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Najchętniej 
czytana gazeta

w powiecie 
wejherowskim

RUMIA | Adam Korol, Minister sportu i Turystyki, pierwszy kopnął piłkę, ofi cjalnie roz-
poczynając VI edycję ogólnopolskiego Turnieju Orlika o puchar premiera rp. Tegorocz-
na inauguracja odbyła się w rumi. Łącznie w całej polce w rozgrywkach weźmie udział 
około 150 tysięcy dzieci!

Turniej Orlika 
rozpoczęty!
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Sporo już zrobiliśmy. 
W planach kolejne 
inwestycje

”Z mojego punktu wi-
dzenia najważniejsza 
jest kanalizacja, drogi, 
w ogóle cała infrastruk-
tura techniczna. sporo 
już zrobiliśmy, sporo się 
dzieje teraz i liczymy na 
to, że stopień skanali-
zowania gminy będzie 
niebawem wysoki.

więcej str. 3

więcej str. 7
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przeglądaj, 
 czytaj, 
  komentuj
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Gwiazdą wieczoru był 
zespół disco-polo M.I-
.G., znany z piosenek pt. 
„Wymarzona”, „Miód 
Malina” i „Nie ma moc-
nych na Mariolę”. Na 
plac przy Gimnazjum za-
witały tysięczne tłumy.
Obchody święta rolników 
z powiatu wejherowskie-
go rozpoczęły się mszą 
świętą w kościele p.w. 
św. Wawrzyńca w Luzi-
nie. Następnie korowód 
dożynkowy przejechał 
ulicami Luzina, na plac 
przy miejscowym Gim-

nazjum. Potem nastąpi-
ło uroczyste otwarcie do-
żynek, turniej sołectw, 
konkurs na najpiękniej-
szy wieniec dożynkowy, 
wręczenie nagród i od-
znaczeń.
Na scenie wystąpili ar-
tyści Kaszubskiego Ido-
la, Boney M./ Hakuna, 
Tomasz Dolski, M.I.G. 
i Bliza. Późnym wieczo-
rem odbył się pokaz fa-
jerwerków. Dożynkom 
towarzyszył wernisaż 
wystawy fotografi i „Ro-
dziny rolników”. (PS)

Świetna zabawa przy disco polo
LUZINO | Na placu przy Gimnazjum w Luzinie odbyły się dożynki powiatowo-gminne. Przybyły na nie tysiące ludzi. 
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Turniej rozgrywany jest już 
po raz szósty. Dzięki zaan-
gażowaniu animatorów pra-
cujących na Orlikach, turniej 
okazał się wielkim sukcesem 
i wspaniałą sportową przygo-
dą już dla blisko 700 tys. naj-
młodszych adeptów futbolu, 
którzy w ciągu tych pięciu lat 
zagrali na Orlikach! W tym 
roku w rozgrywkach weźmie 
udział ok. 150 tys. dzieci. Me-
cze będą rozgrywane na bo-
iskach „Orlik” w całej Polsce, 
a zwycięskie drużyny zmierzą 
się ze sobą na finałach w War-
szawie. 
Rozpoczęcie tegorocznej edy-
cji miało miejsce w Rumi. W 
uroczystym starcie turnieju 
wzięli udział m.in. Adam Ko-
rol, Minister Sportu i Tury-
styki, poseł Krystyna Kłosin, 
Ryszard Stachurski, wojewo-
da pomorski, Dariusz Gę-
sior, ambasador turnieju Or-
lika, Stanisław Pogorzelski, 
wiceburmistrz Rumi, Ariel Si-
nicki, przewodniczący Rady 
miejskiej Rumi i wielu in-
nych. Rozegrano też pierwsze 
mecze. 
- Kilka lat temu postawio-
no na budowę wspaniałych 
obiektów sportowych, jakimi 
są Orliki, i ten turniej jest jed-
nym z tego wyników - powie-
dział minister Adam Korol. 
- Jestem dumny i trochę za-
zdroszczę tym dzieciom, któ-
re mają takie wspaniałe moż-
liwości, doceniają sport, do-
ceniają ruch, doceniają to, że 
sport jest dobrą zabawą. Gdy 
ja byłem dzieckiem i zaczy-
nałem swoja przygodę ze 

sportem nie było tyle progra-
mów w telewizji, kompute-
rów, więc każdą chwilę wol-
ną spędzałem na świeżym po-
wietrzu. Ale też nie było ta-
kich wspaniałych boisk. Cie-
szę się, że teraz dzieci mają o 
wiele lepsze warunki do upra-
wiania sportu, niż jeszcze kil-
kanaście lat temu. Teraz na-
sza głowa w tym, abyśmy za-
szczepili u nich nawyk spor-
tu. 
„Ojcem chrzestnym” Turnie-
ju Orlika określany jest obec-
ny wojewoda pomorski. I nie 
bez powodu. 
- Z tych 2600 Orlików, któ-
re powstały w Polsce przez 
ostatnie lata, większość zosta-
ła zbudowana pod moim oso-
bistym nadzorem – mówi wo-
jewoda Ryszard Stachurski. - 
A turniej, który dziś się rozpo-
czyna, to ja wymyśliłem. Ale 
nie byłoby sukcesu, gdyby 
nie partnerzy, to było wspólne 
przedsięwzięcie rządu i samo-
rządów wojewódzkich oraz 
lokalnych. 
- Sport to nie tylko sposób na 
utrzymanie zdrowia i kondy-
cji, ale też świetna szkołą ży-
cia - dodał wiceburmistrz Sta-
nisław Pogorzelski. - Sport 
wychowuje, pozwala budo-
wać relacje i charakter. To jest 
pewna inwestycja, która po 
latach procentuje. I nie cho-
dzi tylko o piłkę nożną, ale 
też inne dyscypliny, jak ko-
szykówka, piłka ręczna, tria-
thlon, siatkówka... Oczywi-
ście nie byłoby tego bez bazy, 
baza sportowa jest niezwy-
kle istotna i trzeba ją rozbu-

dowywać. Za naszymi pleca-
mi już za chwilę będzie wbita 
pierwsza łopata i rozpocznie 
się budowa całorocznego bo-
iska. Dziś zaczynamy turniej, 

ale tak samo chciałbym go za-
kończyć z rumską drużyną w 
Warszawie, świętując zdoby-
cie złotego medalu. 
Rafał Korbut

INWESTYCJA | Clinica 
Medica otworzyła w Gdyni 
prywatny oddział położni-
czo - neonatologiczny. 

Nowoczesny i komforto-
wy oddział posiada I stopień 
referencyjności, natomiast 
wyposażony jest w sprzęt 
do ratowania życia matki 
i noworodka, kwalifikujący 
do wyższego - II stopnia.  

- Z biegiem czasu oraz na-
bieranego doświadczenia 
będziemy przyjmować przy-
padki adekwatne dla II stop-
nia referencyjności – podkre-
ślają przedstawiciele kliniki.  
Zespół oddziału położniczo 
- neonatologicznego two-
rzą specjaliści z wieloletnim 
doświadczeniem w dzie-
dzinie ginekologii, położ-
nictwa, neonatologii oraz 
anestezjologii. Wysoko wy-
kwalifikowana kadra lekar-
ska stanowi gwarancję bez-
piecznej opieki zarówno nad 
matką, jak i nad dzieckiem. 
Położne i pielęgniarki ukoń-
czyły liczne kursy specjali-
styczne uprawniające m.in. 
do poradnictwa laktacyjnego, 

pobierania krwi pępowino-
wej, wykonywania szczepień 
ochronnych noworodków. 
Nowo powstały oddział 
położniczy jest jedynym 
prywatnym oddziałem na 
obszarze województwa po-
morskiego. 

