemy Spółdziel-
ni Mieszkaniowej Janowo 
za udostępnienie sali oraz 
wszystkim sponsorom i wo-
lontariuszom, którzy pomo-
gli przy zorganizowaniu tej 
uroczystości.
/raf/
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Pani
Teresie Hinc 

Dyrektorowi Zespołu Szkól i Przedszkola w Strzebielinie

wyrazy głębokiego współczucia 
i słowa otuchy z powodu śmierci 

Panu
Bogusławowi Suwara 

Sekretarzowi Miasta Wejherowa

wyrazy głębokiego współczucia 
i słowa otuchy z powodu śmierci 

MĘŻA

TEŚCIA

Starosta Wejherowski 
Gabriela Lisius

Starosta Wejherowski 
Gabriela Lisius

i współpracownicy ze 
Starostwa Powiatowego w Wejherowie

w imieniu Zarządu Powiatu Wejherowskiego
składa

w imieniu Zarządu Powiatu Wejherowskiego
składa
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PoMoRZe | wCiąż jesZCZe można wybrać najładniej oświetlo-
ne miasto. GłosowaC może każdy, tylko do 2 styCZnia.

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 administracyjne-
go (tekst jedn.  Dz. U. z 2017r. poz. 1257) zawiadamiam, że w dniu 2017-12-05  na 
wniosek  Zarządu Powiatu Wejherowskiego, reprezentowanego przez Wójta Gmi-

ny Szemud, wszczęto postępowanie w sprawie:

 wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  
- drogi powiatowej

pn. „ Rozbudowa drogi powiatowej nr 1405 Szemud - Karczemki na odcinku 
Szemud - Kamień na długości 2,075 km” na terenie gminy Szemud

 

1. działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogi powiatowej:
- obręb Szemud działki nr ewidencyjny: 427, 385/72, 421, 422, 424, 480, 423, 

426, 382/3, 382/6, 431, 380/12 (z podziału działki nr 380/4), 433, 434, 435, 855/2 (z 
podziału działki nr 855), 438/24 (z podziału działki nr 438/11), 438/22 (z podziału 
działki nr 438/12), 438/20 (z podziału działki nr 438/6), 438/18 (z podziału działki 

nr 438/5), 438/16 (z podziału działki nr 438/4), 438/14 (z podziału działki nr 438/3), 
439/8 (z podziału działki nr 439/5)

- obręb Kamień działki nr ewidencyjny: 69, 482/7 (z podziału działki nr 482/6), 
482/8 (z podziału działki nr 482/6)

2. działki objęte obowiązkiem przebudowy infrastruktury 
technicznej i drogowej:

- obręb Szemud działki nr ewidencyjny: 294, 380/1, 380/2, 380/5, 385/73, 
385/75, 386/3, 855/1 (z podziału działki    nr 855), 438/23 (z podziału działki nr 

438/11), 438/21 (z podziału działki nr 438/12), 438/19 (z podziału działki nr 438/6), 
438/17 (z podziału działki nr 438/5)

- obręb Kamień działki nr ewidencyjny: 482/9 (z podziału działki nr 482/6), 183/4

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, właściwe organy ad-
ministracji rządowej i samorządowej oraz właścicieli, zarządców i użytkowników 

terenów objętych inwestycją  o możliwości składania wniosków, uwag lub za-
strzeżeń dotyczących przedmiotowej sprawy, a także o możliwości wypowiedze-
nia się, co do zebranych dowodów  i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed 

wydaniem decyzji kończącej postępowanie, która zostanie podjęta w terminie nie 
krótszym  niż 14 dni od daty dokonania się obwieszczenia. Z aktami sprawy moż-
na zapoznać się w Starostwie Wejherowskim Wydział Architektury i Budownictwa, 
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 Intere-
santa na parterze, 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 postę-
powania administracyjnego  zawiadomienie stron postępowania uważa się za do-

konane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Najpiękniej oświetlone 
Już ponad 120 miej-
scowości (m.in. Wej-
herowo i Rumia) wal-
czy o miano najładniej 
oświetlonego miejsca 
w Polsce. Głosować 
można do 2 stycznia na 
stronie SwiecSie.pl. Na 
początku roku pozna-
my zwycięzców z  każ-
dego województwa. 
Spośród nich internau-
ci wybiorą „Świetlną 
Stolicę Polski”.   
Miasta walczą o prestiż, ale 
także o sprzęt AGD, który 
trafia od Energi do najbar-
dziej potrzebujących – do-
mów dziecka, ubogich rodzin 
i osób starszych. W tym roku 
zwycięzcy z każdego woje-

