
powiatu wejherowskiego
express

Piątek, 5 stycznia 2018 r.              
Nr 1 (529) NAKŁAD 12 000 EGZ.

ogłoszenia str.  13

Węzły na  

topie
str.3



TYDZIEŃ Z

Poniedziałek, 1 stycznia 

Co będzie  
zrobione?

Wtorek, 2 stycznia

złodziej  
zatrzymany

Środa, 3 stycznia

Czołowe  
zderzenie

czWartek, 4 stycznia

Palił się budynek
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dofinansowanie 
z rządu

32 mln zł w 2018 roku Ru-
mia zamierza przeznaczyć 
na inwestycje. Duża część 
przedsięwzięć ma być re-
alizowana dzięki środkom, 
które miasto pozyskało z 
zewnątrz

Kryminalni zatrzymali 31-
latka, który okradł hale 
garażowe. Mężczyzna w 
przeszłości był karany i od-
bywał wyrok pozbawienia 
wolności za podobne prze-
stępstwa

Dwie osoby zostały po-
szkodowane w wyniku 
wypadku, do którego do-
szło w Kielnie. Kierująca 
volkswagenem zjechała na 
przeciwny pas i zderzyła 
się z bmw. 

Osiem zastępów straży po-
żarnej walczyło z pożarem 
budynku, który wybuchł 
w czwartek. W Gościcinie 
palił się budynek miesz-
kalny.

Budowa dwóch dróg w po-
wiecie wejherowskim bę-
dzie dofinansowana z bu-
dżetu centralnego. Osiem 
wniosków nie zakwalifiko-
wało się. 

Twoje źródło informacji
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wEjhErowo | Inwestycyjne podsumowanIe 2017 roku w wejherowIe. 

Miasto w budowie
Budowa węzłów komunika-
cyjnych, inwestycje drogowe 
i sportowe, walka ze smogiem, 

realizacja zadań z Budżetu Oby-
watelskiego, wiele nowych pro-
jektów – to najważniejsze do-

konania inwestycyjne wejhe-
rowskiego samorządu w 2017 
roku. Urząd Miejski realizował 

ogółem blisko 50 różnych za-
dań inwestycyjnych o łącznej 
wartości ok. 26 mln zł.

Najważniejsze zadania in-
westycyjne w 2017 roku:
Inwestycje drogowe zakoń-
czone:
Węzeł Śmiechowo (Zryw) 
wraz z połączeniem drogi 
krajowej nr 6 
Przebudowa ul. Westerplatte/
Paderewskiego
Budowa ul. Ofiar Grudnia 
1970
Nawierzchnie z płyt drogo-
wych na ulicach i parkingach: 
ul. Śmiechowska, ul. Grottge-
ra, ul. Mokwy, ul. Podmiejska, 
ul. Rejtana, ul. Kropidłowskiej

Inwestycje drogowe w trak-
cie realizacji: 
• Węzeł integracyjny Wejhero-
wo (Kwiatowa) - budowa me-
tropolitalnego węzła integra-
cyjnego oraz tunelu w ciągu 
ulicy Kwiatowej
• Przebudowa odcinka ul. 
Ofiar Piaśnicy (budowa 
dwóch rond na skrzyżowaniu 
z ulicami Lelewela i Granicz-
ną oraz na skrzyżowaniu z ul. 
Karnowskiego) wraz z frag-
mentem ul. Karnowskiego

Dokumentacje projektowe 
drogowe:
• Przebudowa skrzyżowania 
ul. Nadrzecznej z ul. Chopina 
(rondo)
• Turystyczny Szlak Północ-
nych Kaszub (na terenie mia-
sta Wejherowo)
• Połączenie drogowe ul. Su-
charskiego z ul. Strzelecką 
• Dokumentacja projektowa 
na budowę układu drogowe-
go 12 Marca – Reformatów i 

parking 
• Pomorskie Szlaki Kajakowe 
• Budowa odcinka ul. Starom-
łyńskiej 
• Przebudowa ul. Zamkowej 
wraz z parkingiem
• Ciąg pieszo-rowerowy przy 
ul. Sobieskiego 

Z końcem roku 2017 zleco-
no również opracowanie 
dwóch kolejnych dokumen-
tacji drogowych w oparciu 
o przygotowane wcześniej 
koncepcje tj:
• Projekt układu drogowego 
ul. Inwalidów Wojennych - ul. 
Sobieskiego - os. Przyjaźni
• Przygotowanie dokumenta-
cji projektowej na budowę ul. 
Łęgowskiego 

Inne prace projektowe w 
trakcie realizacji:
• Budowa budynku komunal-
nego na ul. Łęgowskiego 
• Budowa budynków socjal-
nych na terenie Górki Bol-
szewskiej
• Budowa hali kortów teniso-
wych
• Zagospodarowanie Parku 
Cedron 
• Budowa zespołu otwartych 
basenów kąpielowych - Cen-
trum Integracji Społecznej 
„Wodne Ogrody” 
• Budowa infrastruktury re-
kreacyjnej w rejonie Parku 
Miejskiego i Kalwarii Wejhe-
rowskiej 

Inwestycje oświatowe:
• Dokumentacja projektowa 
na budowę sali gimnastycz-

nej przy Szkole Podstawowej 
nr 5 w Wejherowie 
• Wymiana podłogi i założe-
nie wykładziny sportowej na 
całej powierzchni sali gimna-
stycznej przy Szkole Podsta-
wowej nr 5
• Rozbudowa monitoringu 
szkoły przy Szkole Podstawo-
wej nr 5
• Rozbudowa monitoringu 
szkoły przy Szkole Podstawo-
wej nr 6 
• Działania zmierzające do 
zmiany sposobu użytkowa-
nia pomieszczeń piwnicz-
nych na cele dydaktyczne 
(Szkoła Podstawowa nr 5)
• Rozbudowa monitoringu 
szkoły przy Szkole Podstawo-
wej nr 8
• Położenie nawierzchni 
sztucznej z polipropylenu na 
płytę lodowiska przy Szkole 
Podstawowej nr 8
• Wykonanie bieżni (rozbiegu 
do skoczni w dal) przy boisku 
Szkoły Podstawowej nr 8
• Rozbudowa monitoringu 
szkoły przy Szkole Podstawo-
wej nr 9
• Wykonanie systemu wen-
tylacji w kuchni przy Zespo-
le Szkół Ogólnokształcących 
nr 2
• Dokumentacja projektowa 
dotycząca systemu oddymia-
nia w budynku na Os. Kaszub-
skim 28 (przedszkole) 

Inwestycje związane z ka-
nalizacją deszczową:
• Przebudowa kanalizacji 
deszczowej w ul. Morskiej
• Remont dwóch zbiorników 

na Potoku Pętkowickim
• Konserwacja rowów melio-
racyjnych na długości 2020 
mb m.in. rów od Mostnika do 
Węzła Działki, od Chmielew-
skiego do Trepczyka
• Realizacja programu prze-
budowy systemu zagospo-
darowania oraz oczyszczania 
wód opadowych i roztopo-
wych z elementami małej re-
tencji w Wejherowie

Inne inwestycje:
• Ograniczenie niskiej emisji 
(likwidacja starych pieców) w 
Wejherowie
• Wyodrębnienie ciągów 
oświetleniowych
• Rewitalizacja parku im. Maj-
kowskiego
• Wykonanie zadaszenia eks-
pozycji przy ulicy Zamkowa 6
• Stworzenie przestrzeni kul-
turalno-edukacyjnej wokół 
zabytkowego młyna wodne-
go z końca XIX wieku

Projekty realizowane w ra-
mach Budżetu obywatel-
skiego:
• Budowa boiska wielofunk-
cyjnego „Aktywna Nanicka: 
tenis – siatka - kosz” 
• Budowa boiska pomiędzy 
ul. Wschodnią i ul. Sikorskie-
go
• Budowa Centrum Sportu Ty-
tani na os. Kaszubskim
• Zagospodarowanie terenu 
rekreacyjno – sportowego 
przy hotelu Bliza

Krzysztof Hildebrandt, 
prezydent Wejherowa:

- Ze względu na rozmach inwestycyjny miasto znajduje się obec-
nie w historycznym momencie. Rozpoczęta w 2017 roku budo-
wa bezkolizyjnego Węzła Wejherowo (Kwiatowa) oraz trwają-
ca budowa Węzła Śmiechowo (Zryw) - to wielkie, strategiczne 
inwestycje, które rozwiążą problemy komunikacyjne mieszkań-
ców. Są to ambitne i trudne zadania, dlatego zaplanowane zo-
stały na kilka lat i będą realizowane przez miasto etapami. Nikt 
wcześniej nie podjął się tak dużego, tak bardzo kosztownego i 
wymagającego wielu wyrzeczeń ze strony miasta, wyzwania. 
Skutecznie ubiegamy się o środki zewnętrzne, m.in. unijne, na 
realizację inwestycji. Pomimo tych wielkich inwestycji, w minio-
nym roku wygospodarowaliśmy środki na inwestycje w infra-
strukturę sportową, budżet obywatelski czy budowę i utwardza-
nie ulic w różnych częściach miasta. Bardzo ważną rolę odgry-
wa także dbałość o czystość powierza. Urząd Miejski prowadził 
wspólnie z mieszkańcami wiele działań, które miały na celu po-
prawę czystości powietrza w Wejherowie. Pomagaliśmy finan-
sowo mieszkańcom wymieniającym stare i kopcące piece na 
ogrzewanie ekologiczne. Zaangażowaliśmy duże środki finan-
sowe, zarówno z budżetu miasta jak i Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Rozpoczęte za-
dania zamierzam z sukcesem zakończyć tak, aby wszyscy wej-
herowianie odnieśli z nich korzyści. Mam dalsze plany na przy-
szłość, a wiele nowych zamierzeń inwestycyjnych jest już przy-
gotowywanych.
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INwEstycjE | rekordowe budżety, wIele InwestycjI I bardzo duży nacIsk kładzIony przez samorządy na rozbudowę Infra-
struktury drogowej – tak zapowIada sIę najblIższe kIlkanaścIe mIesIęcy w mIastach powIatu wejherowskIego. 

wEjhErowo | mIejscy urzędnIcy przypomInają: podłączenIe do sIecI kanalIzacyj-
nej to obowIązek. I zapowIadają kontrole. 

