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Najchętniej 
czytana gazeta

w powiecie 
wejherowskim

RUMIA | Milion 
złotych otrzyma 
miasto na kom-
pleksową prze-
budowę ciągu 
komunikacyjnego 
w obrębie ulic 
Rodziewiczówny, 
Targowej i Der-
dowskiego. To 
ważna dla kierow-
ców i mieszkań-
ców inwestycja, 
ponieważ będzie 
to alternatywna 
trasa dla drogi wo-
jewódzkiej, która 
znacząco uspraw-
ni ruch w tej czę-
ści miasta. 
  /Więcej str. 3
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WEJHEROWO pOWiat pOMORZE

Nagroda MiNistra 
dla MoPs
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej przyznał Nagrodę Specjalną dla 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Wejherowie za wybitne, nowatorskie 
rozwiązania w zakresie pomocy społecz-
nej w roku 2015. / str. 4

W ratoWaNiu Nie 
Mają sobie róWNych
Wypadek na gospodarstwie rolnym, 
przygniecenie przez quada, poszkodowany na 
dachu samochodu - to tylko niektóre sytuacje, 
z jakimi zmierzyli się uczestnicy VII Pomorskich 
Mistrzostw w Ratownictwie Ochotniczych 
Jednostek Ratowniczych. / str. 6

Pokaż Pasję, 
która uzależNia
Ruszyła kampania przeciwko dopala-
czom. „Dopalacze to zabawa, to sposób 
na nudę” - tak myśli znaczna część 
młodzieży. Ale prawdziwa zabawa 
dotyczy tych, co mają pasje. / str. 12

Michał pasieczny, burmistrz Rumi (z lewej) 
i Marcin Kaczmarek, radny miasta, na odcin-
ku drogi, który w przyszłym roku zostanie 
kompleksowo przebudowany
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Dobrze, że mam Moje Miasto. Do-
brze, że mam Moich Wspaniałych 
Obywateli. Piszę tak, gdyż to co 

widzę i słyszę w Sejmie, budzi 
we mnie strach i przerażenie. 

Jedyna ostoja jest w na-
szych małych ojczyznach, 

wśród przyjaciół, znajo-
mych i w rodzinach. 

Są także nasze wspa-
niałe Samorządy 

Lokalne. Przez 
ponad sześć lat 
narzekałem wie-

lokrotnie na prezia i 
mędrców w Radzie. Nieraz 

oczywiście słusznie. 
Nie zmienia to jed-
nak mojej ogólnej, 
pozytywnej oceny 

dokonań władzy w Wejherowie. 
Ustawa samorządowa jest chyba 
największym osiągnięciem wolnej 
Polski po 1989 roku. Boję się, żeby 
ci mądrale z większości sejmowej 
nie mieli chęci popsuć także i tej 
ustawy. Wystarczy zajrzeć na jaką-
kolwiek stronę internetową miasta 
czy gminy wiejskiej w Polsce aby 
zobaczyć, że Polska lokalna kwit-
nie. Klikam i ja na www.wejhero-
wo.pl . Cóż tam widzę i czytam? 
4481 osób lubi tę stronę tylko na 
samym facebooku. 6. grudnia Wej-
herowo rozbłyśnie świątecznymi 
iluminacjami. Wejherowski MPOS 
otrzymał Nagrodę Specjalną od 
Ministra Pracy za wybitne, no-
watorskie rozwiązania w zakresie 
pomocy społecznej w roku 2015. 

Wejherowo Relacja filmowa i zdjęciowa z 
obchodów Dnia Niepodległości 
w Wejherowie. Niepodległo-
ściowy Marsz Nordic Walking. 
Film dokumentalny „Regina 
Osowicka. Niezwykła wejhe-
rowianka”. Festiwal Designu 
w Filharmonii. IV Festiwal 
Przygody Wanoga. Tak mogę 
miesiąc po miesiącu, tydzień po 
tygodniu, dzień po dniu. Na ko-
niec informacja, której nie ma 
jeszcze na Wejherowo.pl . „Są 
już wyniki „schetynówek”. Wy-
grały dwie drogi wokół Wejhe-
rowa oraz dojazd do przyszłego 
węzła Zryw. Wejherowo otrzy-
ma 3 mln na ul. Patoka. Ran-
king punktowy to: 3 miejsce dla 
Gminy Wejherowo, 5 miejsce 

dla Gminy Miasta Wejhero-
wa oraz 2 miejsce dla Powiatu 
Wejherowskiego (osobny ran-
king dla powiatów). Razem ok. 
9 mln zł ekstra na drogi w na-
szym najbliższym otoczeniu. „ 
Tak napisał na swojej stronie 
radny Arkadiusz Szczygieł, a ja 
podaję dalej za nim. Nie muszę 
ukrywać, że duma mnie rozpie-
ra. Dzieje się w Moim Mieście, 
czyż nie? Jeszcze raz dziękuję 
włodarzom Wejherowa z całego 
okresu dwudziestopięciolecia 
odrodzonego Samorządu  i my-
ślę, że w imieniu zdecydowanej 
większości Moich Mieszczan.

JaKub W.
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Koncerty:
• piątek, 11 grudnia, 20:00
Gwiazdo świeć, kolędo leć

• niedziela, 13 grudnia, 11:00
pORaNKi MuZYCZNE 
DLa DZiECi

• niedziela, 13 grudnia, 18:00
atramentowa - koncert 
Stanisławy Celińskiej
(z gościnnym udziałem 
Muńka Staszczyka)

• czwartek, 31 grudnia, 21:00
Koncert Sylwestrowy 2015 - 
Salonowa Orkiestra Johanna 
Straussa

Spektakle
• sobota, 05 grudnia, 11:00
• niedziela, 06 grudnia, 11:00
• niedziela, 06 grudnia, 18:00
• środa, 09 grudnia, 18:00
Dziadek do orzechów

• środa, 16 grudnia, 10:00
• środa, 16 grudnia, 12:00
przygody kota w butach

• czwartek, 17 grudnia, 19:00
teatr OKO - monodramy

Opera - Straszny Dwór
• 18 lutego 2016, 19:00

pOGODa

SObOta 
21.11.2015

CZWaRtEK 
26.11.2015

WtOREK 
24.11.2015

NiEDZiELa 
22.11.2015

pONiEDZiałEK 
23.11.2015

śRODa 
25.11.2015
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Nasz reporter czeka na Państwa 
zgłoszenia od poniedziałku 
do piątku w godz. 1000 - 1400

DYŻuR REpORtERa

Wejherowo otrzymało Złotą Sta-
tuetkę w plebiscycie Orły Pol-
skiego Samorządu w kategorii 
Gmina Atrakcyjna Turystycznie. 
Portal GWE24.pl zorganizował 
konkurs fotograficzny „Detale 
starego Wejherowa” – nagrody 
funduje prezio. 5. grudnia pre-
miera baletu „Dziadek do orze-
chów” na deskach Filharmonii. 6. 
grudnia Mikołajki na Placu Jaku-
ba Wejhera, czyli koło mnie bli-
ziuteńko. Zdjęcia Wejherowa na 
instagramie. Zakończono budowę 
boisko na Osiedlu Sucharskiego 
w ramach Budżetu Obywatelskie-
go. Oddano do użytku całkiem 
nowy odcinek ulicy Lelewela. 
29. Listopada wystąpiła w WCK 
artystka Margaret. Trwa konkurs 
dla dzieci na ozdobę choinkową. 
Nowy dojazd i chodnik przy ulicy 
Staszica 1. Spektakl „Ulotne” po-
nownie na deskach Filharmonii. 

archiwalne felietony 
można znaleźć na stronie: www.gwe24.pl

26.11.2015

7 °C8 °C

Arcydzieło gatunku jedyne w swo-
im rodzaju. Opera stanowiąca nie-
powtarzalny stop wielu tonacji, 
a przy tym stylistycznie jednorod-
na. Skonstruowana świetnie z dra-
maturgicznym polotem, z nośną ar-
cyzabawną intrygą opartą na po-
dwójnych „ślubach kawalerskich”.

Wasz Jakub W. smutny 
a jednak radosny

10 °C

8 °C

22.11.2015

10 °C

FOTOPSTRYK
Zmieniaj z nami swoją okolicę!

Na roNdo - po aNgielsku!
Czy kierowca tego samochodu spędził ostatnie lata w Anglii, 
czy może już jest w tym wieku, że powinien sprzedać swo-
je auto i schować prawo jazdy do szuflady? Chyba raczej to 
drugie, bo za kierownicą tej skody siedział wiekowy już pan. 
Na Rondo Solidarności w Wejherowie wjechał... pod prąd! 
Czytelnik
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Planowana przebudowa od-
ciąży zakorkowane Rondo 
im. Jana Pawła II, oraz odci-
nek ul. Dębogórskiej do ron-
da Marszałka Płażyńskiego.
- Usprawniamy komunikację 
w mieście – mówi Michał 
Pasieczny, burmistrz Rumi. 
- Do tego celu wykorzystu-
jemy fundusze zewnętrzne. 
Pozyskanie dofinansowa-
nia (zakwalifikowano naszą 
inwestycję w ramach tzw. 
„schetynówek”, otrzymamy 
na to zadanie milion zł) jest 
kolejnym sukcesem. Udało 
się to dzięki ogromnej pra-
cy, wykonanej przez Wydział 
Rozwoju Miasta oraz osoby 
współpracujące. Dobre przy-
gotowanie projektu i part-
nerstwo (z Urzędem Mar-
szałkowskim Województwa 

Pomorskiego, Starostwem 
Powiatowym w Wejherowie 
i dwoma prywatnymi przed-
siębiorcami) spowodowało, 
że zakwalifikowaliśmy się 
wśród 11 projektów.
Szacunkowo inwestycja ma 
kosztować ok. 2 mln zł. Ale 
– jak zapowiada burmistrz 
Pasieczny – Rumia dodatko-
wo z własnych środków zre-
alizuje końcówkę ul. Rodzie-
wiczówny i ul. Jaworskiego, 
które nie są częścią projektu 
zgłoszonego do „schety-
nówek”. Dzięki temu w tej 
części miasta zostanie kom-
pleksowo rozwiązany system 
komunikacyjny.
- Mieszkańcy tej części mia-
sta od dawna sygnalizowali, 
że trzeba poprawić komuni-
kację drogową - dodaje Mar-

cin Kaczmarek, radny miasta. 
- To newralgiczne miejsce, 
budowa tej drogi z pewno-
ścią udrożni Rumię. Nie bę-
dziemy musieli jechać z ba-
senu, szkoły, czy przedszkola 
naokoło ulicą Starowiejską, 
ale bezpośrednio pojedzie-
my na rondo Płażyńskiego. 
Mieszkańcy też odetchną, 
gdyż będą mogli dojeżdżać 
do domów normalną ulicą, 
a nie po takich dziurach, jak 
są teraz. Do tego konieczne 
jest rozwiązanie problemów 
związanych z zalewaniem 
posesji. A w ramach tej in-
westycji zostanie też wyko-
nana kanalizacja deszczowa. 
Cieszę się, że burmistrzowi 
i jego pracownikom udało się 
pozyskać środki na ten cel.
Zmiany w obrębie ulic Ro-

dziewiczówny, Targowej, 
Derdowskiego są kontynu-
acją planów realizowanych 
przez Rumię w celu udroż-
nienia przejazdu do Starej 
Rumi oraz ul. Dębogórskiej 
i Kosynierów w kierunku 
Redy i dalej Półwyspu Hel-
skiego. Inwestycja ma być 
zrealizowana w przyszłym 
roku.
Władze miasta mają kolejne 
pomysły, jak usprawnić ruch 
drogowy w mieście. Opraco-
wywana jest m.in. koncepcja 
rozbudowy Ronda im. Jana 
Pawła II i docelowe włącze-
nie ul. Dywizji Wojska Pol-
skiego właśnie w to rondo. 
Przewidywany termin re-
alizacji tego pomysłu to rok 
2017.
Rafał Korbut

Odkorkują część miasta
RUMIA | Prawie kilometr nowej drogi wybudowany zostanie w ramach dofinansowania z Naro-
dowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, które udało się zdobyć rumskim urzędnikom.