-Dyżurujemy 24h na 
dobę, przez 7 dni w tygo-
dniu. Każda przyszła mama 
może liczyć na komfort, 

bezpieczeństwo i opiekę 
medyczną na najwyższym, 
światowym poziomie- zapew-
niają przedstawiciele kliniki 

Wszelkie dodatkowe in-
formacje i szczegóły udzie-
lane są pod dedykowanym 
numerem telefonu i adresem 
e-mail (24h) oraz dostępne są 
na stronie internetowej i FB 
Kliniki:

 
58 661 01 03 
poloznictwo@clinica-medica.pl

 

Nowa oferta 
CliNiCa MediCa

Przychodnia i Szpital 
Clinica Medica 
ul. Mireckiego 11 
81-229 Gdynia 
Rozwijamy się dla Was!

Grają o Puchar Premiera
RUMIA | To najbardziej prestiżowa impreza piłkarska w naszym kraju dla amatorskich drużyn 
dziewcząt i chłopców w wieku 10–13 lat. Turniej Orlika o Puchar Premiera RP właśnie się rozpoczął. 
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W sklepie, który mieści się 
przy ul. Mickiewicza 9A, 
można znaleźć wytwory po-
chodzące przede wszystkim 
z Pomorza. Właściciele za-
strzegają, że nie jest to sklep 
ekologiczny, ale właśnie re-
gionalny. 
- To nie jest i nie będzie sklep 
spożywczy, u nas nie dosta-
nie się takich produktów, jak 
w innych sklepach, bo my 
nie zamawiamy z hurtow-
ni – podkreśla Przemysław 
Olczak, właściciel firmy. 
- W asortymencie są oczy-
wiście wędliny, sery, nabiał, 
przetwory mleczne i zbożo-
we w formie sypkiej na wagę, 
warzywa, owoce i wiele in-
nych. Ale to wszystko pocho-
dzi od lokalnych wytwórców, 
indywidualnych producen-
tów i niewielkich spółdzielni. 
Możemy pochwalić się rów-
nież dostępnością produktów 
dla osób na diecie bezglute-
nowej.
Właściciele wpadli na po-
mysł otwarcia takiego skle-
pu, ponieważ na Pomorzu 
do tej pory nie było takiego 
miejsca, gdzie można znaleźć 
szeroki wybór naturalnych, 
zazwyczaj bez sztucznych 
dodatków, regionalnych pro-
duktów. Takie wytwory do 
tej pory można było kupić 
podczas rozmaitych targów, 
sporadycznie były dostępne 
też w niektórych sklepach. 
- A u nas będzie bardzo duży 
wybór, klient znajdzie niemal 
wszystko w jednym miejscu 
– mówi Przemysław Olczak. 
- Wraz z żoną jesteśmy zwią-

zani z rolnictwem od 20 lat, 
mamy więc duże doświad-
czenie w tej branży, znamy 
się na tym oraz przez ten czas 
nawiązaliśmy niezbędne kon-
takty z producentami. Efek-
tem tego jest otwarcie sklepu 
regionalnego w Wejherowie. 
Właściciele podkreślają, że 
nie będzie to sklep z produk-
tami luksusowymi, a ceny 

będą przystępne.
- Jest oczywiste, że prawdzi-
wa wędzona szynka nie może 
kosztować tyle, co najtańsza 
wędlina naszpikowana che-
mią – dodaje Przemysław 
Olczak. - Ale też produkty 
dostępne u nas nie będą kosz-
tować fortunę. To jest sklep 
dla każdego, a nie tylko dla 
ludzi majętnych. Po prostu 

chcemy mieć produkty wy-
twarzane tradycyjnymi meto-
dami, zdrowe i smaczne. Np. 
makaron, pieczywo czy cia-
sta będą zawierać jajka, a nie 
proszek jajeczny. Częściowo 
będzie to też sklep sezonowy, 
bo np. świeże owoce czy wa-
rzywa nie są dostępne przez 
cały rok. 
Rafał Korbut

Prawdziwe „Niebo w gębie”!
WEJHEROWO | Takiego sklepu jeszcze na Pomorzu nie było! W Wejherowie właśnie otwiera się sklep, w którym będzie można kupić wyłącznie 
produkty regionalne, pochodzące od lokalnych wytwórców. 

OTWARCIE JUŻ W NAJBLIŻSZY WTOREK 
8 WRZEŚNIA O GODZINIE 8.00!
Sklep „Niebo w gębie”
ul. Mickiewicza 9A, Wejherowo
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Nic bardziej nie cieszy jak uda-
ne życie rodzinne – opowiada 
Dariusz Męczykowski wpółw-
łaściciel kompleksu gastrono-
miczno - wypoczynkowego 
w Grabówku. - Tu się uro-
dziłem. Od początku rodzice 
mówili mi jak ważna jest  aby 
żyć  zgodnie z boskimi przy-
kazaniami i mieć szacunek do 
ludzi. – Byliśmy przekonani 
o tym że ludzie będą chcieli tu 
przyjeżdżać.  Rodzice mojego 
męża   prowadzili restaurację 
i odkąd pamięta  ludzie zawsze 
do nich przychodzili na dobre 
domowe jedzenie. Ja sama  
uczyłam się kucharskiego 
rzemiosła od swojego ojca.  – 
dodaje Joanna Męczykowska 
właścicielka Zajazdu nad Sta-
wem. Cały kompleks wybudo-
waliśmy  na ziemi przekazanej 
nam przez rodziców. Postawi-
liśmy na młodą załogę. To byli 
wtedy bardzo młodzi ludzie. 
Uczyli się sztuki gotowania 
i obsługi klienta od naszych 
rodziców, a także  najlepszych  
kucharzy i  kelnerów.   Dzięki 
temu  mamy wspaniały zespół 
ludzi. Najpierw powstała re-
stauracja Zajazd nad Stawem. 

Zaczęliśmy łowić więcej ryb 
z naszego jeziora, przygoto-
wywać coraz więcej swojskich 
wyrobów. Nasi klienci zaczęli 
to doceniać.  Potem przyszedł 
czas na budowę bazy nocle-
gowej. Na początku powstały 
cztery kilkuosobowe domki, 
a obecnie kończy się budowa 
hotelu, gdzie będziemy przyj-
mować gości w bardzo kom-
fortowych warunkach. Wy-
różniać nas będzie duża baza 
zabiegowa i szeroka  odnowa 
biologiczna. W jej skład wej-
dzie zewnętrzna tężnia solan-
kowo-borowinowa taka, jaką 
można spotkać w uznanych 
uzdrowiskach jak chociażby 
w Ciechocinku. Będzie też 
komnata solna „Kryształowy 
świat” oraz cała gama zabie-
gów, zabiegów kosmetycznych 
i odnowy biologicznej.