wództwa otrzymają lodów-
ki, kuchenki i inne przydatne 
urządzenia o łącznej wartości 
160 tys. zł. Głosować można 
każdego dnia na SwiecSie.pl, 
albo przez aplikację #Swiec-
Sie na Facebooku. O powo-
dzeniu decydują internauci 
i uroda świątecznych deko-

racji.
Każdy może tak-
że wziąć udział w 
konkursie, w któ-
rym łączna pula na-
gród wynosi 31 850 
zł. Wystarczy wy-
słać zdjęcie w jed-
nej z pięciu katego-
rii: „Mój Dom”, „Moi 
Bliscy”, „Moje Mia-
sto”, „Moja Ilumina-
cja”, „Moja Ulubio-

na Szopka”. Najlepsze zdję-
cia wybierze zarówno jury 
pod przewodnictwem Lidii 
Popiel, jak i internauci. Foto-
grafie można przysyłać do 15 
stycznia na stronie SwiecSie.
pl lub oznaczać #SwiecSie na 
Instagramie. /raf/
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Szeroki 
kolportaż 
gwarantuje 
dotarcie 
Twojego 
ogłoszenia 
do wielu 
odbiorców

SZUKaSZ 
PRaCowNiKa?
wyślij ogłoszenie SMS-em:
eXP.PdP. Zatrudnię tapicera...
na numer: 79567

wyKaZ KategoRii:
na nr 79567 (9 zł + VAT)
TOWARZYSKIE: EXP.TOW.

DAM PRACĘ: EXP.PDP.

SZUKAM PRACY: EXP.PSP.

USŁUGI: EXP.USL.

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

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ: EXP.NKU.

NIERUCHOMOŚCI ZAMIENIĘ: EXP.NZA.

NIERUCHOMOŚCI DO WYNAJĘCIA: EXP.NDW.

NIERUCHOMOŚCI POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ: EXP.NPW.

MOTORYZACJA SPRZEDAM: EXP.MSP.

MOTORYZACJA KUPIĘ: EXP.MKU.

MOTORYZACJA INNE: EXP.MIN.

EDUKACJA: EXP.EDU.

SPRZĘT ELEKTRONICZNY KOMPUTERY: EXP.SKO.

SPRZĘT ELEKTRONICZNY TELEFONY: EXP.STE.

SPRZĘT ELEKTRONICZNY INNE: EXP.SIN.

RÓŻNE: EXP.ROZ.

EXP.PDP. 

Szukam 

stolarza,

na terenie

Lęborka

tel. 500 XXX 601

NEKROLOGI 
KONDOLENCJE

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

REKLAMA                                                            334/2016/DB

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-
port, prace w ogrodzie, okolice Luzi-
na, Wejherowa, tel. 693 737 381

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

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

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

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

RÓŻNE

SPRZedaM gitarę elektroaku-
styczną LAG T60DC z wmontowaną 

elektronika Fishman Matrix wartą 
900zł + twardy case. Cena 1250zł,  
506 077 549 Luzino

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

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 dzialkę ogrodnicza, do-
mek murowany, szklarnia tel 517 159 
871 Wejherowo

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

ZAMIENIĘ

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

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

MOTORYZACJA

SPRZEDAM
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



– punktów Pro Junior System zdobył Gryf Wejhe-
rowo w dotychczasowych meczach tego sezonu. 
To daje piąte miejsce w całej klasyfikacji II ligi.

– minut w 2017 roku przebywał najwięcej gra-
jący zawodnik żółto-czarnych, Łukasz Nadolski. 
Wszystkie jego występy trwały od 1. do 90. mi-
nuty. 

- widzów według potralu 90minut.pl liczyła naj-
wyższa w roku 2017 frekwencja na meczu Gry-
fa Wejherowa. Miało to miejsce 5. sierpnia, kiedy 
żółto-czarni podjęli GKS Jastrzębie.

- dni minie w Sylwestra od ostatniej wygranej 
Gryfa w meczu u siebie (4-1 z GKS-em Bełchatów 
22. kwietnia). Zła passa jeszcze trochę się prze-
dłuży, gdyż II liga wróci dopiero w kwietniu.