WEJHEROWO | trady-
cyjnie już 6 grudnia 
Wejherowo rozbłyśnie 
świątecznymi iluminacja-
mi. Oświetlenie włączy 
Krzysztof Hildebrandt, 
prezydent Wejherowa, 
podczas Mikołajek, które 
odbędą się na wejherow-
skim rynku o godz. 16.

W tym roku udekorowany 
będzie ratusz, fontanna i ka-
mienice na rynku, a także 
deptak i przyległe ulice. Na 
wejherowskim rynku stanie 
również multimedialna kilku-
metrowa podświetlana cho-
inka, przestrzenne elementy 
dekoracyjne oraz tradycyjnie 
- drewniana szopka Bożo-
narodzeniowa. Świąteczne 
światełka ozdobią tradycyjnie 
ulice Śródmieścia. Oświetlo-
ny będzie wejherowski park 
– stanie tam m.in. jedna 

z fontann. Jest też nowość 
w wejherowskiej iluminacji 
– podświetlona zostanie per-
gola różana w parku.
- Celem naszych iluminacji 
i dekoracji świątecznych jest 
podkreślenie atmosfery tego 
pięknego okresu. Chcemy, 
aby mieszkańcy Wejherowa 
w szczególny sposób odczu-
wali magię Świąt Bożego Na-
rodzenia, aby miasto było dla 
nich atrakcyjne – mówi pre-
zydent Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt. 
Iluminacja tworzona jest eta-
pami przez kilka lat w „sys-
temie gospodarczym” przez 
pracowników Wejherowskie-
go Zarządu Nieruchomości 
Komunalnych w Wejhero-
wie. Każdego roku wejhe-
rowska iluminacja jest nieco 
zmieniana i rozbudowywana 
o kolejne nowe, atrakcyjne 
elementy. /raf/

Miasto znów rozbłyśnie
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Wejherowski MOPS znalazł 
się w gronie 6 laureatów na-
grodzonych w kategorii zespo-
łowej a doceniony został m.in. 
za realizację innowacyjnych 
projektów adresowanych do 
społeczności lokalnej w latach 
2013 - 2015, za projektu „Pu-
dełko na Jesień Życia” oraz 
pracę w środowisku metodą 
Organizowania Społeczności 
Lokalnych.
Nagrodę z rąk minister Elż-
biety Rafalskiej podczas uro-
czystej gali w Warszawie 
z okazji Dnia Pracownika So-
cjalnego odebrali: przewodni-
czący Rady Miasta Wejherowa 
Bogdan Tokłowicz i dyrektor 
MOPS Anna Kosmalska wraz 
z delegacją pracowników tej 
instytucji MOPS - Beatą No-
wak i  Robertem Kozłowskim.
Gala wręczenia nagród odbyła 
się w Warszawie w Polonia Pa-
lace Hotel i poprzedzona była 
okolicznościowymi przemó-

wieniami m.in. minister Elż-
biety Rafalskiej oraz wykła-
dem inauguracyjnym „Zawód 
czy powołanie” wygłoszonym 
przez Joannę  Staręgę-Piasek, 
zastępcę dyrektora Instytutu 
Rozwoju Służb Społecznych 
w Warszawie. Całość spotka-
nia uświetnił koncert uczniów 

Zespołu Państwowych Szkół 
Muzycznych im. Fryderyka 
Chopina w Warszawie.
Do konkursu o nagrody Mini-
stra w roku 2015 r. zgłoszono 
ogółem 139 wniosków: 68 
wniosków w kategorii indywi-
dualnej i 71 w kategorii zespo-
łowej. Minister Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej przyznał 
13 nagród pieniężnych, w tym  
7 nagród  indywidualnych i 6 
nagród zespołowych oraz 16 
wyróżnień w formie listów 
gratulacyjnych, w tym 5 listów 
gratulacyjnych indywidual-
nych i 11 listów gratulacyjnych 
zespołowych. /raf/

Nagroda ministra dla MOPS
WEJHEROWO | Minister Rodziny, Pracy i Polityki społecznej przyznał Nagrodę specjalną dla 
Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej w Wejherowie za wybitne, nowatorskie rozwiązania 
w zakresie pomocy społecznej w roku 2015.

Delegacja z Wejherowa razem z Krystyną Wyrwicką - dyrektorem Departamentu pomocy 
i integracji społecznej MpipS w Warszawie
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RuMia | Od końca 
listopada przy uli-
cy Kazimierskiej 
w Rumi funkcjonuje 
nowoczesne oświe-
tlenie ledowe. 

Nowe lampy są nie 
tylko estetyczne, 
lecz także znacznie 
oszczędniejsze od 
tych stosowanych do-
tychczas. 
- Tego typu infrastruk-
tura będzie monto-
wana na wszystkich 
przyszłych inwesty-
cjach – mówi Michał 
Pasieczny, burmistrz 
Rumi. – W tym roku 
planujemy wykonać 
tego typu instalacje 
również w obrębie ulic 
Żeglarzy i Abrahama. 
Na ul. Kazimierskiej 
została zakończona in-
westycja realizowana 
przy udziale mieszkańców 
– wybudowanie kanalizacji 

deszczowej, jezdnia, chodni-
ki, wjazdy i oświetlenie
/raf/

REDa | Już po raz 4  prze-
prowadzana jest akcja 
Zbierania pluszaków i ar-
tykułów plastycznych dla 
dzieci z Redy. 

- Zbieramy zarówno nowe 
jak i używane (ale w dobrym 
stanie, wyprane) maskotki, 
a także artykuły plastyczne 
(farby, pędzle, bloki, kredki, 
flamastry itp.) - wyjaśniają 
organizatorzy. - Akcja trwa 
od 20 listopada i zakończy 

się 20 grudnia. Zabawki 
zostaną przekazane Miej-
skiemu Ośrodkowi Pomocy 
Społecznej w Redzie, który 
przekaże je potrzebującym.
Pluszaki i artykuły plastycz-
ne można przynosić do Fa-
bryki Kultury (ul. Łąkowa 
59A) do recepcji w godzi-
nach otwarcia budynku. 
Zapraszamy do udziału i za 
każdego pluszaka już teraz 
dziękujemy w imieniu dzie-
ci. /raf/

Zbierają pluszaki 

Miasto inwestuje 
w nowoczesne 
oświetlenie

W Gdyni podpisano porozumie-
nie z 25. podmiotami na dostawę 
energii elektrycznej dla gmin 
i ich jednostek administracyj-
nych na potrzeby budynków oraz 
oświetlenia i sygnalizacji. Nowe 
kwoty są najniższe od momen-
tu przeprowadzania grupowych 
zakupów przez Porozumienie 
Metropolitalne Forum Wójtów, 
Burmistrzów, Prezydentów i Sta-
rostów NORDA. 
Porozumienie dotyczy grupo-

wego przeprowadzenia postępo-
wania i udzielenia zamówienia 
na zakup energii elektrycznej. 
Dzięki temu łatwiejsze będzie 
uzyskanie atrakcyjnej ceny, ta-
kiej samej dla wszystkich uczest-
ników porozumienia. 
Oszczędności dla całej grupy 
zakupowej względem cenni-
ków wynoszą niemal 14 mln 
zł, a względem cen uzyskanych 
w 2015 r. - prawie 1,5 mln zł. 
Oszczędności Wejherowa w sto-

sunku do ubiegłego roku to 96 
tys. zł. Szacunkowy koszt zuży-
cia energii na oświetlenie budyn-
ków wynosić ma w 2016 r. 737 
tys. 672 zł brutto, a oświetlenia 
i sygnalizacji – 220 tys. 959 zł. 
Wśród nich wybrano najkorzyst-
niejsze: na oświetlenie budyn-
ków: 1 MWh 206,76 zł netto, 
254,32 zł brutto - firmy Energa 
Obrót S.A., natomiast na oświe-
tlenie i sygnalizację: 1 MWh 
185,30 zł netto, 227,95 zł brutto 

NORDA ze wspólną energią
WEJHEROWO | Wspólny zakup energii oznacza spore oszczędności. 
Dlatego Wejherowo podpisało umowę, na mocy której dokonywać bę-
dzie zakupu energii elektrycznej wspólnie z innymi gminami i powiatami. 

- firmy ENEA S.A. 
Oprócz Wejherowa umowę pod-
pisały: Gdynia, Gmina Cewice, 
Gmina Miasta Hel, Gmina Miasto 
Jastarnia, Gmina Kaliska, Gmina 
Karsin, Gmina Kosakowo, Gmina 
Krokowa, Gmina Miasto Lębork, 
Powiat Lęborski, Gmina Liniewo, 
Gmina Luzino, Gmina Miejska 
Łeba, Gmina Łęczyce, Gmina 
Nowa Wieś Lęborska, Gmina 
Puck, Gmina Miasta Puck, Gmina 
Miasto Reda, Gmina Miejska Ru-
mia, Gmina Wejherowo, Gmina 
Wicko, Gmina Władysławowo, 
Akademia Morska w Gdyni, Po-
wiatowa Stacja Sanitarno-Epide-
miologiczna w Gdyni, Dom Po-
mocy Społecznej w Szpęgawsku). 
W ogłoszonym we wrześniu prze-
targu na dostawę energii wpłynęło 
7 ofert. /raf/
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Wśród około 900 nadesła-
nych prac z całej Polski, 
w dwóch kategoriach wie-
kowych, znalazły się rów-
nież fotografie uczniów 
Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych nr 4 im. Jakuba 
Wejhera w Wejherowie. 
Z przyjemnością informu-
jemy, że praca Oliwii Pie-
per z klasy IIIb FT zdoby-
ła wyróżnienie, a zdjęcie 
Karoliny Hinz z klasy IIIa 
FT zakwalifikowało się do 
wystawy.

Patronat nad konkursem 
przejęli Wojewoda Łódz-
ki Jolanta Chełmińska 
i Łódzki Kurator Oświaty 
Jan Kamiński. W Jury kon-
kursu zasiadali znakomici 
fotograficy: Marek Szyryk, 
Piotr Wypych i Sławomir 
Grzanek.