- Naszym atutem jest to, że 
posiadamy własne jezioro – 
mówią Joanna i Dariusz Mę-
czykowscy. Przekazali nam je 
także nasi rodzice. Jest bardzo 
czyste i głębokie, żyją w nim 
min. raki i sielawy.  Zastana-
wialiśmy się jak dobrze wyko-

rzystać tak piękna rzecz jaka 
dała nam natura. Dlatego zbu-
dowaliśmy nad brzegiem je-
ziora Rybaczówkę. To miejsce 
w którym można wspaniale 
wypocząć, zjeść i się zabawić.  
Każdy kto odwiedzi Ryba-
czówke może skorzystać z na-
szych łodzi i rowerów wod-
nych i  zrobić sobie wycieczkę 

po jeziorze, a osoby które lubią 
wędkować mogą także złowić 
rybę. W Rybaczówce serwu-
jemy zupę rakową oczywiście 
z raków z naszego jeziora 
a także sielawę przyrządzoną 
na różne sposoby min. smażo-
ną, wędzoną i w occie. Poda-
jemy także węgorza w śmie-
tanie, wędzonego, smażonego 

i w galarecie. Na stołach gości 
też sandacz, okoń i szczupak. 
Ważne jest to aby żyć w zgo-
dzie z naturą. - Pamiętam 
z dziecinnych lat jak w nie-
dzielne przedpołudnie szliśmy 
do Kościoła a po południu spo-
tykała się cała rodzina, żeby 
biesiadować przy wspólnym 
stole – kontynuuje Dariusz  

Zajazd nad Stawem Rybaczówka 
i dobry klimat Grabówka

Zapraszamy na naszą 
stronę internetową  
zajazdnadstawemkaszuby.pl 

Z dniem 1 września uruchamia-
my turnus zdrowotny w grupach 
zorganizowanych , indywidual-
nie i rodzinnie. Szczegóły i zapisy 
pod nr tel. 605 340 866 

Organizacja wesel, imprez 
okolicznościowych, konferencji 
– Manager Mateusz Sznaza tel. 
609 257 963

Indywidualne zamówienia 
menu, spotkania przy indywidu-
alnym menu, spotkania bizneso-
we, rodzinne, okolicznościowe 
w Rybaczówce  tel. 502 060 142

Sprzęt wodny, łowienie ryb – 
rezerwacja – 512 327 034

Męczykowski.   Mieliśmy na 
nim to co dało nam pole, jezioro 
i las. Dlatego to co dajemy na-
szym klientom ma być częścią 
natury Grabówka. Każdy kto 
do nas przyjedzie będzie mógł 
z części otaczającej nas przyro-
dy coś dla siebie wziąć. – Mąż 
bardzo wspiera mnie w pro-
wadzeniu firmy. Podjął jednak 
decyzję że będzie kandydował 
w najbliższych wyborach par-
lamentarnych. Ma duże szan-
se żeby zdobyć mandat posła. 
Trzymam za niego kciuki. Wiem 
jednak że będzie nam brakowa-
ło jego wsparcia jak dostanie się 
do Sejmu – kończy wywiad  Jo-
anna Męczykowska.
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Powiatowa Biblioteka Publiczna,
Miejska Biblioteka Publiczna 
im. Aleksandra Majkowskiego 
oraz Muzeum Piśmiennictwa 

i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie
serdecznie zapraszają na ogólnopolską akcję

 Narodowe Czytanie 2015 - „Lalka” Bolesława Prusa, 
która odbędzie się 5 września 2015 r. o godz. 12.00

w wejherowskim muzeum, ul. Zamkowa 2a.

W czytaniu udział wezmą aktorzy „Teatru pod Napięciem”, działającego przy Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie, pod kierownictwem Kingi Krajkowskiej oraz „Grupy 
Teatralnej Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku YMCA” pod kierunkiem Eweliny 
Magdziarczyk-Plebanek.

Atrakcją będzie odczytanie partii powieści w języku kaszubskim, w tłumaczeniu Romana 
Drzeżdżona.

Podobne wydarzenie będzie miało miejsce w Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III 
Sobieskiego w Wejherowie. Początek spotkania o godz. 10.00.
 
W obu akcjach weźmie udział Starosta Wejherowski Gabriela Lisius. 

INFORMACJA
Stosownie do treści art. 115 ust. 3  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami (tekst jednolity Dz. U. 2015.782) 

Starosta Wejherowski
zawiadamia

że na wniosek Prezydenta Miasta Wejherowa zostało wszczęte postępowanie, w sprawie ogra-
niczenia sposobu korzystania z nieruchomości, której stan prawny jest nieuregulowany, poło-
żonej w Wejherowie obr. 13, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 297, poprzez udzielenie 
zezwolenia na przebudowę istniejącej elektroenergetycznej sieci nn-0,4 kV – demontaż sieci 
napowietrznej oraz budowa nowej sieci kablowej i przyłączy, w trybie art. 124 w zw. z art. 124 
a ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Jednocześnie Starosta Wejherowski informuje, że w przedmiotowej sprawie został zebrany 
cały materiał dowodowy. W związku z powyższym zgodnie z art. 10 § 1 kpa, strony mają 
prawo do składania oświadczeń i wniosków dowodowych oraz przeglądania akt sprawy i wy-
powiadania się co do wszystkich okoliczności sprawy i przeprowadzanych dowodów.

INFORMACJA
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami                       
(tj. Dz.U.2015.782)

Starosta Wejherowski
informuje:

że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, w dniu 28.08.2015 
r. wywieszono na okres 21 dni wykaz nr IV/2015, dotyczący nieruchomości stanowiącej wła-
sność Skarbu Państwa, położonej: Miasto Rumia, obręb 8, działka 168/8 przeznaczonej do 
dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie

zaprasza na 

benefi s działalności artystycznej Andrzeja Arendta
Uroczystość odbędzie się 4 września 2015 r. o godz. 18.00, 

w siedzibie Muzeum, przy ul. Zamkowej 2a.

W programie:
- powitanie gości,
- występ zespołu „Bliza” z repertuarem kaszubskiego disco,
- rozmowa z Bohaterem wieczoru,
- promocja katalogu dokonań Andrzeja Arendta oraz zaproszenie na wystawę

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie

zaprasza na 
wernisaż wystawy malarstwa Aleksandry Krause

pn. „Fascynacje…”
który odbędzie się 8 września 2015 r. o godz. 18.00, 

w siedzibie Muzeum, przy ul. Zamkowej 2a

Wydarzeniu towarzyszyć będzie VII koncert z cyklu Akademia w pałacu 
pt. „Pieśni różnych narodów” Ludwiga van Bethovena.

Wystąpią:
Dorota Całek - sopran, Krzysztof Bobrzecki - baryton, Małgorzata Skorupa - skrzypce, Anna 
Sawicka - wiolonczela, Anna Mikolon - fortepian

Partnerem wernisażu malarstwa jest Towarzystwo Upiększania Miasta Pucka.

Wstęp wolny
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Nie tak dawno widziałem, 
jak wieczorem jechał Pan 
na motocyklu na trasie Bol-
szewo – Orle. Trochę mnie 
to zdziwiło, bo przyzwycza-
iliśmy się, ja także, do wido-
ku wójtów w garniturach, 
wysiadających z eleganc-
kich samochodów.

– Jeżdżę na motocyklu z za-
miłowania. Ułatwia to prze-
mieszczanie się, bo gmina 
Wejherowo jest rozległa, jej 
tereny są zróżnicowane. Nie 
wszędzie można dojechać sa-
mochodem, a w tym roku po-
godę mamy świetną. Z senty-
mentem wracam do motocykli 
już historycznych, w tym, np. 
WSK-a. Tego dnia akurat 
sprawdzałem, jak przebiegają 
przygotowania do dożynek 
gminnych w Orlu. Impreza 
ostatecznie się udała, jestem 
zadowolony z jej przebiegu. 
Na boisku w Orlu były tłumy. 
Koncert zespołu Łzy bardzo 
się ludziom podobał.

Która z inwestycji, obecnie 
realizowanych w gminie 
Wejherowo, jest Pana zda-
niem najważniejsza?