Węzły to priorytet

Uwaga – będą kontrole

- Obecna kadencja ubiega 
nam pod szyldem inwesty-
cji drogowych, to one zdo-
minowały budżety poszcze-
gólnych lat, ale nie zapomi-
namy również o innych po-
trzebach mieszkańców. Bar-
dzo aktywnie staramy się o 
pozyskiwanie środków ze-
wnętrznych. Do tej pory pre-
zydent zawarł umowy w ra-
mach różnych programów 
zewnętrznych na ponad 40 
mln zł, a to nie koniec na-
szych starań w tym zakre-
sie. Najważniejszym z zadań 
drogowych i zarazem od sa-
mego początku realizowa-
nym kompleksowo jest węzeł 

„Kwiatowa”, którego zakres 
oprócz tego, co wykonuje 
już w tej chwili wykonawca, 
obejmuje również budowę 
parkingu na ok. 130 miejsc. 
Budowa parkingu wraz z zej-
ściami do podziemnego tu-
nelu dla pieszych, monitorin-
giem i ścieżką rowerową, jak 
pokazuje przetarg zamknie 
się kwotą na poziomie 11 
mln zł. Całość to ponad 33 
mln zł realizowana do koń-
ca trzeciego kwartału roku 
2019. Jest to bardzo duże wy-
zwanie pod każdym wzglę-
dem, zarówno technicznym 
jak i finansowym oraz orga-
nizacyjnym.

- Rok 2018 będzie dla nas 
bardzo istotny pod wzglę-
dem realizacji wcześniej za-
planowanych inwestycji. W 
ciągu obecnej kadencji uda-
ło się nam pozyskać kwotę 
ponad 56 mln zł środków ze-
wnętrznych na wiele bardzo 
różnorodnych i istotnych dla 
mieszkańców projektów, za-
równo społecznych, jak i in-
westycyjnych. Najważniej-
szą z nich, przełomową pod 
względem komunikacyjnym 
i infrastrukturalnym, będzie 
budowa Węzła Rumia Jano-
wo, którą przygotujemy do 
realizacji już w tym roku. Na 
ten cel pozyskaliśmy kwotę 

blisko 13 mln zł, a być może 
dofinansowanie będzie jesz-
cze większe. Inną znaczącą 
inwestycją, która zmieni ob-
licze dzielnicy Zagórze oraz 
Góry Markowca jest Rewita-
lizacja. Dzięki pozyskanym 
ponad 12 mln zł znacznie po-
prawimy jakość życia miesz-
kańcom w tej części miasta. 
Dodatkowo, zrealizujemy 
szereg działań społecznych 
dla dzieci i młodzieży, na któ-
re pozyskaliśmy również pra-
wie 5 mln zł środków unij-
nych, a także znacznie więcej 
działań na rzecz seniorów.

- Gdyby chcieć wymienić naj-
ważniejsze z planowanych 
na rok 2018 inwestycji, to 
z pewnością będzie to „Bu-
dowa węzła integracyjnego 
Reda wraz z trasami dojaz-
dowymi”. Już teraz teren wo-
kół dworca kolejowego pełni 
funkcję nieformalnego wę-
zła przesiadkowego, chce-
my więc cały ten obszar prze-
budować i zaopatrzyć w nie-
zbędną infrastrukturę. Pla-
nujemy parking na ponad 
200 samochodów (Park&Ri-
de), miejsca na krótki postój 
(Kiss&Ride), parking dla ro-
werów, w tym roweru metro-
politalnego, a także postój 

taksówek i przystanki au-
tobusów komunikacji miej-
skiej. Przebudowane zosta-
nie skrzyżowanie ulic Gdań-
skiej z Młyńską. Kolejne, bar-
dzo ważne przedsięwzięcia 
to rozbudowa Szkoły Pod-
stawowej nr 2, aby zapew-
nić zaplecze edukacyjne roz-
budowującej się części mia-
sta oraz termomodernizacja 
budynku przedszkola przy 
ul. Łąkowej. Oprócz tego, 
kontynuujemy „plan drogo-
wy”, czyli program utwar-
dzeń tymczasowych i budo-
wy redzkich ulic.

Beata rutkiewicz, 
zastępca prezydenta Wejherowa  
ds. inwestycji:

Michał Pasieczny, 
burmistrz Rumi:

Krzysztof Krzemiński, 
burmistrz Redy:

Drogowe węzły to tegorocz-
ny priorytet – mówią zgodnie 
włodarze trzech miast powia-
tu wejherowskiego: Wejhero-
wa, Rumi i Redy. Inwestycje 
mają całkowicie odmienić ko-
munikację w naszym regionie. 
Węzły zintegrują komunika-
cję zbiorową z rowerami, tak-
sówkami i samochodami pry-
watnymi. W miastach powsta-
ną parkingi, ścieżki rowerowe, 
drogi dojazdowe, ronda, pod-
ziemne przejścia, przystanki 
komunikacji miejskiej i wiele 
innych. 

W Wejherowie niedługo odda-
ny zostanie do użytku pierw-
szy etap węzła „Śmiechowo”, 
intensywne prace realizowa-
ne są w ramach inwestycji 
„węzeł Kwiatowa”. Po zakoń-
czeniu tych zadań mieszkań-
cy i turyści zyskają całkowicie 
nowe możliwości przemiesz-
czania się nie tylko po mieście 
- znacznie łatwiejszy vędzie 
też dojazd np. do Trójmiasta. 
 W Rumi także powstanie duży, 
przesiadkowy węzeł komuni-
kacyjny „Janowo”, zaś w trze-
cim mieście - „węzeł Reda”. 

Włodarze miast podkreślają 
jednocześnie, że inwestycje 
drogowe co prawda są prio-
rytetem, ale jednocześnie nie 
zapominają o innych potrze-
bach mieszkańców. Oprócz 
budowy węzłów integracyj-
nych w miastach w rozpoczę-
tym właśnie 2018 roku reali-
zowane będą także inne in-
westycje z różnych dziedzin 
życia, jak oświata, sport, zdro-
wie, aktywne spędzanie wol-
nego czasu, kultura oraz roz-
rywka. 
rafał Korbut

Każdy właściciel posesji ma 
obowiązek przyłączenia nie-
ruchomości do istniejącej sie-
ci kanalizacyjnej sanitarnej, 
a posiadający szambo do re-
gularnego opróżniania zbior-
nika. W Wejherowie zostaną 
przeprowadzone wzmożone 
kontrole właścicieli nierucho-
mości, szczególnie pod wzglę-
dem częstotliwości opróżnia-
nia zbiorników bezodpływo-
wych. Strażnicy Miejscy będą 
kłaść również duży nacisk na 
konieczność przyłączenia nie-
ruchomości do miejskiej sieci 
kanalizacji sanitarnej, jeśli taka 
możliwość istnieje.
To, w jakim środowisku żyje-

my, zależy w dużej mierze od 
nas samych. Przyjmuje się, że 
jedna osoba wytwarza około 
160 litrów nieczystości płyn-
nych na dobę. Zgodnie z usta-
wą o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach, właściciele 
nieruchomości są zobowiąza-
ni do przyłączenia swojej nie-
ruchomości do istniejącej sieci 
kanalizacyjnej, a kiedy taka sieć 
nie istnieje i jej budowa jest 
technicznie lub ekonomicznie 
nieuzasadniona, wówczas wła-
ścicielowi posesji przysługuje 
wybór między wyposażeniem 
nieruchomości w zbiornik bez-
odpływowy nieczystości cie-
kłych lub przydomową oczysz-

czalnię ścieków.
Z przyłączenia do sieci kana-
lizacyjnej zwalnia jedynie po-
siadanie przydomowej oczysz-
czalni ścieków.
- Właściciele zbiorników bez-
odpływowych, tzw. szamb, 
muszą pamiętać o ich regular-
nym opróżnianiu – mówi Be-
ata Rutkiewicz, zastępca prezy-
denta Wejherowa. – Nieopróż-
nione szamba przelewają się 
i ścieki trafiają do rowów, na 
działki, do cieków wodnych. 
W ten sposób zanieczyszczają 
środowisko, w którym przecież 
wszyscy żyjemy, trujemy siebie 
i nasze dzieci. Takie działania 
w świetle prawa są wykrocze-

niem. Strat spowodowanych 
w ten sposób nie da się pręd-
ko odrobić. To my decyduje-
my, czy chcemy żyć w brudzie 
i zatruwanym środowisku, czy 
w bezpiecznym i przyjaznym 
otoczeniu, czystym i pozba-
wionym fetoru ścieków.
W Wejherowie zostaną prze-
prowadzone przez Straż Miej-
ską kontrole właścicieli nie-
ruchomości, szczególnie pod 
względem częstotliwości 
opróżniania zbiorników bez-
odpływowych. Właściciele tych 
nieruchomości muszą posia-
dać umowę i dowody uiszcza-
nia opłat za te usługi.
/raf/
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Inwestycje z podatków
ruMIA | dzIękI odprowadzenIu podatku pIt w mIeścIe, w którym na co dzIeń sIę zamIeszkuje, można realnIe wpłynąć na 
stan budżetu.  

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

OGŁOSZENIE                                                                                                                                              2/2018/DB

rozliczam się i pomagam
Dotyczy to szczególnie tych miesz-
kańców Rumi, którzy zameldowani 
są w innych gminach. Zaznaczając 
realne miejsce zamieszkania w sto-
sownej rubryce na druku PIT, można 
pomóc miastu w zdobyciu funduszy 
na kolejne inwestycje. 
Roczny podatek dochodowy osób fi-
zycznych nie trafia w całości do Skar-
bu Państwa. W przypadku Rumi pra-
wie 40% podatku wraca do budże-
tu gminy. Fundusze te pozwalają na 
realizację kolejnych inwestycji pro-
społecznych – nowych dróg, chodni-
ków, placów zabaw, obiektów spor-
towych oraz wielu, wielu innych. 