Fotograficzne sukcesy uczniów
WEJHEROWO | W Łódzkiej Fabryce sztuki odbyło się uroczyste podsumowanie Ogólno-
polskiego Konkursu Fotograficznego „Piękno leży pod nogami”, którego organizatorami byli 
Fundacja RAZEM z Łodzi oraz Towarzystwo Przyjaciół śp. ks. Jarosława Burskiego.  

Karolina Hinz i Oliwia pieper, autorki docenionych przez jury prac

Właśnie w ten sposób przy-
łączyli się do niej mężczyźni 
biorący udział w konferen-
cji pt. „Wspieranie rodzi-
ny w kryzysie – Kampania 
Biała Wstążka oraz inne 
działania Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej na 
rzecz rodziny”, inauguru-
jącej szereg przedsięwzięć 
w ramach tego projektu. 
W konferencji udział wzię-
li radni, sołtysi, dyrektorzy 
oraz pedagodzy i psycholo-
gowie szkół gminy Wejhe-
rowo, przedstawiciele poli-
cji, prokuratury oraz innych 
placówek pomocowych na 
co dzień współpracujących 
z wejherowskim GOPS-em. 
Wszyscy wysłuchali oni wy-
kładów i wystąpień dotyczą-
cych m.in. aktywizacji spo-
łeczno - zawodowej w gminie 
Wejherowo, organizacji czasu 
młodzieży w Gminie, czy 
wyników badań „Przemoc 
w rodzinie w opinii uczniów 
szkół podstawowych i gimna-
zjalnych w gminie Wejhero-
wo”. Na koniec z wykładem 
„Przemoc domowa a kres 
życia – doświadczenie traumy 
pacjentów i ich rodzin w Puc-
kim Hospicjum” wystąpił ks. 

dr Jan Kaczkowski, dyrektor 
puckiego hospicjum.
Centralnym punktem kon-
ferencji było jednak podsu-
mowanie ogłoszonego ponad 
miesiąc temu plebiscytu „Bia-
ła Wstążka 2015”, w którym 
to mieszkańcy Gminy mieli 
wskazywać mężczyzn swoją 
postawą i codzienną działal-
nością świadczących o szcze-
gólnym zainteresowaniem 

problemem przemocy wobec 
kobiet. W tym roku komisja 
zgodnie przyznała, iż statu-
etka Białej Wstążki należy 
się Jackowi Chmielwskiemu 
– prokuratorowi Prokuratu-
ry Rejonowej w Gdyni, któ-
ry w swojej dotychczasowej 
karierze zawodowej mocno 
związany był z działalnością 
na rzecz przeciwdziałania 
przemocy w gminie Wejhero-

wo, a pomimo zmiany miej-
sca pracy nadal intensywnie 
współpracuje w tym zakresie 
z wejherowskim GOPS-em. 
Statuetkę laureatowi wręczy-
ła dyrektor Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej – Ewa 
Zarębińska-Szczodra. Konfe-
rencja była również okazją do 
premiery spotu promującego 
kampanię „Białej Wstążki” 
w gminie Wejherowo. /uGW/

„Biała wstążka” przeciwko 
przemocy wobec kobiet
GM. WEJHEROWO |  „Biała Wstążka” to międzynarodowy symbol przeciwdziałania przemo-
cy wobec kobiet. Od 27 listopada do 10 grudnia tasiemkę tego właśnie koloru przypiętą do 
odzieży będą mieli mężczyźni, dla których ważne jest przesłanie tej wyjątkowej kampanii. 

GM. WEJHEROWO | Pod 
koniec listopada rada Gminy 
Wejherowo podjęła uchwałę 
o wprowadzeniu opłaty od 
posiadania psa. Uchwała ta 
ma charakter prawa miejsco-
wego, będzie obowiązywać 
od 1 stycznia przyszłego 
roku. 

- Gmina corocznie ponosi 
znaczące koszty, sięgające 
100 tys. złotych, na realiza-
cję zadań z zakresu ochrony 
zwierząt – wyjaśnia Henryk 
Skwarło, wójt gminy. - Więk-
szą część tych kosztów po-
chłaniają wydatki związane 
z wyłapywaniem bezdomnych 
psów oraz lokowaniem ich 
w schronisku. Koszty te rosną 
z roku na rok. Nie powinny 
być one pokrywane z innych 
dochodów budżetu ograni-

czając przez to możliwości 
realizacji zadań publicznych, 
w tym np. utrzymania i bu-
dowy dróg, kanalizacji, czy 
oświetlenia.
Urzędnicy planują utworzenie 
gminnej bazy danych o zwie-
rzętach utrzymywanych przez 
mieszkańców oraz wprowa-
dzenie obowiązku znakowa-
nia (czipowania) zwierząt.
Przyjęta wysokość opłaty to 
48 zł rocznie. 
Za psa nie zapłacą: płatnicy 
podatku rolnego (do 2 psów 
na gospodarstwo), osoby sa-
motne powyżej 65 roku życia 
i niepełnosprawni w stop-
niu znacznym. Opłaty przez 
okres dwóch lat nie będzie się 
pobierać, w przypadku udo-
kumentowanej adopcji zwie-
rzęcia. /raf/

Zapłać za psa
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ogłasza nabór 
na wolne stanowiska pracy:

- podinspektora w Referacie Kultury i Spor-
tu Wydziału Edukacji Kultury i Sportu urzędu 
Miasta Rumi w pełnym wymiarze czasu pracy;

- podinspektora w biurze Obsługi Mieszkań-
ców Wydziału Ogólno-Organizacyjnego w peł-
nym 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/”.

buRMiStRZ MiaSta RuMi

Tym razem na terenie gminy 
Gniewino pojawiło się 12 jed-
nostek ratowniczych z terenu 
całej Polski. Byli wśród nich 
reprezentanci ochotniczych 
straży pożarnych, wodnego 
ochotniczego pogotowia ra-
tunkowego, grup ratownic-
twa PCK i wiele innych.
Na uczestników czekało 12 
zadań, wśród nich zdarzenia 
ratownicze, test sprawnościo-
wy, test teoretyczny i zadania 
rozrywkowe. Rywalizacja 
była zacięta, ale po kilku go-
dzinach ciężkiej pracy wyło-
niono zwycięzców:
I miejsce – Ochotnicza Straż 
Pożarna Reda

II miejsce - Grupa Ratownic-
twa PCK Koszalin
III miejsce - Poszukiwawcze 
Ochotnicze Pogotowie Ra-
tunkowe w Gdyni
Jednak nie rywalizacja i wy-
niki były najważniejsze. Moż-
liwość spotkania, ćwiczeń, 
wymiany doświadczeń, spę-
dzenia czasu w doskonałym 
gronie zachęciła ratowników 
do tak licznego przybycia.
Zawody zostały zorganizo-
wane przez Grupę Ratownic-
twa Polskiego Czerwonego 
Krzyża Wejherowo, działają-
cą przy Oddziale Rejonowym 
PCK w Wejherowie. Wszyst-
ko to dzięki wsparciu wie-

lu instytucji, wśród których 
znalazły się starostwo powia-
towe, Urząd Gminy Wejhero-

wo, Urząd Gminy Gniewino 
i Urząd Miasta Reda.
/raf/

W ratowaniu nie 
mają sobie równych
POWIAT | Wypadek na gospodarstwie rolnym, przygniecenie przez quada, poszkodowany 
na dachu samochodu - to tylko niektóre sytuacje, z jakimi zmierzyli się uczestnicy VII Pomor-
skich Mistrzostw w Ratownictwie Ochotniczych Jednostek Ratowniczych.
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Tworzona droga będzie za-
pewniała komfortową ko-
munikację dla pieszych 
i rowerzystów. Zapewni bez-
pośredni dostęp do ul. Sobie-
skiego, ułatwiając komuni-
kację z centrum do Urzędu 
Miasta czy Galerii Rumia. 
W ramach prac stworzona 
zostanie kanalizacja deszczo-
wa łącznie z instalacją umoż-
liwiającą odprowadzanie 
podczyszczonej wody desz-
czowej bezpośrednio do Za-
górskiej Strugi. Realizowane 
będzie także wzmocnienie 
brzegów rzeki matami koko-
sowymi. Jest to nowoczesne, 
biodegradowalne rozwiąza-

nie, które ma na celu wkom-
ponowanie się w otaczający 
krajobraz. 
- Jest to kolejna ważna reali-
zowana przez miasto inwe-
stycja. Jestem przekonany, 
że ułatwi ona poruszanie się 
po mieście – mówi Michał 
Pasieczny, burmistrz Rumi.  
Wykonana zostanie rów-
nież nawierzchnia drogowa 
z kostki betonowej i nowo-
czesne oświetlenie parkowe. 
Całości dopełni estetyzacja 
ogrodzeń wzdłuż całego cią-
gu. 
Inwestycja ma być zakończo-
na w grudniu 2015 roku. 
/raf/

Ruszyła rozbudowa 
ul. Abrahama
RuMia | Nowa inwestycja ma na celu połączenie ulicy 
abrahama z ulicą torową wzdłuż Zagórskiej Strugi. 
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Pani Monika z Redy ma 
do zgubienia prawie 30 kg. 
Nasza Czytelniczka wzię-
ła udział w akcji „Schudnij 
z gabinetem dietetycznym 
Sylwetka i Expressem” 
i zaczęła stosować zalece-
nia specjalistki - mgr inż. 
Aleksandry Bigott, diete-
tyczki z gabinetu dietetycz-
nego „Sylwetka” w Redzie. 
Pierwsze efekty stosowania 
diety już widać. W ciągu 
dwóch tygodniu pani Mo-
nika zgubiła już 1,9 kg. 
Wykonywane pomiary też 
napawają optymizmem - 
w obwodach talii i bioder 
„zeszło” po 4 cm!
- Spotkania z panią dietetyk 
odbywają się co tydzień, co 
jest dla mnie bardzo dobrą 
motywacją - mówi pani Mo-
nika. - Dieta bardzo mnie za-
skoczyła, ponieważ okazała 
się łatwa w przygotowaniu, 
a samo odchudzanie odby-
wa się bez wielu wyrzeczeń. 

Przepisy są łatwe i smaczne, 
co dla mnie - mamy trójki 
dzieci - jest bardzo istotne. 
Ponieważ posiłki są regular-
ne, nie chodzę głodna i nie 
mam ochoty na „podgryza-
nie” jedzenia dzieci.
Niedługo zaczyna się zima. 
To dobry czas, aby pomy-
śleć o tym, by przywitać 
wiosnę z nową sylwetką. 
Warto rozpocząć proces 
odchudzania już teraz, kie-
dy wyjazdów wakacyjnych 
i pokus jest zdecydowanie 
mniej, niż latem. 
Odchudzanie samemu czę-
sto jest bardzo trudne, nie 
posiadając odpowiedniej 
wiedzy możemy też po-
pełnić wiele błędów, które 
nie tylko mogą zniweczyć 
efekt odchudzania, ale też 
niekorzystnie odbić się na 
naszym zdrowiu. Dlatego 
warto skorzystać z pomocy 
specjalisty. 
W gabinecie dietetycznym 

Minus 2 kg na dobry początek
|Mimo tego, że minęły dopiero dwa tygodnie 
od momentu, gdy Monika Ostrowska roz-
poczęła odchudzanie, korzystając z pomocy 
specjalistki, już straciła niemal 2 kg.