– Z mojego punktu widze-
nia najważniejsza jest kana-
lizacja, drogi, w ogóle cała 
infrastruktura techniczna. 
Sporo już zrobiliśmy, sporo 
się dzieje teraz i liczymy na 
to, że stopień skanalizowa-
nia gminy będzie niebawem 
wysoki. Aktualnie prace nad 
budową kanalizacji trwa-
ją w Bolszewie. Inwestycję 
przeprowadza PEWiK Gdy-
nia, w ramach projektu, na 
który Spółka uzyskała spore 
dofinansowanie. Wcześniej 
w ramach tego projektu wy-
konana została kanalizacja 
sanitarna w Gościcinie, któ-
ra w tym roku została już 
przekazana do użytku. Była 
możliwość pozyskania do-
datkowych środków, posze-
rzenia zakresu rzeczowego 
inwestycji i dzięki temu rów-
nież w Bolszewie jest budo-
wana kanalizacja, w obszarze 
o dość gęstej zabudowie, po-
między ulicą Polną a Długą.

Co jeszcze udało się zrobić 
w tym roku?

– Po wykonaniu kanalizacji 
wyremontowaliśmy w cało-

ści ulicę Słoneczną w Go-
ścicinie. Nawierzchnia na 
tej ulicy była w bardzo złym 
stanie. Projekt kanalizacyj-
ny zakładał tylko remont 
nawierzchni w tej części 
ulicy Słonecznej, która zo-
stała uszkodzona w związku 
z budową kanalizacji, lecz 
postanowiliśmy, bo taka była 
potrzeba, odnowić tę ulicę 
na całej jej szerokości. Dzię-
ki temu mamy tam prawie 
kilometr nowej nawierzchni. 
Ponadto konsekwentnie, już 
od początku mojej poprzed-
niej kadencji, realizujemy 
program modernizacji dróg 
gminnych, na który corocz-
nie przeznaczamy około 
dwóch milionów złotych. 
Dzięki temu kolejne drogi 
są utwardzane w technologii 
nakładek asfaltowych, a tak-
że płyt.

Co dzieje się w Bolszewie? 
Czy tam również gmina in-
westuje?

– Oczywiście. Bardzo waż-
ną inwestycją gminną jest 
realizowana obecnie rozbu-
dowa Samorządowej Szkoły 
Podstawowej w Bolszewie. 
W gminie Wejherowo i w sa-
mym Bolszewie gwałtownie 
wzrasta liczba mieszkańców. 
Bolszewo liczy ich już ponad 
siedem i pół tysiąca. W Bol-
szewie rozwija się budow-
nictwo deweloperskie, czego 
nie widać z głównej ulicy, bo 
trzeba by odskoczyć w bok, 
aby zobaczyć duże osiedla 
mieszkaniowe, które w Bol-
szewie powstały. Przybywa 
szczególnie ludzi młodych, 
w związku z czym musimy 
zwiększyć bazę oświatową. 
Od kilku lat było wiadomo, 
że szkoła w Bolszewie musi 
być powiększona. Koszt tej 
inwestycji to dwanaście i pół 
miliona złotych, realizacja 
jest rozłożona na dwa lata. 
Założenie jest takie, aby na 
rozpoczęcie roku szkolnego 
2016/17 nowy budynek zo-
stał przekazany do użytku. 
Powstanie również pełnowy-
miarowa sala gimnastyczna. 
Potrzeby są duże. W dwóch 
naszych największych szko-
łach podstawowych, w Bol-
szewie i Gościcinie, jest po 
ok. 800 dzieci.

A pomniejsze inwestycje?

Sporo już zrobiliśmy. 
W planach kolejne inwestycje
WYWIAD | Z Henrykiem Skwarło, wójtem 
gminy Wejherowo, rozmawia Piotr Smoliński.

– To na przykład świetlica 
wiejska w Ustarbowie wraz ze 
strefą rekreacyjno-sportową. 
Ustarbowo to jedno z naszych 
mniejszych sołectw, gdzie 
mieszkańcy nie mieli żadnej 
możliwości organizowania 
zebrań wiejskich. Udało się tę 
inwestycję w tym roku zreali-
zować, nawet z udziałem środ-
ków zewnętrznych, podobnie 
parking i zespół boisk przy 
szkole w Gowinie. Poza ulicą 
Słoneczną w Gościcinie zo-
stał wybudowany odcinek ulic 
Polnej i Wodnej w Bolszewie. 
Położono tam asfalt.

W gminie Wejherowo, wcze-
śniej niż w mieście, zorga-
nizowano seanse kinowe 
na wolnym powietrzu. Czy 
w tym roku również spotkały 
się z zainteresowaniem?

– Już po raz drugi zorganizo-
waliśmy w gminie kino letnie. 
Udało się, tak jak w roku po-

przednim. To prawda, miasto 
wzięło z nas przykład i też 
coś takiego zorganizowano. 
Seanse w gminie Wejherowo 
były organizowane w wie-
lu miejscach – w ArtParku 
w Bolszewie, w Gościcinie, 
w Górze, w Gowinie, Kniewie 
i Zbychowie. Cieszyły się po-
wodzeniem, ludzie przycho-
dzili. To ważne, aby w okresie 
letnim było jak zająć sobie 
czas, aby była powszechnie 
dostępna rozrywka na dobrym 
poziomie.

Jak przebiega współpraca 
gminy z powiatem?

– Relacje są prawidłowe, mogę 
powiedzieć, że nawet dobre. 
Ze wszystkimi samorząda-
mi, w interesie mieszkańców 
gminy Wejherowo, relacje 
powinny być co najmniej po-
prawne. Ostatnia wspólna ini-
cjatywa naszej gminy i powia-
tu to powołanie do istnienia 

socjalnej spółdzielni powiato-
wo-gminnej. Dogadujemy się 
też w zakresie inwestowania 
na drogach powiatowych, po-
łożonych na terenie gminy. Tu 
przykładem jest kolejny od-
cinek niedawno utwardzonej 
drogi Zbychowo-Gniewowo. 
Jeśli chodzi o większe pro-
jekty drogowe, realizowane 
przez powiat na terenie gminy 
Wejherowo w ramach „schety-
nówek”, to należy wspomnieć 
o drodze w Łężycach, która 
właśnie powstaje. Współ-
pracujemy z powiatem także 
w zakresie rozwoju kultury 
i sportu, zorganizowaliśmy, 
wspólnie z fundacją „Proak-
tywni” z Orla, Powiatowy 
Dzień Sportu w ArtParku 
w Bolszewie.

Jakie są plany inwestycyjne 
na najbliższą przyszłość?

– Nadal będziemy działać 
w zakresie kanalizacji sanitar-

nej. Planujemy zbudować sieć 
kanalizacji w Kąpinie. Został 
już wykonany kolektor głów-
ny, który łączy tę miejscowość 
z siecią w mieście. Będziemy 
szukać możliwości pozyskania 
dofinansowania na tę inwesty-
cję. Musimy też ukończyć roz-
budowę szkoły w Bolszewie. 
Składamy niedługo wniosek 
„do schetynówek” na drogę 
łączącą Gowino z Ustarbo-
wem. Jest to ważne połączenie 
z punktu widzenia organizacji 
dowozów dzieci i młodzie-
ży do szkół. Dzisiaj dzieciaki 
z Ustarbowa i Sopieszyna jadą 
przez Wejherowo do Gościci-
na. Chodzi mi o znaczny skrót 
ich drogi do szkoły. Nowa 
droga przyda się też mieszkań-
com. Ze starostwem będziemy 
chcieli doprowadzić do za-
kończenia budowy połączenia 
drogi Zbychowo-Gniewowo. 
Planów jest wiele i wierzę, że 
większość z nich uda się zre-
alizować.

fo
t. 

