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#w naszym mieście

Hubert Skrzypczak doceniony 
na Ścianie Chwały w „Cetniewie” 
STR. 3
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#w naszym mieście

Renata Krzemińska 
otrzymała nagrodę MEN 
w konkursie „Nauczyciel- 
Innowator” 
STR. 4 
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#w naszym mieście  

ALEKSANDRA JANKOWSKA 
ZWYCIĘŻYŁA W JUBILEUSZOWYM,  
X FESTIWALU PIOSENKI ZIMOWEJ 
W LĘBORKU   
STR. 4
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pogoda na dziś

max 9ºC  min 5ºC

HALLO LĘBORK, WEJHEROWO
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W GRUNCIE RZECZY, DLA RODZINY I ZNAJOMYCH JESTEM NADAL 
TĄ SAMĄ NATALIĄ. NIE CHCIAŁABYM, ŻEBY TO SIĘ ZMIENIŁO.  

NATALIA NYKIEL, WOKALISTKA

#sport 

Gollob walczy 
z bólem   

MOTO - W Grudziądzu poruszo-
no niebo i ziemię, aby za wszel-

ką cenę pomóc Tomaszowi 
Gollobowi, który od wypadku 
na torze motocrossowym wal-

czy o powrót do sprawności. 
Ulgę w cierpieniu utytułowa-

nego żużlowca mają przynieść 
lekarze z renomowanej kliniki 

neurologicznej w chińskim 
Nanning. Gollob już pod koniec 
2017 r. zapowiadał, że nie widzi 
sensu w dalszym korzystaniu 

z medycyny konwencjonalnej. 
- Szukam wszelkich możliwoś-
ci, aby rozwiązać ten problem, 
nie da się tak wytrzymać. Za-

kończyłem etap szpitalny i roz-
począłem kolejny, który skoń-
czy się może w jakiejś klinice 
na Dalekim Wschodzie albo 

gdzieś indziej. Będę tak długo 
szukał, aż znajdę kogoś, kto bę-
dzie potrafił mi te bóle zmniej-
szyć - powiedział żużlowiec.

#kino  

 Polski akcent 
na Oscarach   

FILM - Poznaliśmy pełną listę 
nominacji do Oscara 2018. Naj-

większym faworytem jest 
w tym roku film „Kształt wo-

dy” Guillermo del Toro. 
„Dunkierka” otrzymała osiem 
nominacji, a „Trzy Billboardy 

za Ebbing, Missouri” - siedem. 
Nagrodę w kategorii aktorskiej 

mogą zdobyć m.in. Daniel 
Day-Lewis za „Nić widmo” 
oraz Gary Oldman za „Czas 

mroku”, wśród kobiet rywali-
zują ze sobą m.in. Frances 

McDormand, („Trzy 
billboardy za Ebbing, Missou-
ri”) i Meryl Streep („Czwarta 
władza”). Szansę na Oscara 

w kategorii najlepszy film ani-
mowany ma w tym roku pol-

sko-angielski obraz „Twój 
Vincent” w reż. Doroty Kobieli 
i Hugh Welchmana. To pierw-

szy film pełnometrażowy 
stworzony w pełni techniką 

malarską. Pracowało nad nim 
ponad 120 malarzy z całego 

świata. W sumie na opowieść 
o życiu i śmierci Vincenta van 
Gogha złożyło się 65 tysięcy 

obrazów. Laureatów Oscarów 
poznamy 4 marca podczas gali 

w Los Angeles.  

Kto zgarnie Złotą 
Malinę 

FILM - Ogłoszono listę kandyda-
tów do Złotych Malin - 

antynagród dla najgorszych 
amerykańskich filmów i akto-
rów. Największym faworytem 
jest w tym roku „Transformers: 
Ostatni Rycerz”, który zdobył 

aż 9 nominacji. Tuż za nim 
uplasował się film „Ciemniej-
sza strona Greya” (8 nomina-

cji), a później „Mumia” (7 nomi-
nacji). Szansę na Złotą Malinę 
ma również obraz „Mother!” 

w reżyserii Darrena 
Aronofsky’ego z laureatami 

Oscarów - Jennifer Lawrence 
i Javierem Bardemem w rolach 
głównych. Werdykt poznamy 3 

marca, dzień przed galą 
Oscarów. 

Okazja jest zresztą nie byle jaka, 
bo w 2017 roku trio wydało al-
bum „Relaxer”, trzeci już w do-
robku, który będzie promować 
na koncercie w Polsce. 