„Sylwetka” w Redzie spadki 
wagi wahają się w granicach 
od 0,5-1,5 kg tygodniowo 
i zależą od wielu czynników.
- Pamiętajmy, że każdy z nas 
jest indywidualny - podkre-
śla Aleksandra Bigott, diete-
tyczka pracująca w gabinecie 

dietetycznym „Sylwetka” 
w Redzie. - Są osoby zdrowe 
i chore; są leki które zatrzy-
mują płyny ustrojowe. Dla 
każdej odchudzanej osoby 
dieta jest więc dobierana 
indywidualnie. Tylko takie 
podejście gwarantuje zdro-

we i bezpieczne odchudzanie 
oraz trwały efekt.  
O dalszych wynikach kuracji 
odchudzającej pani Moniki 
będziemy pisać co dwa ty-
godnie na łamach Expressu 
Powiatu Wejherowskiego 
i Puckiego.

  ZNaJDŹ NaS:

GabiNEt DiEtEtYCZNY 
„SYLWEtKa”
ul. Jana Brzechwy 12
Reda 84-240

tel. 728 432 003 
sylwetka.gabinetdietetyczny@wp.pl

fo
t. 

Ra
fa

ł K
or

bu
t



8 www.gwe24.pl/AKTUALNOŚCI

RuMia | pachnące mi-
kołajkowe ciastka będą 
mogli przygotować naj-
młodsi goście portu Ru-
mia Centrum Handlowe-
go auchan. W najbliższy 
weekend w pasażu galerii 
handlowej stanie styli-
zowany piec, w którym 
każdy wypiecze dla siebie 
słodki upominek. 

Wielkimi krokami zbliża-
ją się wyczekiwane przez 
wszystkie maluchy Mikołaj-
ki. Z tej okazji w Porcie Ru-
mia Centrum Handlowym 
Auchan przygotowano wy-
jątkowe atrakcje. W week-
end 5 i 6 grudnia najmłodsi 
będą mogli własnoręcznie 

przygotować dla siebie słod-
ki upominek.
W wyeksponowanym w pa-
sażu galerii handlowej baj-
kowym piecu, maluchy 
wypieką słodkie babeczki, 
które następnie udekorują 
barwnym lukrem i cukier-
niczymi dodatkami. Na naj-
młodszych czekają również 
liczne zabawy i konkursy 
o tematyce świątecznej.

Mikołajkowe animacje dla 
dzieci odbędą się w week-
end 5 i 6 grudnia w Porcie 
Rumia Centrum Handlo-
wym Auchan przy ulicy 
Grunwaldzkiej 108. Wspól-
na zabawa potrwa od godzi-
ny 12.00 do godziny 18.00. 
Wstęp wolny! /raf/

W ramach kontynuacji pro-
jektu Rabel Babel, po raz 
drugi skorzystała z zapro-
szenia Duńczyka Jana Feat, 
pomysłodawcy tego wyjąt-
kowego projektu. W studiu 
radiowej Trójki muzycy 
nagrali rapowy aranż sym-
fonii wykonanej już na tego-
rocznym Festiwalu Opener 
w Gdyni oraz nowe utwo-
ry. Nad wszystkim czuwał 
Adam Lepka i raper L.U.C. 
Efektem tych działań ma 
być wydana płyta, na której 
oprócz utworów orkiestry 
pojawią się również wyko-
nania innych orkiestr uczest-
niczących w projekcie Rebel 
Babel. Drugim punktem pro-
gramu był performance na 
ulicach Warszawy z Janem 
Feat, którego założeniem 
było włączenie przypadko-

wych przechodniów w kon-
cert. Orkiestra grając na 
przystanku tramwajowym, 

w metrze i na ulicy witała 
wracających z pracy warsza-
wiaków. Przechodnie przy-

stawali, słuchali i klaskali, 
a nawet tańczyli. 
Finałem wyjazdu był kon-
cert na Europejskich targach 
muzycznych gazety „Co jest 
grane” w Pałacu Kultury. Są 
to prestiżowe targi, na któ-
rych oprócz wystawców po-
jawiają się znani i mniej zna-
ni artyści muzyczni. Wśród 
nich znalazła się też nasza 
orkiestra, która trzy krotnie 
dała pokaz swoich umiejęt-
ności. Migawki z tych wy-
darzeń filmowała telewizja 
TVN, a nagrania z Radio-
wej Trójki mają pojawić się 
w programie muzycznym 
prowadzonym przez Piotra 
Stelmacha „Offensywa”.  
Nagranie naszej orkiestry na 
Europejskich Targach mu-
zycznych w Warszawie któ-
re pojawiło się na stronie tar-
gów i ma już ponad 3 tysiące 
wyświetleń. /uGW/

Orkiestra podbija stolicę!
GM. WEJHEROWO | Orkiestra Dęta Gminy Wejherowo tym razem w stolicy prezentowała 
wachlarz swoich muzycznych umiejętności. 
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„Królewna Śnieżka i 7 kra-
snoludków”.
Akcja baletu ma miejsce pod-
czas pełnego magii Wieczoru 
Wigilijnego. W domu Radcy 
gromadzą się goście. Córka 
gospodarza - Mała Klara i jej 
brat oczekują na moment roz-
dania bożonarodzeniowych 
prezentów. Wśród nich, znaj-
duje wzbudzająca zachwyt 
dziewczynki tajemnicza lalka 
Dziadka do orzechów. Pozo-
stając pod urokiem zabawki, 
córka Radcy zapada w ma-
giczny sen, w którym, zgod-
nie z wcześniejszym życze-
niem, dorośleje, a jej prezent 
ożywa i stacza zwycięską 
walkę z Królem Myszy. Po 
bitwie, zabawka przeista-
cza się w bajkowego księcia 
i odbywa z Klarą, zamienio-

ną w księżniczkę podróż, po 
niezwykłej krainie pełnej eg-
zotycznych tańców. Gdy sen 
nad ranem dobiega końca, za-
chwycona córka Radcy budzi 
się z cudownym Dziadkiem 
do orzechów w ramionach.
Kolejne spektakle na deskach 
Filharmonii Kaszubskiej, 
będzie można obejrzeć 6 i 9 
grudnia oraz 14 i 15 stycznia. 
/raf/

W sobotę, 5 grudnia o 11:00, 
scena wejherowskiej Filhar-
monii Kaszubskiej zmieni 
się w magiczny świat, wy-
kreowany w balecie Piotra 
Czajkowskiego.
„Dziadek do orzechów” 
to 1,5-godzinne widowi-
sko, w którym wystąpią 
utalentowani tancerze od 
wiosny ćwiczący partie so-
lowe i sceny zbiorowe. Nad 
choreografią i reżyserią 
spektaklu czuwa Elżbieta 
Czeszejko i Sebastian Bia-
łobrzeski - artyści i pedago-
dzy, którzy współpracowali 
wcześniej przy spektaklu 

podaje do publicznej wiadomości

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wejherowo, Os. Przyjaź-
ni nr 6, dnia 4 grudnia  2015 r. został wywieszony na okres 21 
dni:

1. Wykaz nieruchomości gruntowych, stanowiących własność 
Gminy Wejherowo, przeznaczonych do sprzedaży w drodze 
przetargów, położonych w Kniewie. Wykaz obejmuje 5 dzia-
łek budowlanych od nr ewid.  207/4 do nr ewid. 207/8.

2. Wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność 
Gminy Wejherowo, przeznaczonej do dzierżawy, położonej w 
Kniewie, nr ewid.  207/9.

Wykazy te  opublikowane są również  w Biuletynie Informacji 
Publicznej Gminy Wejherowo.

Szczegółowych informacji o nieruchomościach objętych wy-
kazami można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomo-
ściami i Środowiska, tel. 58 677 97 07.

WóJt GMiNY WEJHEROWO

„Dziadek do orzechów” – premiera!
WEJHEROWO | Już w najbliższy weekend niezwykła premiera w Filharmonii Kaszubskiej 
– na scenie wystawiona zostanie sztuka „Dziadek do orzechów” w wykonaniu tancerzy z Wej-
herowskiego Centrum Kultury. 

• 5 grudnia, godz. 11:00, 
• 6 grudnia, godz. 11:00 
      i godz. 18:00, 
• 9 grudnia, godz. 18:00, 
• 14 stycznia, godz. 09:30 
       i godz. 12:00, 
• 15 stycznia, godz. 09:30 
       i godz. 12:00. 

WEJHEROWO | Chór Mie-
szany „Cantores Veihero-
vienses” z okazji 30.lecia 
swojej działalności wy-
stąpi 6 grudnia br. o godz. 
19.30 w wejherowskiej 
kolegiacie z Koncertem 
Jubileuszowym. 

W programie koncertu prze-
widziano wykonanie takich 
utworów jak: „Look at the 
world” Johna Ruttera, „The 
seal lullaby” Erica Whita-
cry, „Wokaliza na chór mie-

szany, fortepian i orkiestrę 
smyczkową” Anny Rocław-
skiej-Musialczyk oraz „Ma-
gnificat” Johna Ruttera.
W koncercie wystąpią: Chór 
Mieszany „Cantores Veihe-
rovienses”, Polska Filhar-
monia Kameralna Sopot, 
Małgorzata Rocławska – 
sopran, Chór Państwowej 
Szkoły Muzycznej I stopnia 
w Wejherowie, Anna Ro-
cławska-Musialczyk – for-
tepian oraz dyrygent prof. 
Marek Rocławski. /raf/

Koncert jubileuszowy

tERMiNY SpEKtaKLi
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Firma Komputronik, od lat 
działająca na rynku, cieszy 
się sporym powodzeniem 
i zaufaniem klientów. Nie 
bez powodu, ponieważ salo-
ny sieci Komputronik to nie 
tylko najnowocześniejszy 
sprzęt w bardzo atrakcyjnych 
cenach, ale też wykwalifiko-
wani sprzedawcy, potrafiący 
doradzić klientowi oraz wy-
specjalizowani serwisanci, 
którzy pomogą w razie po-
jawienia się jakichkolwiek 
problemów. 
Jeden z salonów działa od 
ok. trzech miesięcy w Wej-
herowie. Mieszkańcy po-
wiatu wejherowskiego nie 
muszą już więc jeździć do 
Trójmiasta, tylko skorzystać 
z oferty i usług salonu Kom-
putronik na miejscu. 