PS
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Uczniowie po dwumiesięcz-
nej przerwie (a niektórzy po 
raz pierwszy) poznali swoje 
nowe plany lekcji oraz dowie-
dzieli się, jakie zmiany czekają 
ich w tym roku. A zmian jest 
trochę, zarówno jeśli chodzi 
o samą naukę, jak i sprawy 
personalne. W kilku szkołach 
zmieniły się bowiem osoby na 
stanowisku 
Wojewódzka uroczystość roz-
poczęcia roku szkolnego odby-
ła się w tym roku w Społecznej 
Szkole Dobrzewino Karczem-
ki (gm. Szemud). 
- Życzę wszystkim – uczniom, 
nauczycielom, dyrektorom 
szkół i rodzicom - autentycznej 
radości z uczenia i uczenia się, 
życzę licznego grona szkol-
nych przyjaciół oraz dużo sa-
tysfakcji z codziennego poko-
nywania szkolnych trudności, 
życzę by szkoła rozbudzała 
marzenia i pomagała je speł-
nić mówi Mieczysław Struk, 

marszałek województwa po-
morskiego, który uczestniczył 
w uroczystości. - Społeczna 
Szkoła Dobrzewino Karczem-
ki to piękna placówka, która 
powstała i działa dzięki stara-
niom lokalnego stowarzysze-
nia i rodzicom. Gratuluję!
Władze powiatu uczestniczyły 
natomiast w uroczystościach, 
które odbyły się w O Liceum 
Ogólnokształcącym im. Ksią-
żąt Pomorskich w Rumi. W roz-
poczęciu roku wzięli udział 
m.in. Gabriela Lisius, Starosta 
Powiatu Wejherowskiego, se-
nator Edmund Wittbrodt, wi-
cestarosta, członkowie zarządu 
starostwa powiatowego, Piotr 
Bochiński, wiceprezydent 
Wejherowa, Bogdan Tokło-
wicz, przewodniczący Rady 
Miasta Wejherowa, poseł Kry-
styna Kłosin oraz wielu innych 
zaproszonych gości. 
Starosta podziękowała na-
uczycielom i rodzicom, do 
tych ostatnich apelując, aby 
włączyli się do współpracy 
z nauczycielami i dyrekcją 
szkoły. Podczas rozpoczęcia 

Nowy rok szkolny 
i nowi dyrektorzy

POWIAT | 1 września to dzień, który 
uczniom, ich rodzicom oraz pedagogom koja-
rzy się nieodłącznie z jednym wydarzeniem – 
rozpoczęciem nowego roku szkolnego. 

Uczniowie z Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie uroczyście powitali nowy rok szkolny

Przed nimi 10 miesięcy nowych wyzwań Prezydent Krzysztf Hildebrandt podziękował Marzenie Misztal dotychczasowej dyrektorce ZS 1
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GABRIELA LISIUS, 
Starosta Wejherowski:

- W dniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego 
często planujemy i wyznaczamy sobie kon-
kretne cele na najbliższe 10 miesięcy. Jestem 
przekonana, że ten rok szkolny będzie dla was, 
drodzy uczniowie, nie tylko czasem nauki, ale 

tez poszukiwań i ciekawych doświadczeń, zdo-
bywania nowych umiejętności, rozwijania pasji i zainteresowań. 
Że będzie to czas dogłębnego poznania wybranych dziedzin na-
uki, która pozwoli wam do przygotowania się do studiowania 
i zaplanowania przyszłej kariery zawodowej. Ze swojej strony 
pragnę zapewnić uczniów, rodziców i nauczycieli, że jako samo-
rząd dołożymy wszelkich starań, aby zagwarantować w szkołach 
jak najlepsze warunki do nauki i pracy. 

LUCYNA PENKOWSKA, 
dyrektor Liceum Ogólnokształcącego
im. Książąt Pomorskich w Rumi:

Obejmując stanowisko dyrektora zapewniam, 
że będę pilnie strzec całego dorobku tej szko-
ły, przede wszystkim strzec tradycji, pielęgno-
wać tradycje tej szkoły. Mam również wiele 
planów dotyczących rozwoju tej placówki. 

Myślę, że przy takim wsparciu ze strony organu 
prowadzącego, jakie mam do tej pory, to wszystko się uda zreali-
zować. Dziękuję też ustępującemu dyrektorowi, że w ostatnich 
tygodniach przekazał mi wiele cennych rad i wskazówek. Dzię-
kuję też za ludzką życzliwość, wsparcie, dobre rady i za rzetelne 
przekazanie szkoły, co niektórych z pewnością kosztowało wiele 
pracy.

roku dziewięciu nauczycieli 
otrzymało awanse na nauczy-
cieli mianowanych. Zmienił 
się też dyrektor szkoły – po 
15 latach obejmowania tego 
stanowiska odszedł Janusz 
Wolański, nową dyrektor zo-
stała Lucyna Penkowska. 
- W tej szkole pracuję już 
31 lat – powiedział Janusz 
Wolański. - I to były najlep-
sze lata mojego życia, gdy 
najpierw byłem młodym 
nauczycielem, a potem za-
cząłem kierować tą szkołą – 
z dużą satysfakcją i myślę że 
z sukcesami. Dziękuję pani 
staroście za udaną współpra-
cę przez te lata, bo właśnie 
dzięki udanej współpracy 
z organem prowadzącym, ja-
kim jest powiat, udało się bar-
dzo dużo w tej szkole zrobić 

i doprowadzić do aktualnego 
stanu. Nowej pani dyrektor 
życzę sukcesów w prowadze-
niu tego najstarszego w Rumi 
liceum. 
Do zmiany na stanowisku dy-
rektora doszło też w Zespole 
Szkół nr 1 w Wejherowie. Na 
emeryturę przeszła Marzena 
Misztal, zaś jej obowiązki 
przejął Piotr Litwin.
Za 43 lata przepracowane 
w oświacie podziękowali 
Marzenie Misztal: prezydent 
Wejherowa Krzysztof Hilde-
brandt, zastępca prezydenta 
Piotr Bochiński i pełniący 
obecnie funkcję przewodni-
czącego Rady Miasta Bogdan 
Tokłowicz, były wieloletni 
zastępca prezydenta kieru-
jący samorządową oświatą 
w Wejherowie.

Wojewódzka uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego odbyła 
się w tym roku w Społecznej Szkole Dobrzewino Karczemki

W uroczystościach powiatowych, które odbyły się w Rumi, wzięli udział m. in. posłowie oraz władze powiatu wejherowskiego
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Skrót Lady D odnosi się do 
angielskiego określenia Lady 
Disabled. W tym roku kon-
kurs jest po raz pierwszy or-
ganizowany na terenie woje-
wództwa pomorskiego. 
Nagrody będą wręczane 
w pięciu kategoriach: 

„Dobry start” – dla dziew-
cząt i kobiet w wieku od 
16 lat do 26, działających 
w różnych obszarach życia 
społecznego.

„Kultura i Sztuka” – dla 
kobiet działających w obsza-
rze kultury i sztuki.

„Sport” – dla dziewcząt 
i kobiet w wieku od 16 lat 
działających w obszarze 
sportu.