Zespół Alt-J powstał dziesięć 
lat temu w Leeds z inicjatywy 
studentów artystycznych kie-
runków, którzy zdecydowali się 
poświęcić muzyce. Ich debiutan-
cki album otrzymał Mercury 
Prize, najbardziej prestiżową na-
grodę alternatywną w Wielkiej 
Brytanii. Pochodzące z pierwszej 
płyty zespołu, „An Awesome 
Wave”, single „Breezeblocks”, 
„Taro” i „Matilda” rozbrzmiały 
w stacjach radiowych, a dwa lata 
później ukazał się drugi krążek 
(„This Is All Yours”), który otrzy-
mał nagrodę Grammy i zyskał 
popularność przede wszystkim 
w USA.  

Do promocji zespołu w dużej 
mierze przyczyniły się doskonałe 

koncerty grupy, zachwalane 
przez fanów na całym świecie. 
Muzyka Alt-J to wyjątkowy wy-
raz takich stylów nowoczesnego 
rocka jak: indie, alternative, folk 
oraz jazz. Ta specyficzna mie-
szanka na długo pozostaje w pa-
mięci, niosąc ze sobą niezapom-
niane doznania muzyczne.  

Najnowszy krążek grupy, czyli 
wydany w zeszłym roku 
„Relaxer”, to muzyka zarazem 

nowa i stara. Na albumie znaj-
dziecie bowiem stare tropy („In 
Cold Blood” brzmi zdecydowa-
nie jak „klasyczny” utwór Alt-J), 
ale i kilka nietypowych rozwią-
zań (na „Relaxer” jest m.in. cover 
niemiłosiernie ogranego już 
przez setki artystów utworu 
„House of the Rising Sun”). 

Jeśli najnowsza płyta nie przy-
padła Wam do gustu, nie musicie 
się przesadnie martwić, bo  

na składającej się z dwudziestu 
piosenek setliście koncertu tylko 
cztery utwory pochodzą z krążka 
„Relaxer” i są to bezdyskusyjnie 
rzeczy na tej płycie najlepsze. 
Reszta to już same utwory 
z pierwszych płyt - z klasyki za-
braknie chyba tylko „Warm 
Foothills” i „Bloodflood pt. II”.  

Ceny biletów na koncert 
w Warszawie zaczynają się od 135 
złotych.  

To jedna z najlepszych wiado-
mości muzycznych ostatnich 
miesięcy. Indie-rockowa gru-
pa Alt-J wróciła do koncerto-
wania i 5 lutego zagra 
na Torwarze w Warszawie.

#Marcin Śpiewakowski

KONCERT

Brytyjska grupa Alt-J zagra w Polsce. 
W sprzedaży są jeszcze ostatnie bilety
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Alt-J po przerwie 
wrócił do kon-
certowania 

Zdjęcia z sesji zdjęciowej 18-let-
niej Kamili Świerc – Miss Polski 
2017 - znajdziecie 
na naszemiasto.pl.
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#w sieci

#hallo lębork

02
Koncentruję się 

na zwycięstwach, a nie 
na biciu rekordów.  

   
 Kamil Stoch, 

skoczek narciarski
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#wydarzenie

ALE TO BYŁ BAL! 
STUDNIÓWKOWY 
ZAWRÓT GŁOWY 
W CAŁEJ POLSCE 
SEZON STUDNIÓWKOWY  
W PEŁNI. PIĘKNE SUKNIE, 
ELEGANCKIE GARNITURY, 

WYTWORNE MASKI I TAŃCE 
DO BIAŁEGO RANA. 

UCZNIOWIE ODLICZAJĄ 
JUŻ DNI DO MATURY I BA-

WIĄ SIĘ NA BALACH W CA-
ŁEJ POLSCE. ZDJĘCIA ZNA-

JDZIECIE NA STRONACH 
NASZEMIASTO.PL.
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Hubert Skrzypczak doceniony na „Ścianie Chwały Trenera Feliksa Stamma”

Wejherowski medalista olimpijski w boksie 
znalazł się na Ścianie Chwały w „Cetniewie”

W swojej sportowej karierze 
wejherowski bokser Hubert 
Skrzypczak stoczył 243 walki, 
z czego 208 wygrał. Miesięcz-
nik „Boks” uznał go nawet naj-
wybitniejszym polskim pięścia-
rzem wagi papierowej w histo-
rii. Głównie dzięki brązowemu 
medalowi olimpijskiemu, jaki 
wywalczył na igrzyskach 
w 1968 roku w Meksyku. Tam  
po raz  pierwszy w historii 
wprowadzono nową kategorię 
wagową - papierową dla za-
wodników do 48 kg. Do jego 
sportowych osiągnięć należą 
też  dwa medale w wadze mu-
szej zdobyte na mistrzostwach 
Europy  (srebrny medal w Berli-
nie w 1965, a dwa lata później 
mistrzostwo w Rzymie w 1967).  
W 2012 roku wejherowski pięś-
ciarz  doczekał się też swojej 
gwiazdy na Alei Gwiazd Sportu 
we Władysławowie, a ostatnio 
został wyróżniony na „Ścianie 
Chwały Trenera Felikska 
Stamma” w hali sportowej bok-
serów Centralnego Ośrodka 
Sportu - Ośrodka Przygotowań 
Olimpijskich w Cetniewie. Po-
dobizna wejherowianina zna-

lazła się wśród sław polskiego 
boksu. 