Warto dodać, że Komputro-
nik to obecnie największa 
w Polsce sieć sprzedaży 
nowoczesnych technologii 
i rozwiązań cyfrowych.  
Wejherowski salon to obiekt 
o sporej powierzchni 100 
m2, który mieści się przy 
ulicy Sienkiewicza (przy 
skrzyżowaniu z ul. 10 Lute-
go 1) w Wejherowie. Jest to 
salon agencyjny, co oznacza, 
że sieć Komputronik od-
powiada za jego zatowaro-
wanie. W ofercie jest więc 
bardzo bogaty wybór nie 
tylko sprzętu IT (laptopy, 
komputery, monitory, route-
ry i karty bezprzewodowej 
sieci wi-fi i wiele innych), 
ale również konsole, tablety, 
sprzęt RTV oraz małe AGD.
Warto też wspomnieć o pro-

fesjonalnym serwisie. Zda-
rza się przecież, że sprzęt 
elektroniczny się psuje. War-
to mieć pewność, że sklep, 
w którym kupiliśmy wyma-
rzony telewizor czy kompu-
ter nie odeśle nas „z kwit-
kiem”, tylko zapewni szybką 
i bezproblemową wymianę 
lub naprawę uszkodzonego 
urządzenia. 
A jeśli nie możesz zdecydo-
wać się, co kupić, wyszkole-
ni eksperci z firmy Kompu-
tronik dobiorą ofertę tak, aby 
zaspokoić Twoje potrzeby! 
Warto też wybrać się do sa-
lonu teraz, w okresie przed-
świątecznym, gdyż można 
tu znaleźć szeroką gamę 
produktów, doskonale na-
dających się na świąteczne 
prezenty. 

Więcej na temat oferty Kom-
putronik i nowych salonów 
można znaleźć na stronie 
komputronik.pl.

Komputery nie mają 
dla nich tajemnic
WEJHEROWO | Trudno w dzisiejszych czasach wyobrazić sobie życie bez komputera, internetu, czy 
nowoczesnego telewizora podłączonego do bezprzewodowej sieci. Wiele osób staje jednak przed 
dylematem – w jakim sklepie kupić nowoczesny sprzęt i gdzie w razie potrzeby go serwisować?

  ZNaJDŹ NaS:

/Komputronik    
  Wejherowo

10 Lutego 1/1u 
(od strony 
ul. Sienkiewicza)

tel. 58 380 20 20
kom. 787 944 566

Pn.- Pt.: 9:00 - 19:00
Sobota: 11:00 - 15:00

WEJHEROWO | po raz 
ostatni w tym roku do Wej-
herowa zawita mammo-
bus. Warto więc skorzystać 
z okazji i bezpłatnie prze-
badać się. 

Organizatorzy akcji zachęca-
ją do wykonania bezpłatnego 
badania szczególnie panie 
z rocznika 1946 – bo to ostat-
nia szansa na mammografię 
bez skierowania! 
Bezpłatne badania mammo-
graficzne w mammobusie, 
które odbędą się 15 grud-
nia w Wejherowie  przy 
Centrum Handlowym 
„Kaszuby”, ul. I Brygady 
pancernej Wojska Pol-
skiego 28. 
Bezpłatna mammogra-
fia przysługuje paniom 
w wieku: 50 – 69 lat - ba-
danie w ramach Popula-
cyjnego Programu Wcze-
snego Wykrywania Raka 
Piersi jest bezpłatne, re-
fundowane kobietom co 
2 lata przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia (lub co 
12 miesięcy dla kobiet, 
które w ramach realiza-
cji Programu otrzymały 
odpowiednie pisemne 
wskazanie). Nie jest 
wymagane skierowanie 
lekarskie; 40 – 49 oraz 
70 – 75 lat - badania wyko-
nywane są w ramach Projektu  
„Poprawa dostępności i jako-
ści usług medycznych w ra-
mach Populacyjnego Progra-
mu Wczesnego Wykrywania 
Raka Piersi” współfinanso-
wanego z funduszy EOG 
i Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego.  Wymagane 
jest skierowanie lekarskie od 
lekarza dowolnej specjaliza-

cji. Więcej Informacji o bada-
niach oraz wzór skierowania 
na stronie: www.fundusze.
mammo.pl 
Na badania w ramach obu 
programów prosimy o wcze-
śniejszą rejestrację pod nr 
tel. 58 666 2 444. Call Center 
czynne jest 7 dni w tygodniu. 
Mammografia trwa jedynie 
kilka minut i polega na zro-
bieniu 4 zdjęć rentgenow-
skich –  dwóch projekcji każ-
dej piersi. Badania nie należy 
się obawiać, ponieważ pro-

mieniowanie, które emituje 
jest nie większe niż przy RTG 
zęba. Pozwala na rozpoznanie 
i wykrycie tzw. zmian bez-
objawowych (guzków oraz 
innych nieprawidłowości 
w piersi) w bardzo wczesnym 
etapie rozwoju – wtedy, kiedy 
nie są one wyczuwalne przez 
kobietę lub lekarza, co bardzo 
istotnie zwiększa szansę wy-
leczenia. /raf/

Ostatnia okazja 
do badania

Koledze
Michałowi   

MachnikowskieMu
wyrazy  głębokiego  współczucia 

 i  słowa  otuchy
z  powodu  śmierci

MaMy

składają

Starosta Wejherowski Gabriela Lisius 
i współpracownicy 

ze Starostwa Powiatowego 
w Wejherowie



11www.gwe24.pl/AKTUALNOŚCI

Misją właścicieli jest wpro-
wadzenie „nowej jakości 
tradycji” tak, aby to, co było 
dotychczas znane i lubiane 
przez smakoszy z regionu, 
mogło dotrzeć do większego 
grona odbiorców. Właścicie-
le sklepu stawiają na współ-
pracę z rodzimymi wytwór-
cami z całego Pomorza.
Wielkie otwarcie sklepu 
„MadeInKaszebe” nastąpi już 
w najbliższą sobotę, 5 grud-
nia, o godzinie 9:00. Sklep 
będzie czynny od 7.
Będą degustacje, poczęstun-
ki, a oprócz tego miła atmos-
fera sprzyjająca zakupom.
– Różnorodna oferta pozwa-
la porównywać ceny. W na-
szym sklepie są tak różne 
produkty, że każdy znajdzie 

tu coś dla siebie. Ceny są na 
każdą kieszeń – mówią wła-
ściciele.
Warto przyjść i na własne 
oczy zobaczyć, że to, co po-
chodzi z Kaszub i Pomorza, 
a jest zdrowsze od zwykłych 
produktów, nie musi być 
wcale drogie!
– Misją naszą, jako wła-
ścicieli, jest wprowadzenie 
„nowej jakości tradycji” 
tak, aby to, co było dotych-
czas znane i lubiane przez 
smakoszy z regionu Kaszub 
oraz Pomorza, mogło do-
trzeć do większego grona 
odbiorców. Mamy nadzieję, 
że z czasem regionalne pro-
dukty całkowicie wyprą te 
pochodzące z innych rejo-
nów Polski, które widzimy 

wszędzie, tak, że „MadeIn-
Kaszebe” będzie sklepem 
w całości nastawionym na 

sprzedaż tego, co nasze, 
swojskie – komentują wła-
ściciele.

W ofercie „MadeInKaszebe” 
znajdziemy m.in. produkty 
firm Dagoma (np. olej kaszub-

ski, oliwę kaszubską, kaszub-
skie ogórki etc.), Kwidzyn, 
Piwniczka Babuni, Radi Bis, 
Maćkowy, Śnieżka i innych.
Sklep będzie miejscem, gdzie 
lokalni przedsiębiorcy będą 
mogli prezentować swoje 
wyroby, a klienci będą mieli 
możliwość zakupu towarów 
oryginalnych, o wysokiej ja-
kości i unikalnym smaku.

„MadeInKaszebe” 
- świetny sklep w Wejherowie!
W Wejherowie właśnie powstał sklep „MadeIn-
Kaszebe”. Znajduje się on przy ulicy 12 Marca 
250, tuż obok Placu Jakuba Wejhera. Znajdzie-
my tam m.in. produkty tradycyjne, pochodzą-
ce z regionu  Kaszub i Pomorza. 

  ZNaJDŹ NaS:

12 Marca 250
Wejherowo

tel. 532 343 023

/MadeinKaszebe

 Pani  
TeResie kani 
b. Zastępcy Burmistrza Miasta

Doradcy ds. Społecznych i Oświaty 
w  Urzędzie Miasta  w Redzie 
                                                             

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci 

                                              MĘŻa 
aLeksanDRa

składają:

kazimierz okrój
Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Redzie

wraz  z radnymi

krzysztof krzemiński
Burmistrz Miasta Redy

wraz z pracownikam

Urzędu Miasta w Redzie
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Grupa Energa w trakcie trzech 
kwartałów 2015 roku wypraco-
wała 8,0 mld zł przychodów, 
co oznacza wzrost o 2 proc. 
w porównaniu do roku ubiegłe-
go. EBITDA wyniosła 1,7 mld 
zł wobec 1,8 mld zł w trzech 
kwartałach 2014 roku, zysk 
netto wyniósł 703 mln zł i był 
o 15 proc. niższy niż w analo-
gicznym okresie roku 2014.

Na wyniki trzech kwartałów 
największy wpływ miały: po-
prawa wyników w Segmencie 
Dystrybucji, spadek EBIT-
DA w Segmencie Wytwarza-
nie - spowodowany głównie 
skrajnie trudnymi warunkami 
hydrologicznymi, czynnikami 
rynkowymi i mniejszą pro-

dukcją związaną z remontem 
jednego z bloków w Elektrow-
ni Ostrołęka (3. kwartał) oraz 
mniejszym zapotrzebowaniem 
na pracę w wymuszeniu.

- Minione trzy kwartały to dla 
nas okres poprawy jakości biz-
nesu i rozwoju projektów OZE. 
Mimo trudnych warunków ryn-
kowych poprawiliśmy wyniki 
w obszarze dystrybucji, który 
odpowiada za największą część 
naszych zysków. W ostatnich 
miesiącach sfinalizowaliśmy 
projekt budowy drugiej farmy 
fotowoltaicznej – to najwięk-
sza elektrownia fotowoltaiczna 
w Polsce. Trwają prace związa-
ne z budową farmy wiatrowej 
Parsówek, a w przygotowaniu 

Grupa Energa: wzrost w dystrybucji 
i dalszy rozwój OZE
ENERGETYKA | W pierwszych trzech kwar-
tałach Grupa Energa osiągnęła przychody na 
poziomie 8,0 mld zł i wypracowała 1,7 mld zł 
EBITDA. W kluczowym dla Grupy segmencie 
Dystrybucji EBITDA wzrosła o 15 proc. spółka 
rozpoczyna Program Poprawy Efektywności, 
który do 2018 roku ma przynieść 250 mln zł do-
datkowego zysku EBITDA.

są kolejne 2 projekty wiatrowe. 
Do 2020 roku chcemy znacząco 
zwiększyć udział OZE w posia-
danych mocach wytwórczych 
- mówi Andrzej Tersa, Prezes Za-
rządu Energa SA.

Spółka w celu poprawy wyni-
ków w kolejnych okresach wdraża 
Program Poprawy Efektywności, 
który w 2018 roku ma przynieść 
ok. 250 mln zł dodatkowego zy-
sku EBITDA. Program zostanie 
zrealizowany dzięki inicjatywom 
jakościowym, przychodowym 
oraz kosztowym. Energa będzie 
pracowała m.in. nad wzrostem 
efektywności handlowej, opty-
malizacją zarządzania majątkiem, 
a podjęte działania pozwolą na 
określenie dodatkowego poten-
cjału wzrostu przychodów.
-Zakładamy, że Program Popra-
wy Efektywności już w pierw-
szym roku będzie miał pozy-
tywny wpływ na nasze wyniki 
finansowe, natomiast największe 
efekty zostaną osiągnięte w 2018 
roku. Odchodzimy od prostego 
szukania oszczędności – będzie-
my koncentrować się na wielo-
aspektowej poprawie efektywno-
ści funkcjonowania wszystkich 
segmentów biznesowych Grupy 
– mówi Jolanta Szydłowska, Wi-
ceprezes Energa SA ds. Korpora-
cyjnych. /Gb/

Organizacje pozarządowe 
mogą składać wnioski na 
dofinansowanie projektów 
ukierunkowanych na zwięk-
szenie zatrudnienia osób 
zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, 
w tym osób z niepełnospraw-
nościami.