Nic prostszego
Jak to zrobić? Przede wszystkim nale-

ży złożyć PIT do Urzędu Skarbowego 
w Wejherowie. Na pierwszej stronie 
formularza, w części B, należy wpi-
sać aktualne miejsce zamieszkania. 
W tym przypadku nie ma znaczenia 
miejsce zameldowania, a miejsce re-
alnego zamieszkania w Rumi.  
W przypadku, w którym rozliczenie 
PIT zostało już wysłane, możliwa jest 
jego prosta modyfikacja za pomo-
cą jednostronicowego dokumen-
tu ZAP-3. Wystarczy go wypełnić, a 
następnie przesłać do Urzędu Skar-
bowego w Wejherowie. Mieszkań-
cy Rumi zobowiązani są do rozlicze-
nia się z podatku PIT do 30. kwietnia 
2018 roku. 

Magdalena  Mrowicka, 
radna 

– Procedura jest bardzo łatwa i szybka do zrealizo-
wania. Jej znaczenie dla rozwoju miasta jest ogrom-
ne. Dzięki tej pomocy dysponujemy dodatkowymi 
środkami, które przeznaczane są na przedsięwzięcia 
ułatwiające życie nam wszystkim. Pieniądze odpro-
wadzone w podatku wracają do mieszkańców

luZINo | jeszcze przed końcem ubIe-
głego roku odbył sIę ofIcjalny odbIór 
ulIcy wIlczka w luzInIe. 

ulica już po 
przebudowie

Przez blisko dwa miesiące 
na drodze powiatowej trwa-
ła gruntowna przebudowa. 
W ramach prac wykonany 
został prawoskręt do drogi 
krajowej nr 6 w Luzinie.
Łączny koszt inwestycji to 
890 tys. zł Podczas przebu-
dowy na ulicy Wilczka po-
wstał prawoskręt prowadzą-
cy do DK 6, który jest znacz-
nym udogodnieniem dla kie-
rowców i ma za zadanie roz-
ładować ruch w tym miejscu. 
W ramach prac powstał także 

chodnik stanowiący połącze-
nie z dotychczasową drogą 
dla pieszych. Przebudowane 
zostało również oświetlenie 
na ulicy Wilczka - lampy do-
stosowane zostały w ten spo-
sób, aby oświetlać cały układ 
drogowy. Przy okazji prze-
budowy zlikwidowany zo-
stał przystanek autobusowy 
w zatoce, nowy zaprojekto-
wany został na początku do-
datkowego pasa. Prace trwa-
ły niespełna dwa miesiące.
/raf/
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Hannie i Jarosławowi 
Nowickim

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

OJCA
 i TEŚCIA

składają 
Zarząd oraz Pracownicy
Wejherowskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej



rEDA | szykuje sIę wydarzenIe, obok którego nIe można przejść obojętnIe. w parafII p.w. św. antonIego padewskIego zorga-
nIzowany zostanIe koncert charytatywny. 
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Zagrają dla Agatki i Dawida

REKLAMA                                                                                                                                              356/2017/DB

Impreza zaplanowana zosta-
ła na najbliższą sobotę. Od 
godz. 15:30 w kościele, któ-
ry znajduje się przy ul. Feni-
kowskiego, sporo będzie się 
działo. Przybyli będą podzi-
wiali występy artystyczne, 
uczestniczyli w licznych licy-
tacjach, a przede wszystkim 
wspierali Agatkę i Dawida. 
- Wspierać rodzeństwo bę-
dzie można na dwa sposoby, 
z których pierwszy polegać 
ma na pomocy finansowej 
- mówi Weronika Korthals, 
inicjatorka akcji. - W trak-
cie Koncertu Charytatyw-
nego istniała będzie możli-
wość wrzucania pieniędzy 
do puszek, czy też licytowa-
nia przedmiotów, z których 
dochód przeznaczony zosta-
nie na leczenie i rehabilitację 
cudownych dzieciaków, jaki-
mi są Dawid i Agatka. Wspie-
rać ich będzie można też 
psychicznie między innymi 
poprzez udział w Koncercie 
Charytatywnym, co na pew-
no doda im mnóstwo otu-
chy. 
Agata urodziła się z rozsz-
czepem kręgosłupa i liczny-

mi sprzężeniami, m.in. wo-
dogłowiem, zwichniętym 
stawem biodrowym, pęche-
rzem neurogennym, czy też 
wiotkością mięśni i przykur-

czem kończyn. Dawid ma 
zespół Downa. Dodatkowo 
chłopak zmaga się z niedo-
czynnością tarczycy, hipoto-
nią i nadmierną ruchomością 

stawów. Rodzeństwo potrze-
buje środków, które pomogą 
im walczyć z chorobami. 
- Gdy nasz synek przyszedł 
na świat i zdiagnozowano u 

niego zespół Downa, prze-
żyliśmy szok, ponieważ leka-
rze mimo wielu badań pre-
natalnych do końca ciąży nie 
wykryli wady, więc byliśmy  

przekonani, że nasze dziec-
ko urodzi się zdrowe – wspo-
minają rodzice Agatki i Da-
wida. - Po wielu badaniach 
i zapewnieniach lekarzy, że 
to przypadek, uwierzyliśmy 
i zdecydowaliśmy się na ro-
dzeństwo dla Dawidka. Nic 
nie zapowiadało, że i tym ra-
zem będzie coś nie tak, bo 
ciąża rozwijała się prawidło-
wo. Jednak gdyby nie przy-
padek, kto wie, jakby to się 
skończyło. Dziś Agatka jest z 
nami mimo cierpienia, bólu 
i walki o życie. Potrafi się 
uśmiechać i pod względem 
umysłowym jest zdrowa. Nie 
tracimy wiary i nie chcemy 
się poddać, bo ona tak dziel-
nie walczyła o życie, a my te-
raz walczymy o jej spraw-
ność ruchową. 
Dochód z Koncertu Chary-
tatywnego ma zostać w ca-
łości przeznaczony na lecze-
nie i rehabilitację Agatki oraz 
Dawida. Do udziału w wyda-
rzeniu zapraszają jego orga-
nizatorzy. Na rzecz rodzeń-
stwa grali będą m.in. zespół 
Farba, Monika Urlik, czy też 
grupa Pullover.
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ruMIA | mIasto znane jest z cyklIcznych akcjI honorowego krwIodawstwa. podczas dwóch edycjI zbIórkI krwI zrealI-
zowanych w 2017 roku zebrano aż 70 lItrów.

PowIAt | tradycyjnIe już w śwIęto trzech królI barwne orszakI przemaszerują ulIcamI wejherowa I rumI. PIAśNIcA | o hIsto-
rII można mówIć w 
rozmaIty sposób.

Oddaj krew, uratuj życie!

Tradycyjnie akcje honorowe-
go krwiodawstwa organizo-
wane są w Rumi dwa razy w 
roku. Pierwszy raz przy oka-
zji Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy oraz latem. 
Najbliższa zbiórka organizo-
wana jest przez rumski magi-
strat – odbędzie się ona 14. 
stycznia w godzinach od 
9.00 do 14.00 w NZOZ  Pa-
naceum (ul. Katowicka 16).  
Na wszystkich oddających 

krew w tym dniu czekają tor-
by z upominkami (m.in. bony 
na masaż, kupony na basen 
czy do restauracji). Wszyst-
ko to dzięki partnerom ak-
cji, którzy włączają się do tej 
ważnej akcji.  
Zebrana krew trafi do gdań-
skiego banku krwi przy Re-
gionalnym Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa. 
– Bardzo dziękujemy wszyst-
kim chętnym za zgłoszenie 

się do oddania krwi. Dzięki ta-
kim akcjom zyskujemy pew-
ność, że nasze społeczeństwo 
bardzo chętnie pomaga po-
trzebującym. Krew jest lekiem, 
którego nie da się wyproduko-
wać w laboratorium. Dlatego 
tak ważne jest, żeby propa-
gować honorowe krwiodaw-
stwo i zachęcać do oddawa-
nia krwi. Wspaniale zorgani-
zowane akcje poboru krwi po-
zwalają na pozyskanie wielu 

wspaniałych krwiodawców – 
mówi  Anna Jaźwińska-Cu-
ryłło, dyrektor do spraw me-
dycznych RCKiK w Gdańsku. 
Akcje honorowego krwio-
dawstwa są regularnie po-
wtarzane. Warto zapamiętać 
podstawowe zasady pobie-
rania najważniejszego pły-
nu ustrojowego człowieka. 
W dniu wizyty w przychodni 
lub punkcie mobilnym nale-
ży zjeść lekkie śniadanie, na-

tomiast w dniu poprzedzają-
cym – unikać używek. Przed 
zabiegiem należy się zareje-
strować. W tym celu wyma-
gane jest posiadanie przy 
sobie dokumentu ze zdję-
ciem oraz podanie adresu 
zamieszkania i numeru PE-
SEL.  
Procedurę rozpoczyna krót-
kie badanie lekarskie. Po 
wydaniu pozytywnej opinii 
przez lekarza można przy-

stąpić do oddania krwi. Jed-
norazowo pobiera się jej ok. 
450 ml. Całość trwa ok. 15 
minut. 
- Zachęcam wszystkich do 
udziału w naszej akcji. For-
malności na miejscu nie trwa-
ją długo,  a oddając krew mo-
żemy uratować czyjeś życie- 
mówi Ariel Sinicki Przewod-
niczący Rady Miejski i Hono-
rowy Krwiodawca.