- Jest to miejsce  poświęcone  
najlepszym polskim 
piesciarzom oraz trenerowi Fe-
liksowi Sta-mmowi. Cetniewo 
to miejsce, w którym w pocie 
i zaangażowaniu wykuwali 
swoje medale. Najczęściej były 
to złote medale olimpijskie - 
mówi Marcin Drewa, zastępca 
dyrektora COS OPO. - Wśród ta-
kich mistrzów jak Zygmunt 
Chychła, Aleksy Antkiewicz, 
Kazimierz Paździor, Jerzy 
Adamski, Jan Szczepański, Jó-
zef Grudzień, Leszek Drogosz, 
Tadeusz Walasek, Artur Olech, 
Zbigniew Pietrzykowski, Jerzy 
Kulej, Marian Kasprzyk jest 
nasz wejherowianin Hubert 
Skrzyp-czak - brązowy medali-
sta z Meksyku 1968r. Z tego 
ogromnie się cieszę i przyznaje 
że bardzo mi na tym zależało. 
Teraz cząstka historii 
wejherowskiego boksu ma 
swoje miejsce w Ośrodku Przy-
gotowań Olimpijskich we Wła-
dysławowie - podkreśla Drewa.  

Ściana Chwały poświęcona 
Feliksowi Stammowi - twórcy 
polskich sukcesów olimpij-
skich, światowych i europej-
skich w boksie powstała w hi-
storycznej hali treningowej 
bokserów „Cetniewo”  w  116 
rocznicę urodzin (14 grudnia) 
trenera.  Feliks Stamm już 
przed II wojną światową odno-
sił znaczące sukcesy. Był za-
wodnikiem Pentatlonu Po-
znań, stoczył 13 oficjalnych 

walk (11 zwycięstw, 1 remis, 1 
porażka). Po wojnie mieszkał 
i pracował w Bydgoszczy. Był 
wychowawcą i trenerem kilku-
dziesięciu bokserów, mistrzów 
oraz medalistów olimpijskich, 
świata i Europy.  

Przypomnijmy, że Papa - jak 
go pieszczotliwie nazywano - 
przed mistrzostwami Europy 
w 1951 w Mediolanie zorganizo-
wał zgrupowanie swoich pięś-
ciarzy w Technikum Wychowa-
nia Fizycznego we Wrzeszczu 
przy stadionie Lechii Gdańsk 
ale już w tym czasie szukał cze-
goś lepszego, bardziej odle-
głego od miejskich pokus 
i uciech, najlepiej nad morzem. 

- Swoim motocyklem z przy-
czepą jeździł więc po całym 

Wybrzeżu i szukał. Był m.in 
w Krynicy Morskiej lecz zastał 
tam jedynie spopielone zglisz-
cza i gruzy. W końcu wybrał na-
sze Cetniewo gdzie, obok walo-
rów klimatycznych, zafrapował 
Go pewien niepozorny, ale so-
lidny barak - relacjonują w COS 
OPO Cetniewo. - To on był pra-
początkiem, z niego rozrastał 
się przez następne lata wspa-
niały kompleks obiektów i urzą-
dzeń sportowych, dobrze służą-
cych pokoleniom polskich olim-
pijczyków. I dlatego właśnie 
chcemy uhonorować Feliksa 
Stamma, bo on na to jak najbar-
dziej zasługuje. Przedwojenny 
budynek liczący pięć pokoi zo-
stał zaadaptowany na hotel dla 
zawodników oraz salkę trenin-

gową, w której pojawiły się bok-
serskie worki, gruszki i prymi-
tywny ring. 

Już w lipcu 1952 roku na nie-
wielkim placu apelowym 
wciągnięto na maszt biało-czer-
woną flagę i zagrano Mazurka 
Dąbrowskiego. Był to pierwszy 
ceremoniał pożegnalny repre-
zentacji polskich pięściarzy, 
wyjeżdżających na Igrzyska 
Olimpijskie w Helsinkach, za-
kończony jak się później oka-
zało podwójnym, złoto-sreb-
rnym sukcesem.  

Uroczystego aktu odsłonię-
cia tablicy w „Cetniewie” doko-
nał Hubert Skrzypczak. - To 
właśnie tutaj, w tym miejscu 
równo 65 lat temu Feliks 
Stamm zamarzył sobie aby 

powstał tu ośrodek - przypomi-
nano podczas uroczystości we 
Władysławowie. - Początkowo 
dedykowany pięściarstwu, 
później również innym dyscy-
plinom sportowym.  