W projektach mogą być do-
finansowane działania o cha-
rakterze:

a) społecznym, których 
celem jest przywrócenie lub 
wzmocnienie kompetencji 
społecznych, zaradności, sa-
modzielności i aktywności, 
obejmujące m.in.: porad-
nictwo psychologiczne lub 
psychospołeczne, warsztaty 
terapeutyczne kształtujące 
umiejętności osobiste, po-
radnictwo prawne i obywa-
telskie;

b) zawodowym, których 
celem jest pomoc w podję-
ciu decyzji dotyczącej wy-
boru lub zmiany zawodu, 
wyposażenie w kompeten-
cje i kwalifikacje zawodowe 
oraz umiejętności pożądane 
na rynku pracy, obejmujące 
m.in.: kursy, szkolenia, po-
radnictwo zawodowe, po-
średnictwo pracy,  staże;

c) edukacyjnym, których 

celem jest wzrost poziomu 
wykształcenia lub jego do-
stosowanie do potrzeb rynku 
pracy, wyłącznie w powią-
zaniu z usługami o charak-
terze zawodowym, obejmu-
jące m.in.: zajęcia szkolne, 
związane z uzupełnieniem 
wykształcenia na poziomie 
podstawowym, gimnazjal-
nym, ponadgimnazjalnym 
lub policealnym, zajęcia 
ukierunkowane na rozwój 
zainteresowań i aspiracji 
edukacyjnych, usługi wspie-
rające aktywizację edukacyj-
ną.

Konkurs organizowany 
jest w ramach Poddziałania 
6.1.2 Aktywizacja Społecz-
no-Zawodowa Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla 
Województwa Pomorskiego 
(RPO WP).

Wnioski należy składać 
w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Pomorskiego, 
Departament Europejskiego 
Funduszu Społecznego, ul. 
Augustyńskiego 2 , 80-819 
Gdańsk (sekretariat – pokój 
nr 33).

Szczegóły – 
na stronie pomorskie.eu.  
/raf/

21 milionów zł do wzięcia!
PoMorzE | Aż 21 milionów złotych, pochodzących z fun-

duszy unijnych, jest do rozdysponowania dla organizacji 
pozarządowych. Wnioski można składać tylko do 14 grud-
nia bieżącego roku. 

Kampania „Pokaż pasję, 
która uzależnia” to pozytywna 
odpowiedź na błędne stwier-
dzenie, że tylko dopalacze 
są dobre na zabawę i zabicie 
nudy. 

Organizatorem kampanii 
jest Centrum Park Chojnice 
Sp. z o.o.  Aby zwrócić uwagę 
na rosnący problem zażywa-
nia dopalaczy przez młodzież, 
akcja ma charakter ponad-
lokalny i z założenia swoim 
zasięgiem ma objąć całe wo-
jewództwo pomorskie.  Trwać 
będzie od listopada 2015 do 
końca kwietnia 2016 r.

Każdy z nas ma pasję, któ-
ra uzależnia. Trzeba ją tylko 
pokazać! Powodzenie kampa-
nii zależy od nas wszystkich. 
Tylko dzięki pomocy jak naj-
szerszego grona pozytywny 
przekaz dotrze do jeszcze 
większej liczby odbiorców. 
Dopalacze to nie tylko pro-
blem dzieci i młodzieży z tzw. 
„złych domów”. Skutki ich 
zażywania odczuwamy wszy-
scy.  Jak można pomóc? Jest 
kilka sposobów:

1. Polubić na facebooku pro-
fil Pokaż Pasję – www.fb.com/
pokazpasje

2. Zrobić film o swojej pasji 

według instrukcji pomocni-
czej – http://pokazpasje.pl/
index.php/jak-dodac-film

3. Lub zrobić zdjęcie z kart-
ką z napisem #PokazPasje

Kampanię „Pokaż pasję, 

która uzależnia” honorowym 
patronatem objął Mieczysław 
Struk, marszałek wojewódz-
twa pomorskiego. Dołączył 
tym samym do grona osób 
wspierających akcję przeciw 
dopalaczom. W spocie rekla-
mującym dobroczynne działa-
nie pasji marszałek Struk opo-
wiadał o swoim największym 
pozytywnym „uzależnieniu” 
– żeglarstwie.

– Mam wiele pasji, ale 
najsilniejszą, do której naj-
bardziej mnie ciągnie, jest 
żeglarstwo – powiedział mar-
szałek Struk. - Już jako młody 
chłopak żeglowałem poma-
gając swojemu tacie w pracy. 
Teraz to przede wszystkim 
przyjemność. Żeglarstwo 
kształtuje również charakter, 
uczy pracy zespołowej i od-
powiedzialności za załogę. To 
również poczucie wolności, 
które pozwala oderwać się od 
codziennych trosk.

Wśród wspierających akcję 
są już również m.in. Mate-
usz Kusznierewicz, Otylia 
Jędrzejczak, Andrzej Bargiel 
czy Aleksandra Kiedrowicz, 
finalistka programu „Mam 
talent”.
/raf/

Pokaż pasję, która uzależnia
POMORZE | Ruszyła kampania przeciwko dopalaczom. „Dopalacze to zabawa, to sposób na 
nudę” - tak myśli znaczna część młodzieży. Ale prawdziwa zabawa dotyczy tych, co mają pasje. 
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SPRZEDAM

SpRZEDAM działkę siedlisko-
wa 7600m2, media przy drodze 
i 5000m2 łąki, Łówcz Górny. Tel: 
782-167-653

DOM wolno stojący w Wejhero-
wie, działka 1202 m2, cztery ga-
raże, murowane, pilnie sprzedam 
lub zamienię na 2 pokoje z kuch-
nią za dopłatą, tel. 501 549 579, 
tel. 58 672 34 13 !!!!!

SpRZEDAM działkę budowlaną 
600 m kw, z dobrym ogrodzeniem 
murowanym, ul. Krzywa, Wejhe-
rowo, tel. 513-005-898  

SpRZEDAM lub wynajmę dział-
kę, 434 m2, nad morzem w Kar-
wińskich Błotach, 1 km do pięknej 
plaży, z prawem budowy, media 
przy drodze, tel. 661 582 483

SpRZEDAM działkę budowlaną, 
600 m kw, Wejherowo, tel. 513-
005-898 

SpRZEDAM działkę budowlaną 
600 m kw, z dobrym ogrodzeniem 
murowanym, ul. Krzywa, Wejhe-
rowo, tel. 513-005-898  

KUPIĘ

DO WYNAJĘCIA

30m na biuro lub cichą działal-
ność parter, niedrogo, Wejhero-
wo. Tel: 502-351-988

UDOStĘpNIĘ 2 miejsca na gara-
że blaszaki, Wejherowo. Tel.502-
351-988

BLASZAK pozwolę wstawić 
ogrodzenie, Wejherowo. Tel: 502-
351-988

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

JESTEM zainteresowana wynaję-
ciem garażu w okolicach ul. Rejta-
na / osiedle Chopina, długotermi-
nowa umowa, tel. 665 117 489

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

SpRZEDAM spawarkę 225 bester 
mało używaną 2 faz, długie prze-
wody, cena 500zł do uzgodnienia, 
Luzino. Tel: 605-061-393

KUPIĘ

SKUp aut, kasacja, awaryjne 
otwieranie aut, pomoc drogowa, 
auto części. Tel: 789-345-593

INNE

SKUp aut, kasacja, awaryjne 
otwieranie aut, pomoc drogowa, 
auto części. Tel: 789-345-593

EDUKACJA

LEKCJE dodatkowe z fizyki i che-
mii, w tym zadania oraz matema-
tyka, nauczyciel emeryt, Wejhero-
wo, tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKTRO

KOMPUTERY

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

TELEFONY

INNE

PRACA

DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

pOpROwADZĘ dom lub zaopie-
kuje się domem wyjeżdżających. 
Tel: 502-351-988

pODEjmĘ opiekę nad dzieckiem 
lub chorymi. Emerytka bez nało-
gów, Wejherowo i okolice. Tel: 
502-351-988

USŁUGI

WIDEOfILMOWANIE: śluby, 
rocznice, studniówki. www.kame-
rzysta.esy.es Tel: 505-908-307

USŁUGI dekarsko – ciesielskie, 
tel. 697 753 504

OpAKOWANIA jednorazowe, tel. 
501 175 330

USŁUGI elektryczne, instalator-
stwo, usuwanie awarii, montaż 
sprzętu agd, pomiary, Trójmiasto i 
okolice KS.EL, tel. 515 151 370

pROfESJONALNA fotografia 
okolicznościowa: śluby, wesela, 
sesje plenerowe, chrzty, komunie, 
tel. 697 442 013

KOtŁOwNIE, instalacje, wod-
kan, gazowe, pompy ciepła, całe 
Trójmiasto i okolice, tel. 601 677 
964

TOWARZYSKIE
SEx – sex – sex to lubię. Gorąca 
blondi pozna Panów sponsorów, 
Sopot. Tel: 514-120-213

SAMOTNY, zadbany 45 latek bez 
nałogów po rozwodzie pozna miłą 
Panią do stałego związku, pomor-
skie. Tel: 786-197-025

RÓŻNE
MAM sześcioro dzieci, potrzebu-
je ubrań przyborów szkolnych. Z 
góry bardzo dziękuję. Tel: 512-
757-719

SpRZEDAM piłę – krajzege 1000 
zł, Luzino. Tel: 663-613-048 

USŁUGI budowlane, remonty i 

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.
ZWIERZĘTA:    EXP.ZWI.
RÓŻNE:     EXP.ROZ.
ŻYCZENIA:    EXP.ZCZ.

TOWARZYSKIE: EXP.TOW.
DAM PRACĘ: EXP.PDP.
SZUKAM PRACY: EXP.PSP.
USŁUGI:  EXP.USL.

iNStRuKCJa na nr 72051 (2 zł + VAT) na nr 79567 (9 zł + VAT)

na nr 904868 
(4 zł + VAT)

OGŁOSZENIEMMS
załączzdjęcie!

NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM:            EXP.NRS.
NIERUCHOMOŚCI DO WYNAJĘCIA:   EXP.NRD.
NIERUCHOMOŚCI ZAMIENIĘ:                EXP.NRZ.
MOTORYZACJA SPRZEDAM:                 EXP.MTS.
MOTORYZACJA INNE:          EXP.MTI.