Dołącz do  orszaku trzech Króli
Święto Objawienia Pańskie-
go (potocznie nazywane 
Dniem Trzech Króli), obcho-
dzone 6 stycznia, w tym roku 
wypada w najbliższą sobotę. 
Tradycją już stało się, że tego 
dnia organizowane są Orsza-
ki Trzech Króli. 
W Wejherowie wydarzenie 
rozpocznie się o godz. 13.30 
w ogrodach przez Pałacem 
Przebendowskich. 
- Pałac ten stanie się „Pała-
cem Heroda” - wyjaśnia Woj-
ciech Rybakowski, prezes 
stowarzyszenia „Misternicy 
Kaszubscy”, które organizuje 
przemarsz Trzech Króli. - Za-
nim pojawią się mędrcy ze 
Wschodu, uczestnikom roz-
damy śpiewniki i korony. Za-
planowane jest wspólne ko-
lędowanie, o oprawę mu-
zyczną zadba lokalny zespół 
Fucus. Oprócz Trzech Króli 
w Orszaku podążać będą sio-
stra Alicja Kotowska i ks. pra-
łat Edmund Roszczynialski. 
Te postacie to nawiązanie 
do 100. rocznicy odzyskania 
niepodległości; to byli nasi 
lokalni bohaterowie, którzy 
wzmacniali Polskę na tych 
ziemiach po odzyskaniu nie-
podległości i tę działalność 

przypłacili życiem.
Od pałacu, po ok. półgodzin-
nym śpiewaniu, Orszak przej-
dzie w kierunku Rynku – tam 

będzie ustawiona scena, na 
której przedstawiona zosta-
nie inscenizacja z udziałem 
Maryi i Józefa, zagra orkie-

stra parafialna z parafii Św. 
Anny, następnie w kościele 
odprawione zostanie krótkie 
nabożeństwo. Dla wszyst-

kich uczestników przygoto-
wano gorącą herbatę na roz-
grzewkę. 
Organizatorem Orszaku jest 
stowarzyszenie Misterni-
cy Kaszubscy we współpra-
cy z Wejherowskim Centrum 
Kultury, parafią Św. Anny 
i parafią Św. Trójcy, a także 
przy wsparciu włądz mia-
sta i starostwa powiatowe-
go. Po raz pierwszy w orga-
nizację wydarzenia włączy-
łą się też Szkoła Podstawowa 
im. Sióstr Zmartwychwsta-
nek: chłopcy będą przebrani 
za rycerzy, a dziewczynki za 
damy dworu. 
Z kolei w Rumi obchody 
Święta Objawienia Pańskie-
go rozpoczną się o godz. 
11:00 uroczystą mszą świę-
tą w kościele Podwyższenia 
Krzyża Świętego. Po mszy, 
o godzinie 12:00, uroczy-
sty Orszak przejdzie ulica-
mi: Kościelną, Mostową, Li-
pową, Żołnierzy I Dywizji WP 
pod pomnik Św. Jana Pawła 
II. O 13:00 odbędzie się tam 
inscenizacja Pokłonu Trzech 
Króli i koncert kolęd w wyko-
naniu latynoamerykańskie-
go zespołu CAFE Y SON.
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Muzeum Piaśnickie w Wej-
herowie udostępniło do pu-
blicznego rozpowszechnie-
nia fabularyzowany komiks 
historyczny „Las Piaśnicki” 
z ilustracjami i opracowa-
niem Tomasza Mehringa.
Scenariusz komiksu opiera 
się na publikacjach, doku-
mentach historycznych, re-
lacjach naocznych świad-
ków tych wydarzeń i mordu, 
jakiego dokonali niemieccy 
okupanci na mieszkańcach 
Kaszub i Pomorza.
Akcja komiksu zaczyna się 
w 1918 roku i od tego mo-
mentu obrazuje sytuację lu-
dzi żyjących na terenie Po-
morza, zaraz po odzyskaniu 
przez Polskę niepodległo-
ści, aż po czas II wojny świa-
towej. Opiekę merytoryczną 
nad scenariuszem publikacji 
sprawowali pracownicy na-
ukowi Muzeum Piaśnickie-
go. Komiks w formacie PDF 
można pobrać z strony in-
ternetowej miasta lub Mu-
zeum Piaśnickiego w Wej-
herowie.
/raf/

Historyczny 
komiks
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ruMIA, rEDA | powstający system roweru metropolItalnego obejmIe także dwa 
mIasta naszego powIatu – łącznIe powstanIe w nIch 40 stacjI.

KrAj | zaplanuj to już teraz. jak wypa-
dają ferIe, majówka I śwIęta?

Rower zajedzie do 
naszego powiatu

W kwietniu 2017 roku pod-
pisana została umowa mię-
dzy 14 pomorskimi gminami. 
Zakłada ona ścisłą współpra-
cę przy uruchomieniu rowe-
rów metropolitarnych. Rowe-
ry miejskie działały dotych-
czas w niektórych polskich 
miastach, ale teraz trafią tak-
że do mniejszych miast. Dzia-
łanie systemu ma być proste, 
połączone z aplikacją na tele-
fon i ma dać możliwość wy-
pożyczenia roweru w jednej 
miejscowości i pozostawie-
nie go w innej.
Stacje, z których będzie moż-
na wypożyczyć rower powsta-
ną w Rumi i Redzie. W Rumi 
zostaną zlokalizowane przy 

następujących ulicach: Saba-
ta, Sobieskiego (dwie), Towa-
rowej, Starowiejskiej, Żwir-
ki i Wigury (dwie), Marzanny, 
Różanej, Mickiewicza (dwie), 
Dąbrowskiego (dwie), Der-
dowskiego, Dębogórskiej 
(dwie), Krakowskiej, Gdań-
skiej, Chylońskiej, Świętojań-
skiej, Stoczniowców i Kolejo-
wej. W Redzie powstaną sta-
cje przy Brzozowej, Kwiato-
wej, Deuga-Wczasowej, Alei 
Lipowej-Rekowskiej, Puckiej, 
Jana Pawła II, Rekowej, Gdań-
skiej (dwie), Ceynowy, Norwi-
da, Gniewowskiej (dwie), To-
rowej, Olimpijskiej, 1. maja 
i Lednej. Wejherowo nie bę-
dzie objęte projektem. Ro-

wer wypożyczymy natomiast 
w niedalekich: Pucku, Włady-
sławowie, czy Trójmieście. 
System Roweru Metropolital-
nego ma ruszyć jesienią 2018 
– wtedy zacznie się pilotaż 
projektu, właściwy system ro-
werów miejskich ma wystar-
tować latem 2019. Docelowo 
na Pomorzu ma być 7700 sta-
cji i ponad 3,5 tysiąca dostęp-
nych rowerów.
Ile będzie kosztowało wypo-
życzenie? Ceny jeszcze nie 
są znane, ale prawdopodob-
ne jest, że pierwsze 20 minut 
będzie bezpłatne, natomiast 
ceny mają być porównywalne 
do tych, które są w miastach, 
gdzie działają już rowery 

miejskie. W Warszawie pierw-
sza godzina kosztuje 1 zł, ko-
lejna 3, następna 5, a czwarta 
i każda następna 7 zł. W Po-
znaniu, Opolu, Białymstoku 
i we Wrocławiu pierwsza go-
dzina to także symboliczna 
złotów, ale druga kosztuje 2 
zł, natomiast wszystkie kolej-
ne – 4 zł.
Koszt projektu to około 20 
milionów zł. W Regionalnym 
Programie Operacyjnym Wo-
jewództwa Pomorskiego 
zarezerwowano na ten cel 
17,2 mln zł. Pozostałą kwotę 
w swoich budżetach już teraz 
zabezpieczają gminy part-
nerskie.
/KG/
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Kiedy wziąć urlop?

Już 6. stycznia (sobota) bę-
dziemy obchodzić Świę-
to Trzech Króli, potem jed-
nak czeka nas spora przerwa 
od dni wolnych. Kolejna laba 
czeka uczniów, ci z naszego 
województwa ferie rozpocz-
ną 29. stycznia, a zakończą 
11. lutego. Niedziela Wielka-
nocna wypada w Prima Apri-
lis, natomiast zarówno przy 
okazji majówki, jak i Dnia 
Dziecka będzie możliwość 
sprytnego przedłużenia wol-
nego, biorąc zaledwie jeden 
dzień urlopu. W pierwszym 
wypadku należy wziąć urlop 
tylko w piątek, 4. maja (o ile 
2. maja jest w danym zakła-
dzie pracy uznany jako dzień 
wolny od pracy), aby cieszyć 
się majówką od wtorku aż do 
niedzieli. Miesiąc później na-
leży wziąć wolne w piątek, 1. 
czerwca, aby cieszyć się wol-
nym od czwartku do niedzie-
li.
Kolejny dzień ustawowo wol-
ny od pracy – Święto Woj-
ska Polskiego (15. sierpnia) 
wypada w środę, więc jeden 
dzień urlopu nie wystarczy, 
aby cieszyć się długi weeken-
dem. Inaczej będzie w przy-
padku dnia Wszystkich Świę-
tych, który wypada w czwar-

tek. Święto Niepodległości 
2018 wypada z kolei w nie-
dzielę, a przyszłoroczne Boże 
Narodzenie – w środku tygo-
dnia.

Pełna lista dni wolnych od 
pracy w roku 2018 (data, 
święto, dzień tygodnia):
6. stycznia – Święto Trzech 
Króli – sobota
1. kwietnia – Wielkanoc – 
niedziela
2. kwietnia – Poniedziałek 
Wielkanocny
1. maja – Święto Pracy – wto-
rek
3. maja – Święto Konstytucji 
– czwartek
20. maja – Zielone Świątki – 
niedziela
31. maja – Boże Ciało – 
czwartek
15. sierpnia – Wniebowzię-
cie Najświętszej Maryi Pan-
ny/Święto Wojska Polskiego 
– środa
1. listopada – Wszystkich 
Świętych – czwartek
11. listopada – Święto Nie-
podległości – niedziela
25. grudnia – pierwszy dzień 
Bożego Narodzenia – wtorek
26. grudnia – drugi dzień Bo-
żego Narodzenia – środa
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Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że dnia 2 stycznia 2018 r. zmarł nasz ukochany

Ojciec, Brat, Wujek, Szwagier i Dziadek

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że dnia 2 stycznia 2018 r. zmarł nasz Pracodawca

Fryderyk
Kempa

Fryderyk
Kempa

Pogrążona w smutku
Rodzina

Sabina Lademann Lucyna Słowikowska

lat 64
Człowiek wielkiego serca

Msza święta żałobna odprawiona zostanie
5 stycznia 2018 r. o godz. 15:30 w kościele
św. Michała Archanioła w Gdyni-Oksywiu.
Pogrzeb odbędzie się bezpośrednio po mszy 
świętej na cmentarzu przyparafialnym.

W naszej pamięci pozostanie Szefem 
dobrego serca, o wyjątkowej życzliwości  

i wielkoduszności

Rodzinie i Najbliższym wyrazy  
głębokiego współczucia

składają pracownice

KONDOLENCJE                                                                                                                                                1/2018/DB

Panom
Piotrowi Książkowi 

i Wojciechowi Książkowi

wyrazy głębokiego współczucia 
i słowa otuchy z powodu śmierci 

MATKI

Starosta Wejherowski 
Gabriela Lisius

w imieniu Zarządu 
Powiatu Wejherowskiego

składa

Zdecyduj, co będzie w parku
wEjhErowo | jeszcze do końca tego mIesIąca można oddać 
głos w sprawIe zagospodarowanIa parku kaszubskIego.