PIĘŚCIARZE NA ŚCIANIE 

CHWAŁY: 

1. Zygmunt Chychła- IO: złoto 
Helsinki 1952;  
2. Aleksy Antkiewicz - IO: brąz 
Londyn 1948, srebro Helsinki 
1952;  
3. Kazimierz Paździor - IO: 
złoto Rzym 1960,  
4. Jerzy Adamski - IO srebro 
Rzym 1960;  
5. Jan Szczepański - IO: złoto 
Monachium 1972; 
6. Józef Grudzień - IO: złoto To-
kio 1964, srebro Meksyk 1968; 
7. Feliks Stamm - trener repre-
zentacji Polski pięściarzy, sied-
miokrotnie uczestniczył 
w Igrzyskach Olimpijskich - 
od 1936-1966, 
8. Hubert Skrzypczak - IO: brąz 
Meksyk 1968 
9. Leszek Drogosz - IO: brąz 
Rzym 1960;  
10. Tadeusz Walasek - IO srebro 
Rzym 1960, brąz Tokio 1964;  
11. Artur Olech - IO: srebro To-
kio 1964, srebro Meksyk 1968;  
12. Zbigniew Pietrzykowski - 
IO: srebro Rzym 1960, brąz Mel-
bourne 1956, brąz Tokio 1964;  
13. Jerzy Kulej - Igrzyska Olim-
pijskie: złoto Tokio 1964, złoto 
Meksyk 1968;  
14. Marian Kasprzyk - IO: brąz 
Rzym 1960, złoto Tokio 1964.

Wizerunek wejherowskiego 
pięściarza znalazł się w gro-
nie sław bokserskich  
na „Ścianie Chwały Trenera 
Feliksa Stamma” w COS 
OPO „Cetniewo”

#Tomasz Smuga

CETNIEWO
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Hubert Skrzypczak (drugi z lewej)

REKLAMA 008027964

PHUP Gąpłyt Okrój

Lębork-Mosty, ul. Długa 36 A, 

tel. 59 861 29 75

A Płyty OSB różnej grubości  
- atrakcyjna cena!

A wyprzedaż drzwi
A  okucia drzwiowe, klamki

A parapety zewnętrzne
 i wewnętrzne od ręki
A  akcesoria meblowe

A  płyty wiórowe, 
pilśniowe i laminowane

A sklejki
A  pianka tapicerska

A  listwy drewniane różnego typu

H docinanie płyt na wymiar
H oklejanie PCV

REKLAMA 008000339

ul. Staromiejska 15e/3

84-300 Lębork

tel./fax: 598 621 185

kom. 607 391 250

www.brlemat.pl

nr wpisu 01557

DORADZTWO

• podatkowe

• gospodarcze

• zatrudnienia

PROWADZENIE

• ksiąg podatkowych

• ksiąg handlowych

• akt pracowniczych

SPORZĄDZANIE

•  deklaracji podatkowych

•  rozliczeń wynagrodzeń ZUS

XXV

REKLAMA 008038324
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W jubileuszowym, X Pomor-
skim Festiwalu Piosenki Zimo-
wej lęborska publiczność miała 
szczególne powody do satysfak-
cji. W kategorii open najwyższe 
uznanie jurorów zdobyła Alek-

sandra Jankowska. - Jeśli mogli-
byśmy przyznać Grand Prix być 
może nagroda trafiłaby do tej 
wykonawczyni - powiedział 
prowadzący imprezę juror An-
drzej Konieczko. - Jurorzy byli 
zgodni, że rośnie nam nowa 
Adele. Niektórzy już tak myślą. 
Niech rozwija swój talent, bo 
przed nią bardzo duża przysz-
łość i za jej przyczyną przed ca-
łym Lęborkiem. Drugie miejsce 
w kategorii IV - VI zajął Igor Ko-
nieczny, śpiewający przy akom-
paniamencie własnym na uku-
lele. - Niezmiernie niekonwen-
cjonalny występ w kategorii IV - 

VI i być może gdyby nie pewne 
niedoskonałości, jesteśmy prze-
konani, że wywołane stresem, 
byłby to laureat pierwszego 
miejsca - przyznał Konieczko. 
Jury w składzie Michalina Ol-
szewska, Rafał Mędlewski i An-
drzej Konieczko wysłuchało 62 
uczestników konkursu z takich 
miejscowości oprócz Lęborka, 
jak: Malbork, Sztum, Gdańsk, 
Gdynia, Rumia, Wejherowo, 
Puck, Złocieniec, Sławno, Ustka, 
Słupsk, Koszalin, Bojano, 
Łęczyce, Luzino, Wicko, 
Wilkowo Nowowiejskie, Nowa 
Wieś Lęborska i Sierakowice.