Regulamin drobnych ogłoszeń
jest dostępny w naszej redakcji 
oraz na portalu www.gwe24.pl

jak nadać drobne 
ogłoszenie przez SMS

EXP.ROZ. Sprzedam 
kanapę, tanio, 
tel. 500 500 XXX

pRZYKłaD:

• Treść SMSa lub MMSa 
   nie może przekraczać 
   100 znaków. 
• MMS nie może 
   przekraczać 100 kB.
• Nie należy używać polskich 
  znaków, tj. ą, ę, ż, ó, itd.

wykończenia, solidnie i tanio. Tel: 
508-646-592

pOMOC mam 5-cioro dzieci. Po-
trzebuję ubrań, środków czystości 
oraz artykułów szkolnych. Z góry 
dziękuję. Tel: 788-245-594

SpRZEDAM drewno do CO i ga-
łęziówkę, możliwy transport gra-
tis. Tel: 782-846-927

SpRZEDAM dwa kaski czarne, 
jak nowe, silnik 7,5kw oraz piłę 
motorową marki Makita. Tel: 601-
638-877

BURSZTYN kupię Tel: 532-110-
190

SpRZEDAM beczki plastikowe 
50zł/szt. Tel: 503-631-333

MATA dla dziecka do leżenia i 
przewijania, kolor pomarańczowy, 
wym.85 cm x 75 cm, nowa, 20 zł, 
505-567-034

SpRZEDAM fotelik 50 zł, krze-
sełko 150 zł,  łóżeczko 30 zł, tel. 
505-567-034

SpRZEDAM sofę 2 os. rozkłada-
ną, pojemnik na pościel, 190x112, 

welur, stan idealny, 450 zł, tel. 
517-782-024

SpRZEDAM łyżwy figurowe, bia-
łe, rozm. 30, nowe, 50 
zł, Wejherowo, tel. 505-
567-034

SpRZEDAM ubran-
ka dla dziewczynki, 
rozm.122-128, czapki, 
szaliki, buty, stan ide-
alny, Wejherowo, 505-
567-034

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

KUpIĘ militaria (umun-
durowanie, odznacze-
nia, ekwipunek wojsko-
wy, części pojazdów 
itp..) z okresu II Wojny 
Światowej oraz antyki, 
tel. 793 262 765, e-mail: 
ekwipunekwojskowy@
gmail.com

SpRZEDAM kurtkę nar-
ciarską, damską, rozm. 
L, kolor biały, czarne 

wstawki, stan idealny, cena: 350 
zł, Wejherowo, tel. 660 731 138

ZŁOtA rączka, drobne naprawy, 

sprzątanie obejścia, piwnic, trans-
port, prace w ogrodzie, okolice 
Luzina, Wejherowa, tel. 693 737 
381

ZAMÓW DRObNE 
OGłOSZENiE 
W RAMCE

E

zadzwoń: 
tel. 796 944 155

lub napisz: 
p.krzewicki@expressy.pl

Nasz specjalista przygotuje ofertę  
indywidualnie dopasowaną 
do Twoich potrzeb!
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Cykl hi-
storii re-

prezentan-
tów z klubów 

wybrzeżowych trwa. Dziś 
odcinek drugi. Tym razem 
jako pierwszy na mojej li-
ście jest Ariel Borysiuk. 
Miejscem jego urodzenia 
była Biała Podlaska. Obec-
nie jest to zawodnik dwu-
dziestoczteroletni. Jako 
piłkarz Lechii Gdańsk wy-
biegał w koszulce repre-
zentanta dwukrotnie. 
Pierwszy raz był to mecz 
z Grecją w Gdańsku 16. 
czerwca 2015 roku. Bory-
siuk przebywał na boisku 
86 minut i niczym szczegól-
nym się nie wyróżnił. Pol-
ska zremisowała 0:0. 17. 
listopada tego roku w pa-
miętnym meczu z Czecha-
mi we Wrocławiu wyszedł 
na boisko w 78. minucie, 
zmieniając w pomocy To-
masza Jodłowca. Trudno 
oceniać jego wkład w zwy-
cięstwo, bowiem gdy za-
czął grać, reprezentacja już 
prowadziła 3:1 i takim wy-

nikiem ten mecz się zakoń-
czył. Czy Borysiuk ma szan-
se na grę w reprezentacji 
w przyszłym roku i udział 
w ME we Francji? Z pew-
nością do liderów ka-
dry nie należy i musi wal-
czyć jak lew. Oprócz tych 
dwóch meczów, zagrał 
wcześniej dziewięciokrot-
nie. Najpierw trzy razy jako 
zawodnik Legii Warszawa 
a następnie gdy występo-
wał w FC Kaiserslautern. 
Kolejny bohater dzisiejsze-
go odcinka wspomnień to 
kompletnie zapomniany 
Zygmunt Gadecki. Urodził 
się 21. stycznia 1938 roku 
w Gdyni i w tym mieście 
zmarł 21. listopada 2000 
roku. Był zawodnikiem Arki 
Gdynia, Lechii Gdańsk, Le-
gii Warszawa i Polonii Mel-
bourne. W reprezentacji 
debiutował jako legionista 
w wygranym przez Polskę 
4:0 meczu towarzyskim 
z Bułgarią. Miało to miej-
sce w czerwcu 1960 roku. 
Pozostałe cztery mecze też 
zagrał w tamtym roku. Dwa 
w ramach Igrzysk Olimpij-

skich 
w Rzy-
mie i dwa towarzyskie 
z Francją i z Węgrami. Na 
Igrzyskach Polacy wygra-
li z Tunezją 6:1 i przegrali 
1:2 z Danią. W tym drugim 
meczu honorową bramkę 
strzelił właśnie Gacek, czyli 
Zygmunt Gadecki. Oprócz 
niego w drużynie wystą-
piło jeszcze pięciu innych 
legionistów. Ostatni mecz 
w reprezentacji Gacek ro-
zegrał  13. listopada 1960 
roku na wyjeździe z Wę-
grami. Był to jedyny jego 
mecz w biało czerwonych 
barwach jako zawodni-
ka Lechii Gdańsk. Zapew-
ne nie wspominał tego 
spotkania zbyt miło, gdyż 
nasi przegrali 1:4. Jedyne-
go gola dla naszej drużyny 
strzelił Ernest Pohl. Selek-
cjonerem, który powoły-
wał Gadeckiego do repre-
zentacji, był Czesław Krug. 
Kolejni wybrzeżowi piłka-
rze w reprezentacji za ty-
dzień.

KaLENDaRiuM 
FuTBOLOWE

Zbigniew 
Chuchała

Ludowe zespoły 
z nowymi władzami
POMORZE | Podsumowanie minionej kadencji i wybór nowych władz 
– to najważniejsze sprawy, jakie poruszono podczas wojewódzkiego 
zjazdu delegatów Pomorskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły sportowe.

W sali Ośrodka Kultury, Sportu 
i Biblioteki Publicznej Gminy 
Pruszcz Gdański w Cieplewie 
odbył się V Wojewódzki Spra-
wozdawczo Wyborczy Zjazd 
Delegatów Pomorskiego 
Zrzeszenia Ludowe Zespoły 
Sportowe.  Podczas Zjazdu 
podsumowano mijającą ka-
dencję, a sprawozdanie z lat 
2012-2015 złożyła Magdale-
na Kołodziejczak, dotychcza-
sowa przewodnicząca rady 
wojewódzkiej Pomorskiego 
Zrzeszenia LZS. 
Mieczysław Pietroń, przewod-
niczący Komisji Rewizyjnej, 
złożył sprawozdanie i wnio-
skował o udzielenie absolu-
torium ustępującemu prezy-
dium i radzie wojewódzkiej. 
Delegaci Zjazdu jednogłośnie 
udzielili absolutorium ustępu-
jącym władzom. 
W wyniku wyborów nowym 

Przewodniczącym Pomorskie-
go Zrzeszenia LZS został Piotr 
Klecha, dyrektor GOSRiT Lu-
zino, wiceprzewodniczący-
mi zostali: Jan Trofimowicz 
z Linii oraz Jarosław Ścigała 
z Borzytuchomia. Ponadto 
w skład prezydium weszli: 
Wiesław Szczodrowki z Go-
dziszewa - sekretarz, Tomasz 
Kempa z Trąbek Wielkich – 
skarbnik, oraz Jerzy Tkaczyk 
z Pucka, Ryszard Mazerski ze 
Sztumu, Lech Kwiatkowski 
z Kwidzyna,  Jarosław Dywi-
zjusz z Nowego Dworu Gdań-
skiego. Pozostali członkowie 
rady wojewódzkiej to: Mag-
dalena Kołodziejczak - gmina 
Pruszcz Gdański, Anna Mo-
ritz - Cedry Wielkie,  Andrzej 
Pryczkowski  -  Kartuzy, Da-
nuta Janczak - Pszczółki, Ta-
deusz Malek - Stowarzyszenie 
Jutrzenka Borzytuchom,  Zbi-

gniew Podolak -  Słupsk, Mo-
nika Chabior  - Puck, Janusz 
Sampolski - gmina Pruszcz 
Gdański.  Do komisji rewi-
zyjnej wybrano Mieczysława 
Pietronia, Wojciecha Licau 
i Rafała Bronk.
Warto dodać, że na zjeździe 
gościli m.in.: Wacław Hurko, 
zastępca przewodniczącego 
rady krajowej LZS, Krzysztof 
Trawicki, wicemarszałek wo-
jewództwa pomorskiego, Józef 
Sarnowski, wiceprzewodni-
czący Sejmiku Województwa 
Pomorskiego, Maciej Kowal-
czuk, dyrektor Departamentu 
Sportu Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Pomor-
skiego, byli przewodniczący 
wojewódzkich struktur LZS 
Jerzy Schwarz i Franciszek 
Richert oraz wieloletni przy-
jaciele LZS: Tadeusz Fiszbach 
i Jan Kulas. /raf/

Sezon 2014/2015 był bardzo 
udany dla zespołu. KTSK Go-
srit Luzino uzyskał historycz-
ny awans do I wojewódzkiej 
ligi juniorów starszych. 
W meczu inauguracyjnym 
drużyna zremisowała z MKS 
Chojniczanką Chojnice 1:1. 
W rundzie jesiennej GOSRiT 
jako beniaminek odniósł 3 
zwycięstwa (pokonując m.in.
SKS Bałtyk Gdynia) 3 razy 
remisując oraz poniósł 4 po-
rażki. Jest III zespołem ligi, 
który zdobył największą ilość 
bramek. 
Kilku zawodników znajduję 
się w kadrze IV ligowej dru-
żyny seniorów Wikędu Luzi-
no. /raf/

Podsumowanie sezonu
LUZINO | Juniorzy starsi KTs-K GOsRiT Luzino w 2015 roku wzięli udział w Lu-
zińskiej Lidze Halowej oraz turniejach halowych, zdobywając dwa razy I miej-
sce w ogólnopolskim turnieju Kaszub Cup Luzino w roczniku 96/97 i 98/99.
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Mecz Gryf Wejherowo – Ko-
twica Kołobrzeg, ostatni dla 
Gryfa w rundzie jesiennej 2. 
ligi, zakończył się porażką 
żółto-czarnych. Gra była wy-
równana, lecz znowu zabra-
kło szczęścia, żelaznej kon-
sekwencji oraz skuteczności.
Gryf nie był zespołem gor-
szym od Kotwicy, lecz zno-
wu nie zdobył chociażby 
punktu, który pozwoliłby 
oddalić się od perspektywy 
rychłego spadku do 3. ligi. 
Czy Gryf na wiosnę będzie 
spisywał się lepiej? Tego nie 
wie nikt.
Jedyny gol w pojedynku 
Gryf – Kotwica padł tuż 
przed przerwą. Strzelił go, 
w 44. minucie, Tomasz Be-
juk, po dośrodkowaniu Ber-
ga. Na minutę przed końcem 
regulaminowego czasu gry 
jeden z Gryfitów, Wicon, tra-
fił w słupek.
– Szczególnie w pierwszej 
połowie gra gospodarzy wy-
glądała dobrze, przez przy-
najmniej 30 minut byliśmy 
zdecydowanie lepszym ze-
społem, z masą podbramko-
wych sytuacji – czytamy na 
stronie internetowej WKS 
Gryf Wejherowo. – [...] wy-
starczyła chwila nieuwagi, 
jeden błąd, a to przyjezdni 
jako pierwsi zdobyli bramkę, 

Gryf przegrał 
na zakończenie jesieni
MECZ | W sobotę piłkarze wejherowskiego Gryfa przegrali na własnym stadionie z Kotwicą Kołobrzeg 0:1. Jedyną 
bramkę w tym meczu zdobył Tomasz Bejkuk, tuż przed końcem pierwszej części gry. Żółto-czarni zakończyli rundę je-
sienną na ostatnim miejscu w tabeli 2. ligi.