„Życie Społeczne” – dla 
kobiet działających w orga-
nizacjach i instytucjach na 
rzecz osób z niepełnospraw-
nością lub innych osób, albo 
przedsięwzięć społecznie 
użytecznych.

„Życie Zawodowe” – dla 
kobiet pracujących zawodo-
wo na rzecz osób z niepełno-
sprawnością lub innych osób, 
albo przedsięwzięć społecz-
nie użytecznych. 

Dnia 31 sierpnia  2015r. odbę-
dzie się posiedzenie Kapituły 
Konkursu w celu wyłonienia 
laureatek. W skład Kapituły, 
której przewodniczy Danuta 
Wałęsa, wchodzą m.in. 
przedstawiciele administracji 
samorządowej, organizacji 
pozarządowych i biznesu
Nagrody w poszczególnych 
kategoriach będą wręczane 
podczas uroczystej Gali dnia 
7 września br. o godz. 12.00 
w Sali im. L. Bądkowskiego 

w Pomorskim Urzędzie Mar-
szałkowskim. 
Wyróżnione panie wezmą 
udział w ogólnopolskim 
etapie Konkursu Lady D, 
którego Gala odbędzie się 23 
września w Warszawie. 
- Główną ideą Konkursu jest 
promocja i wyróżnienie nie-
tuzinkowych kobiet i oso-
bowości, które są symbolem 
sukcesu w wbrew rozmaitym 
przeciwnościom losu – mówi 
Poseł Kłosin – Wśród nas 
żyją kobiety, które mimo 
ograniczeń natury fizycznej 
prowadzą aktywne życie za-
wodowe, społeczne, rozwi-
jają własne pasje i przez ten 
konkurs pragniemy je doce-
nić. 

Pomorska Edycja
Konkursu Lady D
POMORZE | Krystyna Kłosin Poseł na Sejm RP, Samorząd Województwa 
Pomorskiego oraz Oddział Pomorski Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych organizują pod patronatem Parlamentarnej Grupy 
Kobiet konkurs mający na celu uhonorowanie kobiet z niepełnosprawnością, 
które wnoszą istotny wkład w różne dziedziny życia społecznego. Minister rozmawiał z prezy-

dentem Wejherowa Krzysz-
tofem Hildebrandtem o in-
westycjach drogowych 
i przygotowaniach do budowy 
nowego gmachu Sądu Re-
jonowego. Marek Biernacki 
powiedział, że z prezydentem 
Wejherowa współpracuje od 
wielu lat. Obecne zaangażo-
wanie i zainteresowanie mini-
stra dotyczy inwestycji, które 
były zaplanowane wspólnie  
z miastem, gdy pełnił obo-
wiązki Ministra Sprawiedli-
wości. Minister nie ukrywa, 
że projekt budowy nowego 
budynku sądowego zrobił 
na nim olbrzymie wrażenie 
i cały czas stara się tę inwe-
stycję monitorować. Zdaje 
sobie sprawę, że problem 
wejherowskiego sądownic-
twa polega na tym, że obiekty 
sądu znajdują się w czterech 
miejscach na terenie miasta, 
co znacząco utrudnia funk-
cjonowanie sądu i jest uciąż-
liwe dla mieszkańców.. 
- Miasto wypełniło wszystko 
swoje zobowiązania, w celu 
udzielenia pomocy w reali-
zacji tej inwestycji w za-
kresie prawnym i formal-
no-prawnym - mówił Marek 
Biernacki. - Nic nie stoi na 
przeszkodzie, aby rozpo-
cząć kolejne etapy prac nad 
budową nowego budynku 
sądu. Cieszy mnie fakt, iż bu-
dowane centrum nie będzie 

wyłącznie obiektem dla sądu, 
ale znajdą się tam również 
instytucje administracyjne 
i biznesowe, co podniesie 
rangę i atrakcyjność centrum 
miasta. Prezydent przedsta-
wił mi kolejne plany inwesty-
cyjne miasta, które jako poseł 
będę wspierać swoimi działa-
niami, aby skutecznie można 
je było zrealizować.

Zapytany o aktualne pro-
blemy bezpieczeństwa we-
wnętrznego minister podkre-
ślił, że czas spokojnej Europy 
skończył się, a Polska znaj-
duje się między młotem a ko-
wadłem. Nie wiadomo tyko, 
co jest młotem a co kowa-
dłem, bo nie wiadomo co jest 
bardziej niebezpieczne dla 
Polski: zagrożenie ze strony 
Rosji związane z konfliktem 

zbrojnym na Ukrainie, czy 
emigracja islamska z rejonów 
Afryki i Azji. Minister za-
pewnił jednocześnie, że pol-
skie służby starają się działać 
skutecznie. 
- W tym roku zatrzymano 
w Polsce bojowników is-
lamskich z bronią - dodaje 
Marek Biernacki. - Ich siatka 
została zlikwidowana. Po raz 

pierwszy w kraju islamskim 
zginęli polscy turyści. Oby-
watel polskiego pochodzenia 
dokonał samobójczego za-
machu w Syrii. Te zdarzenia 
są niepokojące, dlatego pol-
skie służby muszą się przy-
gotowywać na reagowanie 
i funkcjonowanie w różnych 
sytuacjach. Świat jest dyna-
miczny, a my musimy być 
czujni. (raf)

Biernacki 
o drogach i sądzie
WEJHEROWO | W wejherowskim ratuszu przebywał z roboczą wizytą 
Marek Biernacki, sekretarz stanu i koordynator ds. służb specjalnych w Rzą-
dzie RP premier Ewy Kopacz, były minister sprawiedliwości. 

Fo
t. 

U
M

 W
ej

he
ro

w
o



Nieruchomości 
           & wnętrza

DEWELOPERZY  |  DOMY  |  OGRODY  |  WYPOSAŻENIE  WNĘTRZ  |  KREDYTY

Od kilku lat regularnie spa-
da liczba studentów w Pol-
sce, w roku akademickim 
2013/2014 było ich 1,55 mln, 
o 400 tys. mniej niż osiem 
lat wcześniej. Według Home 
Brokera, nadal jednak jest to 
bardzo ważna grupa na rynku 
najmu. 
– Z jednej strony w czerwcu 
rośnie podaż, ponieważ część 
lokali się zwalnia i wraca do 
obiegu, a z drugiej strony poja-
wia nowa fala popytowa, któ-
ra zamierza od października 
rozpocząć najem – wyjaśnia 
Maciej Górka z serwisu Domi-
porta.pl. 
Według danych z serwisu Do-
miporta.pl w całym kraju jest 
prawie 15 tys. pokoi i stancji 
do wynajęcia, które koncen-
trują się głównie w miastach 
akademickich. Stanowią one 
prawie 17 proc całej oferty 
najmu w Polsce. Akademiki 
i pokoje cieszą się największą 
popularnością, bo są najtańsze. 
Ale wielu woli wynająć całe 
mieszkanie w kilka osób, co 
też pozwala rozłożyć koszty. 
W zależności od miasta ceny 
małych mieszkań zaczynają 
się od 900-1200 zł za miesiąc.
– Oczywiście wpływ na cenę 
ma przede wszystkim lokali-
zacja, im bliżej uczelni tym 
drożej, natomiast kolejnymi 
czynnikami są wyposażenie 

i standard, które coraz częściej 
wpływają na decyzję młodych 
osób i warto zwrócić uwagę na 
fakt, że jakość oferowanych 
mieszkań znacznie poprawiła 
się w ciągu ostatnich kilku lat 
– zauważa Maciej Górka. 
Ale to też wynik rosnących 
oczekiwań najemców. Kiedyś 
studentom wynajmującym 
pokój lub małe mieszkanie 
do pełni szczęścia wystarczy-
ło łóżko, biurko, ciepła woda 
i bliskość uczelni. Teraz jed-
nym z warunków jaki stawiają 
studenci jest na przykład do-
stęp do internetu i obowiązko-
wo pralka. Niektórym zależy 
nawet na miejscu parkingo-
wym.
Z danych Domiporta.pl wyni-
ka, że największym zaintereso-
waniem cieszą się lokale o me-
trażu pomiędzy 30 a 50 mkw. 
w cenie nie przekraczającej 
1600 zł za miesiąc i poszukuje 
ich prawie 39 proc. użytkow-
ników w wieku 19-25 lat. 
– Niestety oczekiwania popy-
towe naszych użytkowników 
zderzają się realiami podażo-
wymi, ponieważ w tej cenie 
większość oferowanych lokali 
posiada powierzchnie od 18 do 
30 mkw. – komentuje Maciej 
Górka.
Dla młodych ludzi liczy się 
cena ostateczna, czyli koszt 
ponoszony przez jedną osobę. 