Trwają konsultacje społecz-
ne dotyczące zagospodaro-
wania Parku Kaszubskiego, 
położonego pomiędzy uli-
cami Sobieskiego i Strzelec-
ką w Wejherowie. Mieszkań-
cy Wejherowa, a szczególnie 
mieszkający w pobliżu Par-
ku Kaszubskiego, mogą wy-
powiedzieć się w tej spra-
wie wypełniając ankietę do-
tyczącą zagospodarowania 
tego terenu.
Ankiety dostępne są w Kan-
celarii Urzędu Miejskiego w 
Wejherowie przy ul. 12 Mar-
ca 195, w Ratuszu przy Pl. Ja-
kuba Wejhera 8, w Filharmo-
nii Kaszubskiej - Wejherow-

skim Centrum Kultury przy 
ul. Sobieskiego 255 oraz w 
Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej przy ul. Kaszubskiej 14 
oraz w wersji elektronicznej 
na stronie internetowej mia-
sta wejherowo.pl w zakładce 
„rewitalizacja”.Ankiety moż-
na wypełniać do 31 stycznia 
2018 r.
- Zamierzamy stworzyć 
atrakcyjne, zielone i przy-
jazne mieszkańcom miej-
sce wypoczynku w centrum 
Wejherowa – mówi Beata 
Rutkiewicz, zastępca prezy-
denta Wejherowa ds. rozwo-
ju miasta. - Zagospodarowa-
nie Parku Kaszubskiego zo-

stanie przeprowadzone w 
ramach projektu pod nazwą 
„Rewitalizacja Śródmieścia 
Wejherowa”, na które Gmi-
na Miasta Wejherowa otrzy-
mała dofinansowanie w ra-
mach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Woje-
wództwa Pomorskiego na 
lata 2014-2020. Celem kon-
sultacji jest zebranie uwag 
i opinii dotyczących zapro-
ponowanego terenu, który 
objęty jest ochroną konser-
watorską. Skierowane są w 
szczególności do mieszkań-
ców planowanego obszaru 
rewitalizacji. 
/raf/
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wójt Gminy wejherowo

informuje

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wej-
herowo, ul. Transportowa 1 oraz na stro-

nie internetowej Biuletynu Informacji Pu-
blicznej Gminy Wejherowo, został wywie-
szony wykaz nieruchomości przeznaczo-

nej do oddania w dzierżawę, oznaczonej w 
ewidencji gruntów i budynków jako część 
działki o nr ewid. 88 o powierzchni 0,0010 
ha, położonej w Sopieszynie. Szczegółowe 
informacje o nieruchomościach objętych 
wykazem można uzyskać w Referacie Go-
spodarki Nieruchomościami i Środowiska, 

tel. 58 738 67 51.

KONDOLENCJE                                                                                                                                                8/2018/DB

Uczniowie ze stypendiami
rEDA | 904 młodych ludzI otrzymało stypendIa marszałka województwa po-
morskIego. w gronIe najzdolnIejszych znaleźlI sIę m.In. redzIanIe. KrAj | teraz za każdą z nIch zapłacI-

my. ma to zredukować Ilość genero-
wanych odpadów.

Gala stypendialna zorganizo-
wana została w Polskiej Fil-
harmonii Bałtyckiej w Gdań-
sku. Uroczystość była pod-
sumowaniem „Programu 
wspierania edukacji uzdol-
nionych dzieci i młodzieży 
– mieszkańców wojewódz-
twa pomorskiego”, który był 
realizowany przez samorząd 
województwa pomorskiego 
w latach 2016/2017. 

Najzdolniejsi nagrodzeni
W ramach programu stypen-
dialnego w 2017 roku przy-
znano trzy rodzaje stypen-
diów. Pierwsze skierowane 
było do uczniów, którzy byli 
laureatami i finalistami kon-
kursów oraz olimpiad przed-
miotowych. W tym przypad-
ku wpłynęło 468 wniosków. 
Ostatecznie zdecydowano 
o przyznaniu stypendiów 46 
uczniom w wysokości od 150 
do 300 zł przez okres dziesię-
ciu miesięcy. Kolejnym sty-

pendium odznaczeni zostali 
uczniowie szczególnie uzdol-
nieni w dziedzinach: mate-
matycznej, przyrodniczej, in-
formatycznej i języków ob-
cych. Chętnych do otrzyma-
nia takiego stypendium było 
aż 801. Stypendium w wy-
sokości 250 zł przez dziesięć 
miesięcy będzie otrzymywa-
ło 400 uczniów. Trzecie ze sty-
pendiów zostało przyznane 
po raz drugi uczniom szkół 
zawodowych. Z 1416 wnio-
sków stypendium w wysoko-
ści 150 zł przez dziesięć mie-
sięcy ma otrzymywać 408 
uczniów szczególnie uzdol-
nionych z zakresu przedmio-
tów zawodowych.

Nagrody specjalne
W trakcie gali marszałek Mie-
czysław Struk wręczył rów-
nież stypendia dla młodych 
zawodników, którzy osiąga-
ją wysokie wyniki sportowe. 
Wyróżnienia zostały przyzna-

ne w trzech kategoriach.
W kategorii młodzieżowej 
przyznano 20 stypendiów 
w wysokości 700 zł. Będą wy-
płacane przez dziesięć mie-
sięcy. W drugiej kategorii (ju-
nior) 15 osób otrzyma 350 zł 
przez okres dziesięciu mie-
sięcy. W ostatniej kategorii 
(junior młodszy) przyznano 
stypendia 15 uczniom w wy-
sokości 200 zł przez 10 mie-
sięcy.
Spośród wszystkich tego-
rocznych stypendystów 
w szczególny sposób wy-
różniono sześciu wyjątko-
wych uczniów, którzy w mi-
nionym roku szkolnym wyka-
zali się wybitnymi osiągnię-
ciami edukacyjnym i potrafi-
li równolegle rozwijać swoje 
uzdolnienia w różnych dzie-
dzinach wiedzy. W czasie gali 
marszałek województwa po-
morskiego wręczył im spe-
cjalne nagrody. 
wA

odznaczeni mieszkań-
cy redy:

Maciej Block - wyróżnienie 
w etapie wojewódzkim Po-
morskiej Ligii Zadaniowej z 
matematyki, finalista etapu 
wojewódzkiego Pomorskiej 
Ligii Zadaniowej z chemii, 
wyróżnienie i tytuł laureata 
ogólnopolskiego konkursu 
Liga Matematyczna.

jan jabłonowski – Kęska - fi-
nalista Wojewódzkiego Kon-
kursu Biologicznego, laure-
at Wojewódzkiego Konkursu 
Ekologicznego.

wojciech Mak - laureat 
Wojewódzkiego Konkur-
su Biologicznego, finalista 
Wojewódzkiego Konkur-
su Geograficznego, finalista 
Ogólnopolskiego Konkur-
su Transplantologicznego 
„Przeszczep sobie zdrowie”.

Igor rusiecki - laureat Wo-
jewódzkiego Konkursu Eko-
logicznego, finalista Woje-
wódzkiego Konkursu Biolo-
gicznego.

Aleksandra wasiuta - lau-
reatka Wojewódzkiego Wiel-
kiego Maratonu Czytelnicze-
go, finalistka Wojewódzkie-
go Konkursu Matematyczne-
go „Od szkolniaka do żaka”, 
zdobywczyni wyróżnienia 
I stopnia w Ogólnopolskim 
Konkursie na znaczek pocz-
towy oraz III miejsca w pla-
stycznym konkursie w ra-
mach Spotkań Ekologicz-
nych pod hasłem „Każdemu 
sercu bliska ochrona środo-
wiska”. Uczennica będzie re-
alizowała Indywidualny Pro-
gram Edukacyjny pod kie-
runkiem Justyny Zabrodz-
kiej.

fo
t. 

u
m

 r
ed

a

„Burmistrz Miasta Rumi ogłasza nabór  
na wolne stanowisko:

-Dyrektor Centrum Integracji Społecznej 
w Rumi, w pełnym wymiarze czasu pracy.

Szczegółowa treść ogłoszenia o naborze dostępna 
jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi oraz 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta 

Rumi 
/www.bip.rumia.pl/”.

Koniec bezpłatnych  
foliówek

Od 1. stycznia w życie wej-
dzie nowa ustawa dotyczą-
ca opłaty za jednorazowe to-
rebki foliowe. Wprowadzana 
opłata jest efektem noweliza-
cji ustawy o gospodarce opa-
kowaniami i odpadami opa-
kowaniowymi przygotowa-
nej przez Ministerstwo Śro-
dowiska. Sugerowana przez 
resort cena za jednorazową 
torebkę foliową to 20 gro-
szy, jest to jednak kwota, któ-
ra może się różnić w zależno-
ści od sklepu.
Cena, jaką zaproponowało 
Ministerstwo ma zniechęcić 

konsumentów do używania 
jednorazowych torebek fo-
liowych, co z kolei ma ograni-
czyć ilość generowanych od-
padów. Ze statystyk wynika, 
że w Polsce zużywa się rocz-
nie ponad 11 miliardów tore-
bek foliowych.
Z opłaty będą wyłączone bar-
dzo cienkie torby z tworzywa 
sztucznego służące do pako-
wania żywności sprzedawa-
nej luzem (warzywa, owoce, 
mięsa, ryby), lub gdy jej uży-
cie jest konieczne ze wzglę-
dów higienicznych.
KG
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dnIa 15.12.2017 r. w bIblIotece publIcznej w lInI odbyła sIę 
uroczystość podsumowująca dzIałanIa I efekty projektu 
„podróże w kraInę baśnI”.

Finał projektu „Podróże 
w krainę baśni”

OGŁOSZENIE                                                                                                                                               403/2017/DB

OGŁOSZENIE                                                                                                                                               4/2018/DB

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.