- Aleksandra Jankowska 
z Lęborka zdobyła najwyż-
sze wyróżnienie podczas X 
Pomorskiego Festiwalu Pio-
senki Zimowej. Konkurencja 
była bardzo mocna

#Marcin Kapela

LĘBORK

Wyśpiewała nagrodę w festiwalu

#nagrody Nauczyciel ze szkoły w Nowej Wsi najlepsza na Pomorzu

Pani Renata Krzemińska, nau-
czycielka ze Szkoły Podstawo-
wej im. Strażaków Polskich 
z Nowej Wsi Lęborskiej jako je-
dyny pedagog z województwa 
pomorskiego otrzymała na-
grodę Ministerstwa edukacji 
Narodowej w konkursie „Nau-
czyciel-Innowator”, pozosta-
wiając konkurencję w tyle.  
MEN oceniało nadesłane przez 
nauczycieli scenariusze lekcji 
na których najlepiej wykorzy-
stywano najnowsze technolo-
gie i pomoce dydaktyczne, 
w tym tablicy interaktywnej. 
Renata Krzemińska, nauczy-
cielka  matematyki, informa-
tyki i techniki w SP w Nowej 
Wsi Lęborskiej poradziła sobie 
z tym zadaniem najlepiej spo-
śród nauczycieli województwa 
pomorskiego. To nie tylko efekt 
siedemnastu lat pracy pani Re-
naty w szkole, ale też zaintere-
sowania nowymi technolo-
giami stosowanymi w eduka-
cji.- Zostałam wytypowana  
do konkursu przez dyrekcję, 
ponieważ chętnie używam 
podczas lekcji nowych narzędzi 
i bardzo lubię je stosować - 
mówi Renata Krzemińska. 
Dzięki pani Renacie uczniowie 
ze szkoły w Nowej Wsi 

Lęborskiej poznają umiejęt-
ności odczytywania kodów 
w systemie binarnym przy po-
mocy m.in. smarfonów, a tab-
lica interaktywna nie ma dla 
nich tajemnic. To o tyle ważne, 
że właśnie nowe technologie 
znalazły się w rządowym pro-
gramie rozwijania szkolnej in-
frastruktury na lata 2017-2019 
„Aktywna tablica”.- Dzisiejsi 
uczniowie to internetowe po-
kolenie, które już urodziło się 
w dobie wszechobecnych 
smartfonów i internetu - wyjaś-
nia Renata Krzemińska. - Mó-
wimy na nich cyfrowi tubylcy. 
- Konkurs polegał na przygoto-
waniu scenariusza i filmu z wy-
korzystaniem najnowszych 
technik w tym tablicy interak-

tywnej - mówi Grażyna Wójcik, 
dyrektor Szkoły Podstawowej 
im. Strażaków Polskich w No-
wej Wsi Lęborskiej.- Bardzo się 
cieszymy z tego sukcesu.  
Konkurs został ogłoszony 29 li-
stopada br. Uczestniczyć w nim 
mogli nauczyciele wszystkich 
typów szkół podstawowych: 
publicznych, niepublicznych, 
artystycznych realizujących 
kształcenie ogólne oraz szkół 
w zakładach poprawczych 
i schroniskach dla nieletnich 
prowadzonych przez Ministra 
Sprawiedliwości. 
Rozdanie nagród w konkursie 
i wręczenie tytułów nastąpi 
w lutym 2018 r. podczas uro-
czystej gali finałowej w Warsza-
wie.

- Przed panią Renaty Krze-
mińską, nauczycielką z No-
wej Wsi Lęborskiej nowe 
techniologie nie mają ta-
jemnicy. Dlatego wygrała 
konkurs MEN 

#Robert Gębuś

POWIAT LĘBORSKI

Innowacyjna nauczyciel, czyli pani 
Renata Krzemińska z nagrodą MEN
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Renata Krzemińska 
z nagrodą MEN

F
O

T.
 M

A
R

C
IN

 K
A

P
E

L
A

To był  doskonały występ Alek-
sandry Jankowskiej z Lęborka

REKLAMA 008052314

REKLAMA 008030870

Gabinety Protetyki Słuchu  

Lębork al. Wolności 40/A 
I piętro, gabinet nr. 20 
„STARY BROWAR”

Telefon: 59 726 02 02

Komórka: 660 514 611

Telefon: 58 672 16 55

Komórka: 604 48 68 20

Wejherowo ul. Żeromskiego 2 
(Poradnia Otolaryngologiczna)

REKLAMA 008024978

50 tys.  
rata 549 zł

PGF oferuje kredyty oddłużeniowe,  
konsolidacyjne gotówkowe  

z komornikiem,  
wystarczy min. dochodu 500 zł  

bez opłat wstępnych - plus darmowy 
dojazd na terenie Polski.