- tak liczna widownia według 90minut.pl przyszła 
na Wzgórze Wolności 18. października na mecz z 
Legionovią Legionowo. To najgorsza tegoroczna 
frekwencja.

- lat skończył w tym roku bramkarz, Wiesław Fer-
ra, najstarszy gracz żółto-czarnych. Jest on trze-
cim najstarszym zawodnikiem, który wystąpił w 
tym roku na drugoligowych boiskach.

- zawodników wystąpiło jesienią w barwach Gry-
fa. Dla porównania, w rundzie wiosennej 2017 
zagrało 24 graczy.

- razy czerwone kartki oglądali zawodnicy Gryfa 
Wejherowo. Pięć razy wiosną i pięć razy jesienią. 
Jeśli chodzi o rok kalendarzowy, nie mają sobie 
równych.

- zwycięstw odnieśli w 2017 roku żóło-czarni – 7 
razy wygrali w lidze i raz w Pucharze Polski. Zremi-
sowali 11 razy, a przegrali 18-krotnie.

- bramek zdobył najlepszy strzelec Gryfa w minio-
nym roku. Jest nim grający już innym klubie Mi-
chał Marczak. 

- trenerów (przynajmniej oficjalnie) prowadziło 
żółto-czarnych w tym roku kalendarzowym. Ma-
riusz Pawlak przestał być trenerem Gryfa 2. stycz-
nia, później zespół prowadził Jarosław Kotas, a  
  obecnie trenerem jest Piotr Rzepka.

WKS GRYF WEJHEROWO
www.gryfwejherowo.com.pl
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Kołc: Musimy  
wygrywać u siebie
RoZMowa | Z jednym Z najbardZiej doświadCZonyCh Zawodników Gryfa wejhero-
wo, piotrem kołCem, roZmawia krZysZtof Grajkowski.

ii liga | jak ubieGły rok żółto-CZarnyCh 
prZedstawia się w statystykaCh?

ostatnio wraz z dawidem 
leleniem i Łukaszem Na-
dolskim uczestniczył Pan 
w kursokonferencji w Cet-
niewie, gdzie otrzymał Pan 
licencję UeFa „B”. Jaki to 
szczebel w  hierarchii licen-
cyjnej?
To pierwsza z licencji UEFA – 
pozwala na trenowanie grup 
młodzieży, a także seniorów 
na poziomie V ligi. Wyższa li-
cencja, UEFA „A” daje już moż-
liwość trenowania dorosłych 
zespołów do III ligi włącznie. 
Wyżej jest już UEFA Pro, ale 
to kurs, na który dostaje się 
garstka osób, a szkolenie wią-
że się z dużymi wydatkami fi-
nansowymi.

w gryfie jest Pan od wie-
lu lat, był świadkiem awan-
sów, spadków i najwięk-
szych sukcesów. Porównu-
jąc do poprzednich zespo-
łów, czym różni się obecna 
drużyna?
Przy tych największych suk-
cesach kadra wyróżniała się 
jednak największą jakością. 
Mieliśmy takich zawodników 
jak Siemaszko, czy Warcholak, 
którzy potem nieprzypadko-
wo znaleźli się w Ekstraklasie. 
Dzisiaj aż takiej jakości nie 
ma, ale mamy też dużo młod-
szy zespół, niż wtedy.

Pięć punktów straty do 
„bezpiecznego” miejsca to 
dystans możliwy do zniwe-

lowania?
To trudny cel, ale realny. Z 
tych pięciu obecnie zagrożo-
nych drużyn, które będą się 
biły o utrzymanie, tylko jed-
na pozostanie w lidze. Naj-
ważniejszy będzie początek 
– podobnie jak rok temu, kie-
dy nasza sytuacja przed run-
dą wiosenną także nie była 
korzystna. Wtedy jednak do-
brze zaczęliśmy i wierzę, że 
historia może się powtórzyć. 
Mecz ze Zniczem będzie bar-
dzo ważny.

liczycie się z możliwością 
gry w iii lidze, czy patrzycie 
obecnie tylko na najbliższą 
rundę?
Z tyłu głowy jest myśl, że mo-
żemy nie utrzymać tej II ligi w 
Wejherowie, ale staramy się 
na tym nie skupiać. Będziemy 
walczyć do końca. Jak mamy 
spaść, to chcemy zrobić to z 
honorem, ale jest w nas wia-
ra w utrzymanie.