Licznie zgromadzeni goście 
obejrzeli prezentację ukazu-
jącą poszczególne spotkania 
i warsztaty. Młodzież przy-
gotowała bardzo interesują-
ce relacje z zajęć i przekaza-
ła swoje wrażenia z uczest-
nictwa w projekcie. Zajęcia  
obejmowały cztery baśniowe 
podróże: w krainę wyobraź-
ni, literatury, teatru i nowych 
technologii.  Czytelnicy mie-

li możliwość uczestnictwa w 
warsztatach literackich, pla-
stycznych, teatralnych, spo-
tkaniach autorskich i w wielu 
innych ciekawych imprezach 
odbywających się w biblio-
tekach i szkołach gminy Li-
nia. Zwycięzcy konkursu pla-
styczno-literackiego i komik-
sowego otrzymali nagrody – 
zestawy plastyczne i książki z 
komiksem. Podziękowania za 

współpracę przyjęli nauczy-
ciele koordynujący projekt 
z siedmiu szkół podstawo-
wych gminy Linia oraz part-
ner projektu – Stowarzysze-
nie Akademia Głodnica. 
Na zakończenie uroczysto-
ści odbył się słodki poczęstu-
nek.
Dofinansowano ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego.

Nikt nie jest doskonały
wEjhErowo | komedIa, która bawI, śmIeszy I nIgdy sIę nIe 
starzeje. w fIlharmonII kaszubskIej wystawIony zostanIe 
spektakl pn. „nIkt nIe jest doskonały”.

Komedia stanowi historię Le-
ona, w którego życiu nic nie 
jest doskonałe. Żona odeszła, 
dorastającą córka Dee Dee 
zaczęła palić papierosy, a do 
tego jego ojciec Gus, rubasz-
ny i niesforny pomimo wieku, 
drażni go swoją ekscentrycz-
ną naturą i towarzyskimi eks-
cesami. Leon jest introwerty-
kiem, nudnym statystykiem, 
ale posiada talent.... niestety 
też niedoskonały, bo to talent 
do pisania romantycznych 

powieści. To iście niemę-
skie zajęcie ukrywa pod ko-
biecym pseudonimem Mar-
ty Banbury i bez nadziei na 
sukces wysyła swoje teksty 
do kobiecych wydawnictw. 
Nikt nie przewidział, że pew-
nego dnia życie Leona zmie-
ni jeden telefon z wydawnic-
twa „MJW”- powieść Marty 
Banbury została nagrodzo-
na w konkursie najlepiej na-
pisanych powieści dla kobiet, 
za którą autorka może otrzy-

mać ogromną nagrodę... Sic! 
Cokolwiek by o Marcie Ban-
bury nie mówić, to Marta ko-
bietą nie jest... Szansa uzy-
skania nagrody może lec w 
gruzach, chyba że... wyjścia 
nie ma... Leon musi przebrać 
się za kobietę! 
Chcesz poznać finał tej histo-
rii? Koniecznie w środę, 17 
stycznia, o godz. 19 przyjdź 
do Filharmonii Kaszubskiej. 
Wstęp na spektakl jest bile-
towany.



GM. wEjhErowo | śwIetlIca wIejska w reszkach w przeddzIeń sylwestrowej zabawy pękała w szwach. 

wEjhErowo | stowarzyszenIe „naprzód wejherowo” pomaga osobom nIepeł-
nosprawnym, zwłaszcza dzIecIom I młodzIeży już od dekady. 

PowIAt | pIerwsze dzIecko w nowym 
roku 2018 w powIecIe wejherowskIm 
urodzIło sIę o godzInIe 2:10. 
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Impreza pełna atrakcji
Wszystko za sprawą corocznej im-
prezy gwiazdkowej, zorganizowa-
nej z myślą o najmłodszych miesz-
kańcach sołectwa. Wesołe pląsy po-
przedził, organizowany od wielu 
lat, konkurs ciast przygotowanych 
przez gospodynie z Reszek. W tym 
roku komisja oceniała sześć wypie-
ków, z których naturalnie każdy za-
sługiwał na miano najsmaczniejsze-
go. Ostatecznie bezstronna komisja 
zdecydowała o przyznaniu pierw-
szego miejsca Pani Aleksandrze 
Kreft, której nagrodę wręczył Wójt 
Gminy Wejherowo Henryk Skwarło. 
Drugie miejsce zajęła i nagrodę od 
radnego Alojzego Formelli odebrała 
Pani Anna Kandziora. Trzecie miej-
sce i nagrodę od sołtysa Jana Kan-
dziory otrzymała Pani Zofia Sabisz. 
Ku radości wszystkich gości, przygo-
towanymi wypiekami, jak i przeróż-
nymi smakołykami można było czę-
stować się do woli. Dzięki temu żad-
nemu z małych gości nie zabrakło sił 
do wielogodzinnej zabawy. Równie 
emocjonującym momentem spo-
tkania było przybycie Świętego Mi-
kołaja, na którego z niecierpliwo-
ścią czekały wszystkie dzieci. Każde 
otrzymało paczkę, w której znalazły 
się słodycze i zabawki.
/ugw/
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Pomagają już od 10 lat
Z okazji jubileuszu Krzysztof 
Hildebrandt, prezydent Wej-
herowa, zaprosił do ratusza 
zarząd stowarzyszenia i zło-
żył gratulacje.
- Życzę, by ta piękna działal-
ność stowarzyszenia dawa-
ła Paniom zadowolenie i sa-
tysfakcję, a odbiorcom tej 
pracy możliwość żywego 
uczestnictwa w życiu spo-
łeczno-kulturalnym miasta 
– powiedział prezydent Hil-
debrandt, wręczając pisem-
ne podziękowania działacz-
kom stowarzyszenia: prezes 
Katarzynie Dowgan i skarb-
nik Monice Zadarko. - Cieszę 
się, że Stowarzyszenie poma-
ga w rozwoju młodych ludzi, 
także tych niepełnospraw-
nych oraz promuje ich prace 
i dokonania. Wolontariusze, 
to osoby zwykłe, ale niezwy-
kłe. To skromni, pomagający 
innym, bezinteresowni spo-
łecznicy, budzący zaufanie, 
dostrzegający obok siebie in-
nych. To ludzie wielkiego ser-
ca, nieliczni, pomagający tak 
wielu bezradnym.
Pisemne podziękowania od 
prezydenta zostały przeka-

zane również Marcie Wysoc-
kiej, Karolinie Franek-Kurdek, 
Martynie Maszota-Zieleniak, 
Sylwii Bank oraz Michałowi 
Wysockiemu.
Ponadto z okazji 10-lecia Sto-
warzyszenia Naprzód Wejhe-
rowo i w uznaniu zasług za 
prowadzoną działalność pre-
zydent wyróżnił Katarzynę 
Dowgan i Monikę Zadarko 
miniaturkami Statutetek Ja-
kuba Wejhera.
Jak powiedziała prezes Kata-
rzyna Dowgan w okresie 10-

letniej działalności Stowarzy-
szenie Naprzód Wejherowo 
przeprowadziło 38 imprez 
dla dzieci i młodzieży.
- To nie tylko bale i konkur-
sy dla dzieci niepełnospraw-
nych z okazji karnawału czy 
Dnia Dziecka, to już 5-letni 
cykl Integracyjnych Igrzysk 
Sportowych „Olimpiada 
Uśmiechu”, to festyny „Bez-
pieczne Wakacje” i „Zakręco-
ne Wejherowo”, a także spo-
tkania integracyjne dla dzie-
ci i młodzieży pt. „Tacy sami 

– kulturalna integracja” lub 
„Tęczowa integracja z kultu-
rą”. To również akcja prezen-
tów mikołajkowych dla dzie-
ci przebywających w szpita-
lu pod hasłem „Dzieci życzą 
dzieciom” prowadzona od 
2013 roku wspólnie z dzieć-
mi z Caritasu przy Parafii pw. 
Chrystusa Króla w Wejhero-
wie i wiele innych – mówi Ka-
trzyna Dowgan.
- Przypomnę jeszcze dwie 
konferencje zorganizowane 
wspólnie – z Wejherowskim 
Centrum Kultury, a później 
z Miejską Biblioteką Publicz-
ną, a także wystawy prac pla-
stycznych dzieci niepełno-
sprawnych, czy choćby bez-
płatne porady prawne w ra-
mach akcji „Wiosna Media-
cji” – dodaje Monika Zadarko, 
która jak podkreśla w dzia-
łalności Stowarzyszenia lubi 
podejmować działania prak-
tyczne i bezpośrednie, niż te 
o charakterze medialnym.
W spotkaniu uczestniczy-
li także: zastępca prezydenta 
Arkadiusza Kraszkiewicz i se-
kretarz miasta Bogusław Su-
wara. /raf/

Pierwsze dzieci 
Nowego Roku

Szampana w sylwestrową 
noc nie było, ale emocji to-
warzyszącym narodzinom 
pierwszych dzieci było nie-
zwykle dużo. Pierwsze dziec-
ko, które urodziło się w tym 
roku  na Oddziale Położni-
czym Szpitala Specjalistycz-
nego w Wejherowie, to chło-
piec. Przyszedł na świat siła-
mi natury.
- Stres był duży, jak zazwyczaj 
przy pierwszym porodzie, ale 
wrażenia cudowne – wspo-
mina Weronika Wąs, mama 
noworodka. - Drobne pro-
blemy okołoporodowe z syn-
kiem spowodowały, że mu-
siał kilkanaście godzin prze-
bywać na oddziale intensyw-
nego nadzoru. 
Weronika Wąs z Wejhero-
wa urodziła zdrowego synka 
o imieniu Wiktor, który waży 
3499 gramów i mierzy 52 cm. 
Była wtedy godzina 2:10. 
Drugim noworodkiem uro-
dzonym 1 stycznia 2018 roku 

jest Igor Knitter z Luzina. Uro-
dził się przez cesarskie cięcie 
o godzinie 3:50. Mierzy 58 cm 
i waży 3500 gramów.
Natomiast 31 grudnia 2017 r. 
w wejherowskim szpitalu uro-
dziło się czworo dzieci. Cór-
ka Marleny Miotk z Robako-
wa przyszła na świat o godz. 
5:12, Zuzanna Kos z Zwarto-
wa o godz. 7:25, Błażej Pion-
ke z Wejherowa urodził się 
o godz. 8:30, a Aleksander 
Pionke z Luzina o godz. 14:00.
(DD)
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Nie ważne co Ty czytasz,
ważne kto czyta o Tobie.
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DąBrówKA | ludzIe je masowo udostępnIają, komentują I lajkują. zdjęcIa psów I 
kotów ze schronIska dla bezdomnych zwIerząt w dąbrówce cIeszą sIę ogromnym 
zaInteresowanIem w sIecI.

rEGIoN | kapsel, gucIo, czy też mIlton 
– to tylko nIektóre z ofIar noworocz-
nych fajerwerków.

te zdjęcia robią furorę
Dlaczego? Udowadniają, że 
bezdomne psy bądź koty 
są równie piękne, jak zwie-
rzęta rasowe, których zakup 
to koszt co najmniej kilku-
set złotych. Fotografie pod-
opiecznych Schroniska dla 
Bezdomnych Zwierząt wyko-
nuje Anna Szczepaniak.
- Na pomysł robienia zdjęć 
zwierzętom wpadłam kil-
ka lat temu, jeszcze jako wo-
lontariuszka w schronisku – 
zapewnia przedstawicielka 
OTOZ Animals. - Nie jestem 
profesjonalnym fotografem, 
nie posiadam nawet odpo-
wiedniej lampy. Staram się 
jednak robić wszystko, aby 
zwierzaki wypadły jak najko-
rzystniej. Czasami wymaga 
to wyłącznie kilku, a niekie-
dy aż kilkudziesięciu minut.
Zdjęcia wykonywane są w 
plenerze i prowizorycznym 
studiu zewnętrznym. Foto-
grafie nie tylko przyczyniają 
się do promocji placówki, ale 
i powodują wymierne korzy-
ści w postaci większej liczby 
adopcji bezdomnych zwie-
rząt. 