 730-809-809

REKLAMA 007997782

SKŁAD OPAŁU
Lębork, ul. Toruńska 11 (koło Kaulandu)
pon. – pt.: 8.00-16.00, sobota: 8.00-14.00

Tel. 515 151 815
Możliwość 

negocjacji cen!

Ceny brutto za tonę

(przy min. 1 t. zakupu)

Promocja!

Miał           590 zł

Groszek    695 zł

Orzech I    850 zł

kostka   865 zł

Ekogroszek 27 MJ   850 zł

Brykiet drzewny   8 zł/opak.

Węgiel składowany pod przykryciem

Transport do 20 km gratis
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Materiał informacyjny PEWIK Gdynia Sp. z o.o. 008041031

PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. 
zakończyło kolejne inwestycje w Gminie Wejherowo

W Gminie Wejherowo zakończyła się re-
alizacja inwestycji współinansowanych 
ze środków Unii Europejskiej w ramach 
projektu nr POIS.02.03.00-00-0018/16 
pn. ,,Optymalizacja i rozbudowa syste-
mów zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i odprowadzania ścieków PEWIK GDY-
NIA’’ oraz finansowanych wyłącznie ze 
środków PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.

Projekt inansowany z udziałem środków 
UE obejmował wybudowanie sieci kana-
lizacji sanitarnej w Bolszewie o długości 
7,99 km i w Łężycach w osadzie Gło-
dówko i Rogulewo o długości 1,95 km, 
a także wybudowanie sieci wodociągo-
wej w Gościcinie o długości 1,26 km.

PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. z własnych 
środków wybudowała 1,85 km kanaliza-
cji sanitarnej w Zibertowie oraz w Ką-
pinie 8,17 km kanalizacji sanitarnej wraz 
z dwiema przepompowniami. Łącznie 
w 2017 roku Spółka wybudowała w Gmi-
nie Wejherowo 19,96 km kanalizacji sani-
tarnej.

Nowa sieć wodociągowa 

w Gościcinie – podłącz się!

Wybudowana sieć wodociągowa spełnia 
wszelkie wymagania unijne. Dzięki tej 
inwestycji mieszkańcy Gościnna mają do-
stęp do bieżącej, czystej i zdrowej wody.

Nowa sieć kanalizacji sani-

tarnej – to korzyść dla Cie-

bie i środowiska!

Wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej 
jest sukcesywnie przekazywana do eks-
ploatacji. Przyłączanie nieruchomości do 
wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej 
w Łężycach jest możliwe od 20.09.2017 r. 
(osada Głodówko i Rogulewo), w Ziber-
towie od 1.09.2017 r., natomiast w Bol-
szewie będzie możliwe od lutego 2018 r., 
a w Kąpinie od marca 2018.

Wykonane inwestycje wpisują się w wie-
loletni kompleksowy program skanalizo-
wania gminy Wejherowo. Dzięki dobrej 
współpracy instytucji zaangażowanych 
w realizację inwestycji – w tym służb 
gminy Wejherowo, wszystkie zadania 
były sprawnie realizowane i zakończone.

Dlaczego warto podłączyć 

nieruchomość do sieci?

Podłączenie nieruchomości do sieci ka-
nalizacji sanitarnej rozwiązuje problem 
odprowadzania ścieków i pozwala obni-
żyć koszty związane z odprowadzaniem 

ścieków co najmniej o połowę. Zyskuje 
się również wygodę i komfort, bo ska-
nalizowana posesja to koniec kłopotów 
z przepełnionym szambem i koniec nie-
przyjemnych zapachów towarzyszących 
opróżnianiu szamba. Podłączając posesję 
do sieci kanalizacyjnej, chroni się wody 
gruntowe oraz lokalne rzeki, ponieważ 
stare, nieszczelne szambo może powo-
dować iniltrację zanieczyszczeń do wód 
gruntowych. Nie bez znaczenia jest rów-
nież fakt, że wraz z podłączeniem posesji 
do kanalizacji sanitarnej podnosi się jej 
standard, co ma wpływ na wartość nieru-
chomości i jest jej dodatkowym atutem 
w przypadku ewentualnej sprzedaży.

Jak to załatwić?

W celu przyłączenia nieruchomości do 
sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej 
należy postępować w trybie opisanym na 
stronie internetowej www.pewik.gdynia.
pl lub zgłosić się do Biura Obsługi Klienta 
PEWIK GDYNIA Sp. z o.o., ul. Witomiń-
ska 21 w Gdyni, tel. 58 66 87 242. Godziny 
otwarcia: poniedziałek 9.30 - 16.30, wto-
rek – piątek 8.00 – 15.00.