MECZ W SKRóCiE:

Stal Mielec, mimo wyjaz-
dowego remisu w ostatniej 
kolejce rundy jesiennej, 
zimę spędzi na pozycji lide-
ra tabeli 2. ligi. 
Tuż za nią, z dwoma punkta-
mi straty, znajduje się Wisła 
Puławy. Na trzeciej pozycji – 
Raków Częstochowa. Tylko 
trzy zespoły awansują do 1. 
ligi. Stal ma 41 punktów na 
swoim koncie, Wisła Puła-
wy 39, Raków Częstochowa 
37. W chwili obecnej miej-
sce barażowe zajmuje Znicz 
Pruszków z 33 punktami. 
Na miejscach spadkowych 
są Polonia Bytom (20 pkt.), 
Błękitni Stargard Szczeciński 
(17), Nadwiślan Góra (14) 
oraz Gryf Wejherowo (13). 
Piłkarze i działacze Gry-
fa na półmetku sezonu nie 
mają powodów do radości. 
Żółto-czarni wygrali tylko 3 
spotkania, 4 zremisowali i aż 
12 przegrali. Więcej porażek 
ma na swoim koncie tylko 
Nadwiślan Góra. Bilans goli 
Gryfa to 14 strzelonych i 37 
straconych. Liga rusza po-
nownie 5 i 6 marca. Miejmy 
nadzieję, że Gryf nie poże-
gna się z ogólnopolską piłką 
i nie trafi z powrotem do 3. 
ligi bałtyckiej.

MECZE OStatNiEJ 
KOLEJKi RuNDY JESiENNEJ:

Błękitni Stargard Szczeciński 
– Okocimski KS Brzesko 5:0

Stal Stalowa Wola 
– Radomiak Radom 2:3

Znicz Pruszków 
– Siarka Tarnobrzeg 0:4

GKS Tychy – Olimpia Zambrów 3:2
Polonia Bytom – Wisła Puławy 0:3

Puszcza Niepołomice 
– Stal Mielec 0:0

Raków Częstochowa 
– Nadwiślan Góra 6:0

Legionovia Legionowo 
– ROW 1964 Rybnik 0:0

Gryf Wejherowo 
– Kotwica Kołobrzeg 0:1

Zakończyła się
runda jesienna

Gryf Wejherowo 
- Kotwica Kołobrzeg 0:1 (0:1)

bramki: 44. Bejuk

Kartki: 16. Kostuch (WEJ), 34. 
Kołc (WEJ), 88. Dampc (WEJ) – 
40. Sochań (KTW)

Gryf Wejherowo: 
Ferra – Osłowski, Kostuch, 
Skwiercz (78. Czoska), Dampc, 
Klimczak, Kołc, Wicki, Wicon, Ku-
siak (70. Fierka), Kuzimski

Rezerwowi: 
Wichamn, Sosnowski, Szur, Szy-
mański, Giec

Kotwica Kołobrzeg: Małecki 
– Witt, Poznański, Szutenberg, 
Rydzak, Berg, Sochań (65.Ku-
giel), Świechowski (76.Otręba), 
Żołądź, Bejuk, Wrzesień (59.No-
wak)

Rezerwowi: Waśków, Kołodziej-
ski, Szubert, Cichy
info: lajfy.com

dodatkowo w ostatniej akcji 
w pierwszej odsłonie – dowia-
dujemy się dalej.
Żółto-czarni zakończyli rundę 
jesienną na ostatniej pozycji 
w tabeli 2. ligi. Do bezpiecz-
nego, 14. miejsca, tracą już 7 
punktów. To strata, którą da się 
odrobić.
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Rozgrywki, w których do 
rywalizacji stanęło 66 mło-
dych graczy, zorganizowane 
zostały przez Stowarzysze-
nie Przyjaciół Szkoły Pod-
stawowej Nr 2 „Copernicus” 
oraz Szkołę Podstawową Nr 
2 im. Mikołaja Kopernika 
w Kartuzach. Na uczestni-
ków turnieju czekały atrak-
cyjne nagrody rzeczowe, 
puchary oraz dyplomy. Za-
wodnicy zagrali w trzech 
kategoriach wiekowych – 
turnieje C, D, E. Nagrodę dla 
najmłodszego zawodnika 
otrzymała pięcioletnia Na-
talia Górska. Turniej mógł 
być rozegrany dzięki dotacji 
z budżetu gminy Kartuzy.

WYNiKi: 

Turniej Siedmiu Gwiazd
POMORZE | Wysoka frekwencja, wspaniała atmosfera i zacięta rywa-
lizacja towarzyszyły zawodnikom przybyłym na tegoroczny szachowy 
Turniej „siedmiu Gwiazd”.

Rocznik 1999 i młodsi, 

dziewczęta: 1 - Justyna Połom, TKKF Rze-
myk Gdynia, 2 - Izabela Lejkowska, SP2 Kar-
tuzy, 3 - Faustyna Maciąg, Kiełpino.

chłopcy: 1 - Nikodem Paszki, SP2 Kartuzy, 
2 - Albert Lemke, TKKF Rzemyk Gdynia, 3 
- Dawid Zieliński, Ormuzd Kartuzy, 4 - Ma-
teusz Patoka, SP2 Kartuzy, 5 - Julian Prycz-
kowski, Kartuzy, 6 - Szymon Kowalczuk.

ROCZNiK 2005 i MłODSi, 

dziewczęta: 1 - Dorota Stenka, SP Stani-
szewo, 2 - Agata Sobczak, SP Staniszewo, 
3 - Hanna Miszk, SP2 Kartuzy, 4 - Anna Ła-
jewska, SP Staniszewo, 5 - Zuzanna Stacho-
wiak, SP2 Kartuzy, 6 - Julia Pawelczyk, SP2 
Kartuzy. 
chłopcy: 1 - Karol Dembicki, TKKF Rzemyk 
Gdynia, 2 - Paweł Janzen, SP2 Kartuzy, 3 - 

Hubert Łobaczewski, TKKF Rzemyk Gdynia, 
4 - Szymon Drywa, SP Staniszewo, 5 - Se-
weryn Kamiński, SP Żukowo, 6 - Mateusz 
Byzdra, Rumia.

ROCZNiK 2007 i MłODSi, 

dziewczęta: 1 - Krystyna Ziegert, UKS Ko-
rona Gdańsk, 2 - Julia Lejkowska, SP2 Kar-
tuzy, 3 - Monika Tusk, SP2 Kartuzy, 4 - Ja-
goda Pogorzelsaka, DK Rumia Janowo, 5 
- Sara Browarczyk, SP2 Kartuzy, 6 - Urszula 
Mroczek, DK Rumia Janowo, 7 - Dominika 
Kowalczuk, SP2 Kartuzy, 8 - Natalia Górska, 
DK Rumia Janowo.

chłopcy: 1 - Antoni Szymczyk, TKKF Rze-
myk Gdynia, 2 - Paweł Gałkowski, Kartuzy, 
3 - Jan Malek, SP34 Gdynia, 4 - Jan Ząbkie-
wicz, UKS MDK Gdynia, 5 - Kamil Szybkow-
ski, SP12 Gdynia, 6 - Ksawery Bonk, Gdańsk 
Osowa. 
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Zawody te były elimi-
nacją do Półfinałów 
Wojewódzkich Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej. 
W rywalizacji w kate-
gorii chłopców wzięło 
udział ponad 20 zawod-
ników z całego powiatu 
wejherowskiego. Zwy-
cięzcą turnieju została 
Szkoła Podstawowa nr 6 
w Redzie. 

W rywalizacji dziew-
cząt wzięło udział ponad 
20 zawodniczek. Zwy-
cięzcą turnieju została 
Szkoła Podstawowa nr 9 
w Rumi.

Tenisowe mistrzostwa
POWIAT | Mistrzostwa Powiatu Wejherowskiego szkół Podstawowych w Drużynowym Teni-
sie stołowym odbyły się W hali sportowej Miejskiego Ośrodka sportu i Rekreacji w Rumi. Wśród 
chłopców zwyciężyła drużyna z Redy, zaś wśród dziewcząt niezwyciężone okazały się rumianki. 

WYNiKi: 

CHłOpCY:

i miejsce – Szkoła Podstawowa nr 6 w Redzie (Jakub Konkel, Wiktor 
Lewiński, Jakub Standara, opiekun drużyny – Katarzyna Stankiewicz)
ii miejsce – Podstawowa Ekologiczna Szkoła Społeczna w Rumi 
iii miejsce – Szkoła Podstawowa w Choczewie
iV miejsce –  Szkoła Podstawowa w Miłoszewie
V miejsce – Szkoła Podstawowa w Sychowie
Vi miejsce – Szkoła Podstawowa nr 9 w Wejherowie
Vii miejsce – Szkoła Podstawowa w Łebieńskiej Hucie
Viii miejsce - Szkoła Podstawowa w Rozłazinie
iX miejsce - Samorządowa Szkoła Podstawowa w Orlu

DZiEWCZęta:

i miejsce – Szkoła Podstawowa w nr 9 w Rumi (Anna Kamińska, 
Magdalena Mallek, opiekun drużyny – Anna Brodacka)
ii miejsce – Szkoła Podstawowa nr 6 w Redzie
iii miejsce – Szkoła Podstawowa w Łebieńskiej Hucie
iV miejsce –  Szkoła Podstawowa w Pobłociu
V miejsce – Szkoła Podstawowa w Choczewie
Vi miejsce – Samorządowa Szkoła Podstawowa w Orlu
Vii miejsce – Szkoła Podstawowa w Bożympolu Wielkim
Viii miejsce - Szkoła Podstawowa w Sychowie
iX miejsce - Szkoła Podstawowa nr 9 w Wejherowie