- Gdy fotografię wrzucam do 
sieci, nie muszę długo cze-
kać na reakcję ze strony in-
ternatów - zapewnia Anna 
Szczepaniak. - Im ciekawsze, 
bardziej interesujące zdję-
cie, tym zainteresowanie jest 
większe. 
Do adopcji bezdomnych 

czworonogów mają zachę-
cać nie tylko wyjątkowe 
zdjęcia, ale i chwytające za 
serca opisy, z którymi moż-
na zapoznać się tutaj. Nie-
rzadko nie da się jednak opi-
sać tego, co czują psy i koty 
porzucone bądź okaleczo-
ne przez człowieka. Spodo-

bał Ci się któryś zwierzak ze 
zdjęcia? Koniecznie przyjdź 
do Schroniska dla Bezdom-
nych Zwierząt w Dąbrówce. 
Nie musisz od razu adopto-
wać czworonoga. Wystarczy, 
że zabierzesz go na spacer 
bądź przytulisz. wA

Były fajerwerki,  
są ich ofiary

Poszukiwania zaginionych 
zwierząt, które z powodu wy-
buchów petard nie trafiły do 
swoich domów, trwają od kil-
ku dni. Część z czworonogów 
na właścicieli czeka w Schro-
nisku dla Bezdomnych Zwie-
rząt w Dąbrówce. 
Pod koniec grudnia obroń-
cy praw zwierząt apelowali 
do właścicieli czworonogów, 
aby zadbali o swoich pupili 
w okresie Sylwestra i Nowe-
go Roku. W ten sposób chcie-
li zminimalizować liczbę ucie-
czek wystraszonych psiaków. 
Ich działania przyniosły za-
mierzony efekt? W pewnym 
sensie, bo  zaginionych zwie-
rząt jest nieco mniej. Problem 
jednak pozostał. 
- Wczoraj, czyli 1 stycznia, tra-
fiły do nas trzy psy, które naj-
prawdopodobniej uciekły, 
bo przestraszyły się wybu-
chu fajerwerków – informu-
je Anna Szczepaniak z OTOZ 
Animals w Dąbrówce. - Po-
nadto mamy sporo telefo-
nów od osób, które szukają 
swoich czworonożnych przy-
jaciół. Ludzie dzwonić będą 

najprawdopodobniej jeszcze 
przez kilka najbliższych dni. 
Co powinniśmy zrobić, gdy 
zaginął bądź zaginie nam 
pies? - Przede wszystkim po-
winniśmy zgłosić się do straży 
miejskiej bądź gminnej i za-
pytać, czy nie mają zgłosze-
nia o znalezieniu naszego psa 
– wyjaśnia Anna Szczepaniak. 
- Następnie należy skontakto-
wać się z najbliższym schro-
niskiem dla zwierząt. Szukać 
można także za pomocą In-
ternetu, czy też tradycyjnych 
ogłoszeń na słupach. 
Co powinniśmy zrobić, gdy 
znajdziemy zabłąkanego psa. 
- Przede wszystkim powin-
niśmy zgłosić takie zdarze-
nie do straży miejskiej bądź 
gminnej – wyjaśnia Anna 
Szczepaniak. - Polecamy też 
zrobić zdjęcie zaginionego 
czworonoga i wraz z opisem 
okoliczności, w jakich go zna-
leźliśmy, zamieścić w Inter-
necie bądź zgłosić się bezpo-
średnio do nas. Wówczas po-
staramy się przyczynić do od-
nalezienia jego właściciela.
wA
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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
sZuKAM Panią, lat 60, zadbana, tel. 
503 590 203

sEX-sex-sex to lubię gorąca blon-
di pozna Panów sponsorów tel 
514120213 Sopot

RÓŻNE

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

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

sPrZEDAM fotelik 0-18kg 65zl łó-
żeczko dla maluszka 85zł 603291293

sPrZEDAM fotelik dla maluszka 
0-18kg,stan bdb, mało używany 65zł, 
łóżeczko z materacykiem 85zł Plus 
gratisy tel. 603291293

sIANo, słoma w  balotach 120x150, 
siano, słoma w kostkach z magazynu.
Możliwość trasportu. 506250477

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

rury szare 10, dł. 2,5m, gr. 6mm tel. 
511841826

BEcZKI plast 200l tel511841826   

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

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

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

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

ZAMIENIĘ

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

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

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

sKuP aut wraków kasacja wywóz 
złomu pomoc drogowa auto części 
Wejherowo trójmiasto 789345593

INNE

EDUKACJA

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

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

SPRZĘT ELEKT.

sPrZEDAM komputer, dysk 120 GB, 
klawiatura Vobis, monitor LCD TV 
Samsung z pilotem, 1000 zł, 505-56-
70-34 

PRACA
DAM PRACĘ

sZuKAMy tapicerów, 4000 – 8000 
brutto, spanie – jedzenie zagwaran-
towane – Niemcy, tel. 00 49 157 74 
120 145

sZuKAM opiekunki dla starszej pani-
86 lat. może być z mieszkaniem 691 
555 535

120 145 USŁUGI
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KIcKBoXING  | w wejherowIe odbędą sIę trenIngI z trenerką personalną I członkInIą kadry narodowej.

sIAtKówKA  | zawodnIczkI z rumI po 
śwIąteczno-noworocznej przerwIe 
powracają do lIgowej rywalIzacjI.

FutsAl  | 12 zespołów, 34 mecze, ponad 100 golI, a I tak na 
konIec najlepsI okazalI sIę gospodarze.

FutsAl | w week-
end odbędzIe sIę 
pIerwszy w tym 
roku turnIej w 
luzInIe.

Kobiety będą się szkolić

Sekcja „Kickboxing for Ladies”, 
działająca drugi rok pod egi-
dą Wejherowskiego Stowa-
rzyszenia Sportowego, bę-
dzie trenować z trenerką per-
sonalną, terapeutką masażu 
i trenerką kickboxingu Moni-
ką Turemką z Węgrowa (ma-
zowieckie). 
Na zaproszenie trenera Rafa-
ła Karcza, Pani Monika popro-
wadzi dwie jednostki trenin-
gowe specjalnie dla kobiecej 
sekcji kickboxingu, która liczy 
dziś prawie 20 kobiet. Jak za-
znacza trener Rafał Karcz jest 
to sekcja rekreacyjna, stwo-

rzona dla kobiet, które chcą 
zdrowo i aktywnie spędzić 
czas, poprawić lub utrzymać 
kondycję i dobre samopoczu-
cie. 
W dniach 6 i 7 stycznia go-
ścić będzie na sali Fight Zone 
GYM Monika Turemką, wielo-
krotna Mistrzyni Polski w kick-
boxingu, posiadaczka czarne-
go pasa w kickboxingu, wielo-
letnia koleżanka Rafała Karcza 
z Drużyny Kadry Narodowej. 
Treningi mają urozmaicić 
i wzbogacić zakres ćwiczeń 
na zgrabną sylwetkę i poka-
zać inne, ciekawe formy ru-

chu dla kobiet. Co prawda tre-
ningi z Moniką Turemką są za-
mknięte – tylko dla członków 
kobiecej sekcji kickboxingu, 
jednak klub ogłasza nowy na-
bór do żeńskiej, rekreacyjnej 
sekcji kickboxingu. Zajęcia są 
dostosowane do możliwości 
i umiejętności kobiet, prowa-
dzone są w miłej, jednak spor-
towej atmosferze. Informa-
cje na temat sekcji oraz szko-
lenia weekendowego z Moni-
ką Turemką na facebookowej 
stronie Kickboxing dla kobiet 
Wejherowo.

APs wraca do gry Gosrit bezkonkurencyjny

Grający w II lidze kobiet APS 
Rumia rok 2017 może zali-
czyć do udanych. Swoje suk-
cesy odnosiły drużyny mło-
dzieżowe, ale także zespół se-
niorski, występujący w gronie 
wymagających ekip, spisuje 
się dobrze. Podopieczne To-
masza Kordowskiego w po-
przednim sezonie utrzyma-
ły się dzięki turniejowi o po-
zostanie w II lidze, w którym 
uniknęły ostatniego miejsca. 
W obecnych rozgrywkach 
rumski zespół także nie zawo-
dzi – mimo nie najlepszego 
początku zdołał awansować 
na 7. miejsce w tabeli.
Rok 2018 APS rozpocznie spo-
tkaniem z drużyną, z którą ma 
dobre wspomnienia z tego 
sezonu. Pierwszy mecz ru-

mianek z Czarnymi Słupsk za-
kończył się bowiem zwycię-
stwem podopiecznych Toma-
sza Kordowskiego 3-0. Była to 
pierwsza wygrana APS-u Ru-
mia w sezonie 2017/2018. 
Czarni Słupsk to przeciwnik 
rumskiej drużyny w walce 
o utrzymanie, jednak zespół 
ten wygrał w obecnych roz-
grywkach zaledwie dwa spo-
tkania i zajmuje przedostatnie 
miejsce w liczącej 10 drużyn 
Grupie 1 II ligi. Ponowne zwy-
cięstwo APS-u może ugrun-
tować niezłą ligową pozycję 
rumskiego zespołu, ale dru-
żyna Czarnych też z pewno-
ścią powalczy o zwycięstwo. 
Początek meczu w sobotę, 6. 
stycznia o 12:00.
KG

wraca 
Kaszub cup

Tym razem do rywa-
lizacji staną piłka-
rze z rocznika 2006. 
Na luzińskiej hali za-
gra 18 drużyn, mię-
dzy innymi: Gryf Wej-
herowo, GOSRiT Luzi-
no, Lew Lębork, Gryf 
Słupsk, czy Olimpia 
Grudziądz. Po rywali-
zacji w trzech losowo 
skompletowanych 
grupach zespoły zo-
staną rozmieszczo-
ne, zależnie od wy-
ników, do kolejnych 
trzech grup: Ligi Mi-
strzów, Ligi Europej-
skiej i Pucharu Inter-
toto. Najlepsi w Li-
dze Mistrzów zostaną 
zwycięzcami. Zosta-
nie rozegrane aż 90 
meczów.