Finansowanie projektu

Przypomnijmy, że zadania inwestycyj-
ne w Bolszewie, Gościcinie i Łężycach, 
finansowane z udziałem środków Unii 
Europejskiej, objęte są Programem Ope-
racyjnym Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020, Oś Priorytetowa 2 ,,Gospodar-
ka wodno-ściekowa’’, Działanie 2.3 „Go-
spodarka wodno-ściekowa w aglomera-
cjach”, w ramach którego realizowany 
przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. projekt 
ma wartość prawie 42 mln zł. Inwestycje, 
spełniając najwyższe wymagania unijne 
dotyczące ochrony środowiska, popra-
wiają nie tylko komfort życia mieszkań-
com, lecz także stwarzają dobre warunki 
dla przyszłych inwestorów, co z pewnoś-
cią przyczyni się do szybszego rozwoju 
Gminy Wejherowo.

Warto przypomnieć, że na właścicielu 
nieruchomości ciąży obowiązek przyłą-
czenia nieruchomości do istniejącej na 
terenie gminy sieci kanalizacyjnej. Usta-
wodawca przewiduje jedno odstępstwo 
od tej zasady – kiedy nieruchomość jest 
już wyposażona w przydomową oczysz-
czalnię ścieków spełniającą wymagania 
określone w odrębnych przepisach – wte-
dy przyłączenie nieruchomości do sie-
ci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe. 
Jednocześnie Gmina Wejherowo wspiera 
właścicieli przyłączanych nieruchomości 
w pokryciu kosztów przyłączenia.



www.naszemiasto.pl6 PONIEDZIAŁEK, 29 STYCZNIA 2018 
NASZEMIASTO#dzieje się

Najstarsi fani będą mogli zaprosić także swoje wnuki

Depeche Mode po raz pierwszy zagrają w Trójmieście. 
Wystąpią w gdańsko-sopockiej Ergo Arenie 

Są z pewnością w Trójmieście 
fani, którzy czekają na przyjazd 
ukochanego zespołu Depeche 
Mode już przeszło trzydzieści 
lat. Depeche Mode koncerto-
wali w Polsce już kilkakrotnie, 
ale niedziela 11 lutego jest datą 
ich pierwszego jak dotąd kon-
certu w Trójmieście.  

Koncert Depeche Mode 
w hali Ergo Arena położonej 

na granicy Gdańska z Sopotem 
zasługuje na często naduży-
wane określenie „wielkiego wy-
darzenia”.  

MIELI WŁASNĄ SUBKULTURĘ 

Nieprzypadkowo wspomnia-
łem o najstarszych polskich fa-
nach Depeche Mode, gdyż 
w drugiej połowie lat 80. 
i pierwszej lat 90. w naszym 
kraju istniała dość liczna sub-
kultura „depeszowców”, roz-
powszechniona zwłaszcza 
w średnich szkołach technicz-
nych. To, że jeden konkretny ze-
spół ma liczne plemię fanatycz-
nych wyznawców, zdarza się 
bardzo rzadko, przeważnie sub-
kultury grupują się wokół sty-
lów muzycznych. To daje poję-
cie nie tylko o popularności, ale 

i o kulturowym znaczeniu 
Depeche Mode - oni są stylem 
samym w sobie. A swoją drogą, 
dawni depeszowcy mający te-
raz od 40 do 50 lat, zapewne zja-
wią się licznie w Ergo Arenie.  

Jeśli już mowa o stylu, to 
Depeche Mode byli w pierwszej 
dekadzie przypisywani 
do synth-popu (w Polsce nazy-
wanego new romantic) i new 
wave, a później do tanecznego 
rocka, rocka elektronicznego 
i wreszcie do rocka alternatyw-
nego. Te przyporządkowania 
odpowiadają z grubsza przemia-
nom stylistycznym zespołu. Na-
leży jednak pamiętać, że oprócz 
zmieniających się brzmień i ryt-
mów Depeche Mode przez całą 
swoją karierę zachowali cią-
głość, którą zapewniły charak-

terystyczny głos Dave’a Gahana 
i talent kompozytorski Martina 
Gore’a, dwóch muzyków, bez 
których tego zespołu nie można 
sobie wyobrazić.  

Choć obaj biorą udział we 
wszystkich nagraniach 
Depeche Mode, to debiutancki 
album, „Speak & Spell“ z 1981, 
najbardziej taneczny i popowy 
ze wszystkich w ich dyskogra-
fii, można uznać za rodzaj pro-
logu. Prawdziwe Depeche 
Mode zaczyna się od albumu 
„Construction Time Again“ 
z 1983 r. Powodem było odejście 
po pierwszej płycie Vince’a 
Clarka, który później zdobył 
sławę dzięki założonym przez 
siebie duetom Yazoo i Erasure. 
Depeche Mode w sensie ści-
słym to Gahan, Gore, Andy 

Fletcher i Alan Wilder, który 
opuścił grupę w 1995 r., ale zdą-
żył przyłożyć rękę do epoko-
wych dokonań - albumów 
„Some Great Reward” (1984), 
„Black Celebration” (1986), 
„Music for the Masses” (1987), 
„Violator” (1990) i „Songs of the 
Faith and Devotion” (1993). 
Od 1995 r. Depeche Mode grają 
z powodzeniem jako trio.  