Pan na boisku jest gdzieś 
pomiędzy obroną, a ata-
kiem. gdzie gryf w ubiegłej 
rundzie miał większe bra-
ki i przydałoby się wzmoc-
nienie?
Myślę, że poprawa gry musi 
nastąpić i tu i tu. Zarówno w 
ataku, jak i w obronie przyda-
liby się nowi wartościowi za-
wodnicy, szczególnie mam 
na myśli tych bardziej ogra-
nych w II lidze graczy. Uwa-
żam, że nie tyle potrzeba 
poprawienia poziomu kon-

kretnej formacji, co kogoś z 
większym doświadczeniem. 
Ostatnio odeszło paru takich 
zawodników, na przykład Ro-
bert Chwastek, czy Michał 
Marczak. Z drugiej strony, te-
raz mamy chyba najmłodszą 
kadrę, od kiedy gram w Gry-
fie. I to też daje pewne na-
dzieje.

Jak wam się grało z taką złą 
passą u siebie?
Ja z taką serią jeszcze się nie 
spotkałem. U siebie powin-
no się wygrywać, zdobywać 
wiele punktów, my na Wzgó-
rzu w przeszłości odnosili-
śmy nasze sukcesy i teraz je-
steśmy bardzo zawiedzeni, 
że w tym sezonie tak fatalnie 
spisujemy się w meczach u 
siebie. Będziemy musieli wy-
grać na Wzgórzu Wolności, 
ale to oczywistość, bo jeste-
śmy w takiej sytuacji, że cze-
ka nas walka o zwycięstwo w 
każdym meczu, bo, jak mó-
wiłem, rywali do utrzymania 
nam nie brakuje.

Rok 2018 będzie rokiem 
dalszej gry żółto-czarnych 
w ii lidze?
Mam taką nadzieję, że uda się 
nam uratować przed spad-
kiem i że rok 2018 będzie lep-
szy, niż 2017. Tego życzę so-
bie, drużynie, a także naszym 
kibicom, którym chciałbym, 
korzystając z okazji, życzyć 
wszelkiej pomyślności w no-
wym roku.

Rok 2017  
w liczbach

Piotr Kołc
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Pójść w ślady medalistów
KiCKBoXiNg  | jest okaZja, by Zapisać swoje dZieCko do jedneGo Z lepiej roZwijająCyCh się klubów sportowyCh w reGionie. 
wejherowskie stowarZysZenie sportowe i Gosrit luZino oGłasZają noworoCZny nabór.

SiatKÓwKa  | ZawodniCZki aps rumia odebrały stypendia Za wyniki sportowe.

FUtSal  | luZińską halę odwiedZą Zespoły, 
Zarówno amatorskie, jak i profesjonalne.

Mogące pochwalić się duży-
mi osiągnięciami kluby zapra-
szają dzieci w wieku już od 4 
lat na treningi kickboxingu do 
sekcji kickboxingu w Wejhero-
wie i w Luzinie. Nowy nabór 
potrwa do 16 stycznia. Obo-
wiązują zapisy – liczy się kolej-
ność zgłoszeń. 

Każdy, kto chciałby pójść 
w ślady utytułowanych za-
wodników z naszego powiatu, 
medalistów Mistrzostw Polski, 
Świata i Europy lub po prostu 
spędzić pożytecznie czas na 
sali, poprawić swoją spraw-
ność, koordynację, siłę, szyb-
kość czy sylwetkę, nauczyć 
się skutecznej samoobrony 
i kickboxingu, może zadzwo-
nić na nr tel. 695 650 914. Tre-
ningi kickboxingu w Wejhero-
wie prowadzone są codzien-
nie dla poszczególnych grup 
treningowych, podzielonych 
na stopień zaawansowania 
oraz wiek na sali Fight Zone 
Gym w Wejherowie przy ul. 
I Brygady Panc. WP 5 (wejście 
od strony ul, 12 marca na po-
sesję Monza). W Luzinie zaję-
cia odbywają się w  GOSRIT, na 
sali korekcyjnej dwa razy w ty-
godniu. Obcnie trwa nabór do 