Kolejna edycja Futsal Cup by 
Night w Luzinie cieszyła się 
dużym zainteresowaniem, 
tym bardziej, że w zespo-
le GOSRiT-u można było zo-
baczyć drugoligowych oraz 
czwartoligowych piłkarzy. 
Nic więc dziwnego, że go-
spodarze okazali się „niego-
ścinni” i wygrali cały turniej, 
w finale pokonując czarnego 
konia rozgrywek, odmłodzo-
ną drużynę 4 pory roku, któ-
rej twórcą jest Longin Skrzy-
piński.
Poza tym wysoki poziom roz-
grywek wprowadzili zawod-
nicy z Chrobrego Charbrowo, 
Barki Łebno, KS Prezes oraz 
Cafe Fusy Reda i Jama Zła z 
WLPN. Na koniec wręczono 
dla 3 najlepszych zespołów 
nagrody rzeczowe oraz na-
grody niespodzianki, pucha-
ry i pamiątkowe dyplomy ze 
zdjęciem dla wszystkich ekip.
Najlepszym bramkarzem zo-
stał wybrany Mikołaj Bojka 
(GKS Linia), najwięcej bramek 
strzelił Sebastian Richter (Bar-
ka Łebno), a najlepszym gra-
czem turnieju uznano Piotra 
Grabowskiego (4 Pory Roku).

KTS-K GOSRiT Luzino wiedzie 
prym w Futsal Cup by Night 
– zespół wygrał już drugi tur-
niej, w jednym zajął drugie 
miejsce, w trzech turniejach 
nie przegrali żadnego meczu 
(raz ulegli w karnych). 
w nocnym turnieju zagra-
ły: 
Team Bozenski, Cafe Fusy 
Reda, Jama Zła, KS Prezes, 
GKS Linia, Skład Węgla i Papy, 

Mistral Pogórze, Wikęd Luzi-
no, Barka Łebno 
III miejsce – Chrobry Char-
browo
II miejsce –  4 Pory Roku
I miejsce – KTS-K GOSRiT Lu-
zino
Zawody organizowane zo-
stały przez Piotra Jasielskiego 
we współpracy z Wojciechem 
Krasuckim i Maksymem Gra-
czyk.
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Szukamy graczy  
z doświadczeniem
roZMowA | z wIceprezesem gryfa wejherowo do spraw spor-
towych, darIuszem mIkołajczakIem rozmawIa krzysztof 
grajkowskI.

II lIGA | klub ogłosIł, kIedy rozpoczną sIę trenIngI pIerwszej 
drużyny, oraz z jakImI rywalamI zagra w sparIngach.

trANsFEr | pomocnIk grający jesIenIą w wejhe-
rowIe jest testowany przez rywala gryfa.

jak prezentuje się na ten 
moment sytuacja kadro-
wa w drużynie?
Obecnie większość kadry 
zostaje bez zmian, na razie 
nie dokonaliśmy też żad-
nych wzmocnień. 

Powiedział Pan, że więk-
szość kadry pozostanie 
niezmieniona. Nie wszy-
scy więc zostaną w ze-
spole?
Ktoś odejdzie z klubu, ale 
rozmowy na ten temat 
będą dopiero prowadzone, 
na razie nie możemy zbyt 
wiele powiedzieć.

Kadra w takim stanie, jaki 
jest, może utrzymać Gry-
fa w II lidze?
Wiemy, że sytuacja przed 
rundą wiosenną jest trud-
na, ale to jest piłka i tutaj 
wszystko może się zdarzyć. 
Ja wierzę, że ta kadra może 

się utrzymać.

Gryf ma jeden z młod-
szych zespołów w II li-
dze, ale chyba w run-
dzie jesiennej w kilku 
momentach zabrakło 
doświadczenia. czy w 
związku z tym zimą po-
szukacie kogoś z więk-
szym stażem w dorosłej 
piłce wyższych szczebli?
Tak, to jest naszym prio-
rytetem. Nie mogę podać 
konkretnych nazwisk, ale 
szukamy zawodników z 
nieco większym doświad-
czeniem. 

 
Po zeszłorocznej klapie 
związanej z Andrijem wa-
cebą są w klubie obawy 
przed wypożyczaniem 
graczy z większych klu-
bów?
Póki co nie mamy po pro-
stu zapytań z takich klu-
bów dotyczących wypoży-
czeń, ale na pewno nie bę-
dziemy pochopnie odrzu-
cać propozycji.

co z takimi zawodnika-
mi jak Paweł czychowski, 
Przemysław czerwiński, 
czy Marcin Kalkowski? 
Będą mogli pomóc wio-
sną Gryfowi?
Marcin Kalkowski docho-
dzi do zdrowia i chociaż 
wiemy, jak długie są jego 
problemy ze zdrowiem to 
jest szansa, że będzie mógł 
wiosną zagrać. Zobaczy-
my, jak z nim będzie, ale 

na ten moment Kalkowski 
jest naszym zawodnikiem. 
Inaczej jest z Pawłem Czy-
chowskim i Przemysławem 
Czerwińskim, którzy nie 
są już piłkarzami Gryfa. Je-
śli chodzi o Czerwińskiego 
to na pewno najpierw bę-
dzie trzeba poznać plany, 
jakie co do niego ma Choj-
niczanka, z której był do 
nas wypożyczony, a potem 
jest jeszcze kwestia tego, 
czy sam zawodnik chciał-
by przejść do nas. Paweł 
Czychowski także nie jest 
już naszym graczem, więc 
można powiedzieć, że na 
ten moment nie ma tema-
tu tych dwóch piłkarzy.

jakie pozycje na boisku 
przede wszystkim chcieli-
byście wzmocnić?
Priorytetami są dla nas atak, 
boki pomocy i środek obro-
ny. Oczywiście nie ograni-
czamy się do tych pozycji, 
ale głównie skupiamy się 
na napadzie, bocznych po-
mocnikach i stoperach.

Można spodziewać się ru-
chów w najbliższym cza-
sie?
Myślę, że tak. Rozmawia-
my w gronie zarządu, do-
pinamy budżet na najbliż-
sze pół roku i wtedy też bę-
dziemy wiedzieć na kogo 
nas stać. Wówczas można 
spodziewać się nowych za-
wodników. Pracujemy nad 
tym, aby nowi zawodnicy 
pojawili się zimą w klubie.

Plan przygotowań znany

Przerwa świąteczno-no-
woroczna dobiegnie koń-
ca 11. stycznia, kiedy w 
hali popularnego „Elek-
tryka” zostaną przeprowa-
dzone pierwsze zajęcia w 
nowym roku. Od tego cza-
su żółto-czarni będą korzy-
stać z hali i siłowni w „Elek-
tryku”, parku Majkowskie-
go, stadionu na Wzgórzu 
Wolności oraz z rumskie-
go boiska. Pierwszy mecz 
sparingowy odbędzie się 
po tygodniu.
Zimowi sparingpartnerzy 
Gryfa są na wysokim po-
ziomie – wejherowianie 
zagrają 8 meczów, zmie-
rzą się m.in. z ekstraklaso-
wą Wisłą Płock, czy pierw-
szoligowymi Odrą Opole i 

Chrobrym Głogów. Więk-
szość spotkań żółto-czar-
ni rozegrają w Cetnie-
wie, wyjadą też do Gdań-
ska, Stężycy i Gniewina. 
Jeden rywal – na termin 
10. lutego – nie jest jesz-
cze znany. Rozgrywki zo-
staną wznowione w week-
end 3-4 marca. Gryf zagra 
na Wzgórzu Wolności ze 
Zniczem Pruszków. Przed 
żółto-czarnymi misja ura-
towania II ligi – po 19 ko-
lejkach wejherowianie zaj-
mują ostatnie, 18. miejsce 
w tabeli i tracą 5 punktów 
do miejsca niezagrożone-
go spadkiem. Do końca 
sezonu pozostało 15 ligo-
wych kolejek.

cały terminarz zimowych 
sparingów Gryfa wejhe-
rowo (data, przeciwnik, 
miejsce meczu):
18.01, Wisła Płock (Ekstra-
klasa), Cetniewo
27.01, Odra Opole  
(I liga), Cetniewo
31.01, Chrobry Głogów  
(I liga), Cetniewo
02.02, Pogoń Siedlce (I 
liga), Gniewino
10.02, rywal niepotwier-
dzony
14.02, GKS Przodkowo  
(III liga), Gdańsk
17.02, Radunia Stężyca  
(IV liga), Stężyca
24.02, Olimpia Grudziądz  
(I liga), Cetniewo

trąbka w stali?
20-letni Michał Trąbka wziął 
udział w pierwszym nowo-
rocznym treningu popular-
nej „Stalówki”. Zawodnik, 
który w Gryfie grał na wy-

pożyczeniu z Legii Warsza-
wa przebywa w zespole z 
Podkarpacia na testach. Stal 
po rundzie jesiennej ma 13. 
miejsce.

W rundzie jesiennej Trąb-
ka był jednym z podstawo-
wych zawodników żółto-
czarnych. Wystąpił w 14 me-
czach i zdobył 2 bramki.
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