NUMER CZTERNASTY 

Trasa, w której ramach brytyj-
skie trio przyjedzie do Gdańska, 
promuje wydany wiosną ubie-
głego roku album „Spirit”, który 
jest już czternasty w dyskogra-
fii Depeche Mode. Mamy 
szczęście, bo ten album jest naj-
wyżej ocenionym dziełem tej 
grupy od kilkunastu lat. Trasa 

Global Spirit Tour miała pierw-
szą odsłonę latem i jesienią ub. 
r., koncert w Ergo Arenie będzie 
należał do części drugiej, zapla-
nowanej na pierwszą połowę 
2018 roku.  

Oprócz koncertu 11 lutego 
Brytyjczycy zagrają także jako 
główna gwiazda czwartku 5 lipca 
na Open‘er Festival w Gdyni 
Kosakowie. Szczęście więc bę-
dzie podwójne, skumulowane 
po ponad trzech dekadach cze-
kania. A najstarsi fani będą mo-
gli zaprosić także swoje wnuki! 

Depeche Mode wystąpi 11 lu-
tego o godzinie 20 w Ergo Are-
nie na placu Dwóch Miast, 
Gdańsk/Sopot. Bilety w cenach 
249 - 449 zł  dostępne są na stro-
nie LiveNation.pl oraz we 
wszystkich punktach Empik.

Już na poważnie można za-
cząć odliczanie dni do kon-
certu Depeche Mode w hali 
Ergo Arena. Legendarny ze-
spół zagra po raz pierwszy 
w Trójmieście 11 lutego. 

#Tomasz Rozwadowski
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Na pierwszym planie Dave Gahan, 
w głębi z gitarą Martin Gore

REKLAMA 007054100

REKLAMA 008077417

PRACA 
PŁATNY STAŻ
Nie masz pracy? Czujesz, że nie jesteś 

wystarczająco przygotowany 

do zawodu pracownika biurowego, 

doradcy � nansowego, 

sprzedawcy, kelnera-barmana? 

A może chcesz się przekwali� kować?

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie 
� nansowanym ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 
Podczas projektu przygotujemy Cię do pracy 
(szkolenia, indywidualne doradztwo zawodowe, itp.)
i pomożemy znaleźć pracę (początkowo jako płatny staż z możliwością stałego zatrudnienia).

Więcej informacji oraz zgłoszenia:
tel. 602 320 540

Warunek udziału w projekcie:
• wiek powyżej 30 lat,
• status osoby bezrobotnej,
• projekt dedykowany jest zawodom: pracownik biurowy,  doradca � nansowy,

        sprzedawca, kelner-barman,
• miejsce zamieszkania na terenie jednego z powiatów: pucki, wejherowski, gdański, 

kartuski, lęborski, kościerski, starogardzki lub tczewski.

Projekt współ� nansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

„JUŻ TYLKO KR(OK!) OD ZATRUDNIENIA”, nr projektu: RPPM.05.02.02-22-0064/16

REKLAMA 007992570

AUTO SKUP
a złomowanie a holowanie lawetą

a dojazd Pomorskie

518 878 010
REKLAMA 018003320

OPIEKUNKI  

seniorów w niemczech  z DoŚwiADczeniem

zarobki 1500-1700 Euro netto, ubezp., zwrot kosztów  

podróży. J. niemiecki.

www.shd-opieka.pl  A  0049231589-798-80

REKLAMA 008007127

M&M

OD 500  DO 10 000 ZŁ

ZADZWOŃ JUŻ DZIŚ!!!   BIURO: 

POŻYCZKI
• SZYBKA DECYZJA

• EKSPRESOWA DOSTAWA GOTÓWKI

• HONORUJEMY RÓWNIEŻ ŚWIADCZENIA 500+

510-264-234
67/349-05-05
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REKLAMA 008076828
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REKLAMA 008065161

WYPRZEDAŻE
REKLAMA 008065161
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REKLAMA 008065161

WYPRZEDAŻE

WYPRZEDAŻE

REKLAMA 008065161

S A L O N  O D Z I E Ż O W Y

LĘBORK,ul. Staromiejska 15i
10.00-18.00 poniedziałek-piątek | 10.00-14.00 sobota

LĘBORK, ul. Staromiejska 34
10.00-18.00 poniedziałek-piątek

10.00-14.00 sobota

LĘBORK, ul. Staromiejska 40
10.00-18.00 poniedziałek-piątek

10.00-14.00 sobota

LĘBORK
ul. Staromiejska 17b

10.00-18.00 

poniedziałek-piątek
10.00-14.00 sobota
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na 
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