wszystkich grup wiekowych – 
dzieci od lat 4, dzieci starsze, 
młodzież, dorośli. Klub zapra-
sza również dziewczęta i ko-
biety, które z powodzeniem 
trenują tę dyscyplinę sportów 
walki.
Treningi prowadzone są głów-
nie przez trenera Kadry Na-
rodowej Kickboxingu, wej-
herowianina, Rafała Karcz 
oraz przez jego wychowan-
ków i współpracowników, in-
struktorów z kwalifikacjami, 
Tomasza Hirsz i Adama Wró-
bla. Pierwszy trening jest dar-
mowy, każdy może przyjść na 
zajęcia i potrenować. Należy 
jednak najpierw skontakto-
wać się telefonicznie lub też e-
mailowo: kontakt@sportwej-
herowo.pl. Ponadto szczegó-
łowe informacje można zna-
leźć na stronie www.sportwej-
herowo.pl.
Kończący się rok był bardzo 
udany dla podopiecznych Ra-
fała Karcza – Zuzanna Kalbar-
czyk i Paulina Stenka zdobyły 
brązowe medale Mistrzostw 
Europy w Skopje, a oprócz 
tego kickbokserzy startowali 
z sukcesami w zawodach ran-
gi wojewódzkiej i ogólnopol-
skiej.

wyróżnione przez burmistrza Nocny turniej 
już dziś

Stypendia Burmistrza Rumi, 
Michała Pasiecznego siat-
karki rumskiego klubu, Ka-
mila Bryła, Paulina Damaske, 
Weronika Konefke i Julia Tro-
ścianko odebrały w hali MO-
SiR z rąk przewodniczącego 
Rady Miasta, Ariela Sinickie-
go. Młode zawodniczki do 
swoich sukcesów w kończą-
cym się roku mogą zaliczyć 

z pewnością grę na Ogól-
nopolskiej Olimpiadzie Mło-
dzieży w Nowej Soli. Siatkar-
ki APS Rumia, reprezentu-
jąc województwo pomorskie 
zdobyły Mistrzostwo Polski 
Juniorek Młodszych. Warto 
dodać, że trenerem repre-
zentacji Pomorza był szko-
leniowiec Akademii, Robert 
Sawicki. Ponadto wśród wy-

różnionych jest reprezen-
tantka Polski – Paulina Da-
maske wystąpiła na Mistrzo-
stwach Świata Kadetek w Ar-
gentynie.

-Mistrzostwo Polski zdoby-
ło aż sześć zawodniczek z na-
szego klubu, ale stypendia 
otrzymały cztery, bo pozosta-
łe dwie nie były zameldowa-

ne w Rumi, a to było wymo-
giem. – mówi Robert Sawicki. 
– Wiele siatkarek w ich wie-
ku niedługo później decydu-
je się rozstać ze sportem, ale 
wszystkie dziewczyny, które 
zdobyły to Mistrzostwo Pol-
ski mają duże perspektywy. 
Paulina Damaske uczy się 
w Szkole Mistrzostwa Spor-
towego w Szczyrku i można 
mieć nadzieje, że zobaczy-
my ją kiedyś na boiskach naj-
wyższej ligi.

-Mamy swoje plany na 2018 
rok – obecnie jesteśmy na 
świątecznym turnieju w 
Ostródzie, jesteśmy na etapie 
zgrywania się – mówi trener 

Sawicki – Na początku roku 
czekają nasz dalsze rozgryw-
ki wojewódzkie – już możemy 
powiedzieć, że na pewno za-
gramy w finałach wojewódz-
kich, zarówno kategorii junio-
rek, jak i kadetek. Naszym ce-
lem jest poprawa zeszłorocz-
nego, szóstego miejsca na Mi-
strzostwach Polski i wierzymy, 
że uda nam się to zrealizować.

Już dzisiaj (piątek, 29. grudnia) 
odbędzie się Futsal Cup By Ni-
ght II, czyli futsalowy nocny 
turniej ogranizowany przez 
Piotra Jasielskiego z GOSRi-
T-u Luzino. Od godziny 17:30 
do 01:00 w nocy będzie moż-
na zobaczyć na luzińskiej hali 
miedzy innymi: IV ligowy ze-
spół Wikęd Luzino, KS Prezes 

zwyciężcy ostatniego nocne-
go turnieju, KTS-K GOSRiT Lu-
zino - wielokrotni wygrani Lu-
zińskiej Ligi Halowej, Chrobry 
Charbrowo, Jama Zła zespół z 
Wejherowskiej Ligi Piłki Noż-
nej oraz siedem innych ekip, 
między innymi z Redy i Gdyni. 
Emocje gwarantowane!