Zwiększenie liczby mieszkań-
ców na metr kwadratowy obni-
ża koszty, więc młodzi ludzie 
często mieszkają w kilkuoso-
bowych grupach. Najbardziej 
pasuje im mieszkanie dwu- 
lub trzypokojowe, kawalerki 
cieszą się mniejszą popularno-
ścią, a to ze względu na cenę. 
Czasem jednak znajdzie się 
odpowiednio duża grupa, która 
wynajmuje dom, bo wówczas 
ma do dyspozycji nie tylko po-
koje, ale i garaż czy ogród, a to 
dodatkowy atut. Najemcy po-
szukują zwykle choćby odro-
biny prywatności. Mieszkania 
z otwartymi przestrzeniami 
cieszą się więc ograniczonym 
zainteresowaniem, zamykany 
pokój jest w cenie. Przykłado-
wo lokal z 30-metrowym salo-
nem i małą sypialnią nie będzie 
dla studentów tak atrakcyjny 
jak mieszkanie z trzema nie-
wielkimi pokojami, w którym 
każdy z lokatorów będzie miał 
swój kąt.
Ulubiona lokalizacja studen-
tów to okolice uczelni oraz 
centrum. Pozwala to zaoszczę-
dzić sporo czasu związanego 
z codziennymi dojazdami na 
zajęcia. Należy jednak pamię-
tać, że nie samą nauką student 
życie, stąd popularność cen-
trum miasta, gdzie koncentruje 
się życie towarzyskie.
(raf)

czas płynie i z każdym tygodniem znalezienie studenckiego lokum na ko-
lejny rok akademicki będzie coraz trudniejsze. Sierpień i wrzesień to okres 
największej aktywności studentów szukających mieszkania. najlepsze oferty 
(atrakcyjne mieszkania w niskiej cenie) już zniknęły.
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Przyszli mieszkańcy będą 
mogli cieszyć się domową 
atmosferą wspólnie z rodzi-
ną i przyjaciółmi, korzysta-
jąc z wyjątkowych rozwią-
zań. Na osiedlu powstanie 
Kids Club i zielona strefa 
piknikowa. 
Nowa inwestycja Ekolanu 
jest realizowana w Gdańsku, 
u zbiegu ulicy Świętokrzy-
skiej z aleją Vaclava Havla. 
Należą one, wraz z Trasą 
WZ, do systemu dróg cał-
kowicie przebudowanego 
w ostatnich latach. W ten 
sposób Ujeścisko zyskało 
szybkie połączenie z cen-
trum Gdańska oraz obwod-
nicą. Atutem nowego osiedla 
będzie również bliskość pętli 
tramwajowej (250 m) oraz 
przystanków autobusowych. 
W pobliżu TALOSI znajdują 
się przedszkola i szkoły. Nie 
brakuje również sklepów czy 
punktów usługowych. 
W najbliższym sąsiedztwie 
będzie można skorzystać 
z terenów rekreacyjnych, 
funkcjonalnie zagospodaro-
wanych pod kątem aktyw-
nego wypoczynku. Kilkaset 
metrów od osiedla znajduje 
się otoczony zielenią zbior-
nik wodny Augustowska, 
przy którym przebiegają 
alejki spacerowe i ścieżki 
rowerowe. Są też plac zabaw 
i zewnętrzna siłownia. 
– Wygodna lokalizacja to 
jedno. Pracując nad tą ofer-
tą, bardzo dużo uwagi po-
święciliśmy rozwiązaniom 

na samym osiedlu, dzięki 
którym mieszkańcy będą 
mogli wygodnie spędzać 
czas z najbliższymi i przy-
jaciółmi. Dlatego stworzy-
my dla nich zieloną strefę 
piknikową, z altanami, me-
blami ogrodowymi czy za-
cisznymi miejscami, w któ-
rych będzie można sobie 
posiedzieć i poczytać – za-
powiada Magdalena Resz-
kowska-Ustarbowska, pełno-
mocnik Zarządu EKOLANU. 
– W jednym z budynków po-
wstanie natomiast Kids Club, 
edukacyjna sala zabaw, gdzie 
dzieci pod okiem rodziców 
będą mogły się spotykać, ba-
wić i integrować.
Kids Club będzie dostępny 
tylko dla mieszkańców osie-
dla. Pod względem architek-
tonicznym skandynawskie 
inspiracje widać w stonowa-
nej kolorystyce budynków 
i aranżacji części wspólnych, 
w tym jasnych stref wejścio-
wych i korytarzy. W ofercie 
nowego osiedla znajdują się 
funkcjonalne mieszkania 2, 3 
i 4 pokojowe, o powierzchni 
od 36 do 86 metrów kwadra-
towych. Mieszkańcy będą 
mogli korzystać z miejsc par-
kingowych w hali garażowej, 
do której zjadą cichobieżny-
mi, przeszklonymi winda-
mi. Pierwszy etap TALOSI, 
w tym mieszkania dostępne 
w ramach programu MDM, 
ma być gotowy do odbioru 
w II kwartale 2016 roku. 
(opr. raf)

OsiedlOwe przyjemnOści
Osiedle mieszkaniowe inspirowane stylem skan-
dynawskim powstaje na gdańskim Ujeścisku. TA-
LOSI znaczy po fińsku "twój dom". 
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Jednym z wyróżników tej 
inwestycji jest atrakcyjne 
zagospodarowanie otwartej 
przestrzeni publicznej oraz 
jej współtworzenie przez 
polskich artystów: malarzy, 
grafików, fotografów czy 
rzeźbiarzy, którzy ozdobią 
elewacje, a także włączą się 
w projektowanie małej archi-
tektury. Zgodnie z założenia-
mi dewelopera osiedle ma być 
zaprzeczeniem nudy i zwy-
czajności, ma tętnić życiem 
i skupiać ludzi, zapraszać ich 
do wspólnego przebywania 
w ciekawie zaprojektowanej 
i - co istotne - otwartej prze-
strzeni publicznej.
Ponadto inwestycja będzie 
się wyróżniać pod wieloma 
względami, m.in. awangardo-
wą i oryginalną architekturą, 
a także licznymi udogodnie-
niami dla mieszkańców oraz 
nowoczesnymi rozwiąza-
niami energooszczędnymi. 
Przykładowymi techniczny-
mi rozwiązaniami zastosowa-
nym w IDEI są higrosterowa-
na wentylacja mechaniczna, 
ledowe oświetlenie czy sys-
temy automatyki służące ste-
rowaniu instalacją grzewczą 
w mieszkaniu. Nowoczesne 
udogodnienia przełożą się 
zapewne nie tylko na komfort 
przyszłych mieszkańców, ale 
również na niższe rachunki 
i stan środowiska. 
Sprzedaż mieszkań pierw-
szego z budynków osiedla 
rozpoczęła się w lipcu i - jak 
informuje Andrzej Przybek, 

dyrektor sprzedaży Grupy 
Kapitałowej EURO STYL - 
oferta spotkała się z dużym 
zainteresowaniem: Pierwszy 
budynek został sprzedany już 
w blisko 20%. 
- Zainteresowanie IDEĄ 
przerosło nawet nasze ocze-
kiwania – dodaje Andrzej 
Przybek. - Potwierdza to fakt, 
że dbałość o jakość produk-
tu, wysoki standard obsługi 
Klienta i nasz stosunek do 
otoczenia (brak grodzenia 
osiedla), a zarazem deklara-
cja i działanie zgodnie z pro-
gramem wartości „Jesteśmy 
Fair” – mają pozytywny 
wpływ na poziom sprzedaży. 
Ponadto wszystkie miesz-
kania znajdujące się w IDEI 
są bardzo przemyślane pod 
względem aranżacyjnym. 
Oferta jest zróżnicowana, 
dlatego też sprzedaż rozkłada 

się proporcjonalnie - zarówno 
mieszkania 2, 3 i 4-pokojowe 
cieszą się sporym zaintereso-
waniem.
Prace na placu budowy roz-
poczęły się w lipcu br. Aktu-
alnie trwają prace związane 
z realizacją stanu „0” budyn-
ku B1. 
- Powinniśmy je zakończyć za 
około siedem miesięcy – in-
formuje Radosław Serocki, 
dyrektor zarządzający w fir-
mie Arbud – Nieruchomości 
Budownictwo, będącej ge-
neralnym wykonawcą IDEI. 
- Niebawem rozpoczną się 
też prace budowlane zwią-
zane z uzbrojeniem terenu. 
Mieszkania zlokalizowane 
w pierwszym budynku re-
alizowanym na ternie osie-
dla będą gotowe do odbioru 
w I kwartale 2017 roku.
(raf)

zainteresOwanie ideą trwa
Idea to nowe osiedle mieszkaniowe z funkcją usługową realizowane przez dewelopera Euro Styl na ponad 4-hektarowym terenie, zajmowanym jeszcze kilka lat 
temu przez Międzynarodowe Targi Gdańskie. 
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Ogrody japońskie urzeka-
ją elegancją i naturalnością. 
Sztuka ich tworzenia zaczęła 
rozwijać się setki lat temu na 
Dalekim Wschodzie, gdzie 
wypielęgnowane ogrody mia-
ły uspokajać i ułatwiać mni-
chom medytację. 
I do dziś trudno byłoby zna-
leźć inny typ ogrodu, który 
tak relaksuje i sprawia, że 
odrywamy się od codzienno-
ści, wkraczając wszystkimi 
zmysłami w mistyczny świat 
natury. 
Styl, w jakim projektowane są 
japońskie ogrody, przetrwał 
do dziś i stał się inspiracją 

do tworzenia malowniczych 
zakątków nie tylko przy do-
mach jednorodzinnych, ale 
także osiedlach mieszkanio-
wych. Właśnie taki malowni-
czy dziedziniec znajduje się 
w kompleksie mieszkanio-
wym Altoria Apartamenty. 
Pełna równowaga pomię-
dzy prostotą a zaawansowa-
ną technologią oraz między 
estetyką a funkcjonalnością 
to idee, które przyświecały 
projektantom zlokalizowanej 
w Gdyni, przy ulicy Strzelców 
Altorii. Kameralna zabudowa 
połączona została wnętrzem 
ogrodu zainspirowanego dale-

kowschodnią filozofią. 
Niepowtarzalny klimat tworzą 
kompozycje kamieni o łagod-
nych kształtach symbolizują-
cych trwałość przyrody oraz 
nietuzinkowa mała architek-
tura. Oryginalnie uformowana 
zieleń łączy się z malowniczy-
mi ścieżkami i alejkami. 
Przestrzeń ogrodu japoń-
skiego powinna harmonijnie 
przenikać się z prywatną prze-
strzenią mieszkania. Uzyska-
nie takiego efektu umożliwia 
jedynie idealna kompozycja 
ogrodu z otoczeniem. Pro-
jektantom Altorii udało się to 
uzyskać poprzez niską zabu-

dowę, której lekkość zapewni-
ły jasna kolorystyka elewacji 
i szlachetne materiały wykoń-
czeniowe. Tafle szkła wśród 
zieleni dziedzińca dopełniły 
całości, nadając jednocześnie 
wysublimowanej elegancji.
Prestiż inwestycji podkreśla 
prywatna sala fitness wyposa-
żona w różnorodne urządzenia 
do treningu. 
Obecnie trwa budowa drugie-
go etapu inwestycji. Jak za-
pewniają projektanci z Grupy 
Inwestycyjnej Hossa standard 
nowej Altorii jest kontynuacją 
jakości znanej z pierwszej re-
alizacji.

japOńskie OgrOdy, czyli pOtęga zen za Oknem
HArMOnIA I prOSTOTA dOMInUją w ESTETycE jApOńSkIcH OGrOdów w STyLU ZEn. jAk Od wIE-
ków pOwTArZAją Mędrcy Z dALEkIEGO wScHOdU - ZEn TO pOTęGA...
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Przez trzy letnie miesiące 
Polskę przemierza SŁUCHO-
BUS – nasze profesjonalne, 
mobilne laboratorium testów 
słuchu. Auto zatrzymuje się 
w centralnych punktach miast, 
miasteczek i wsi. Ekipa naszych 
protetyków słuchu prowadzi 
w nim:

• otwarte,
• bezpłatne,
• w pełni profesjonalne 
  testy słuchu.

Każdemu pacjentowi, który 
przejdzie przez testy przekazu-
jemy konkretne, zindywiduali-
zowane informacje: mówimy, 
w jakim stanie jest ich słuch i co 
należy robić, aby o niego dbać.

Nasze testy są krótkie, bez-
bolesne i w pełni bezpieczne. 
Jak wyglądają?

Test ecola – bardzo krótki, 
przesiewowy test, w trakcie 
którego każdemu „podajemy” 
przez słuchawki dźwięki o natę-
żeniu 30dB w czterech często-
tliwościach (500, 1000, 2000, 
4000Hz) na przemian do prawe-

go i lewego ucha. Ci pacjenci, 
którzy nie usłyszą wszystkich 
sygnałów, kierowani są od razu 
na dokładniejsze badanie au-
diometryczne, wykonywane 
oczywiście na miejscu, w SŁU-
CHOBUSIE.
Badanie audiometryczne – 
określa próg słyszenia, na pod-
stawie którego można określić 
stopień niedosłuchu. Pacjen-
ci mają założone słuchawki, 
a w ręce przycisk, którym sy-
gnalizują moment pojawienia 
się dźwięku. Test rozpoczyna 
się od sprawdzania ucha „lep-
szego”, do którego nadawany 
jest sygnał o określonym natę-
żeniu i częstotliwości. Testujący 
stopniowo zwiększa natężenie 
dźwięku, aż do momentu, gdy 
dziecko usłyszy go i naciśnie 
przycisk. Badanie wykonywane 
jest w 4 częstotliwościach (500, 
1000, 2000 i 4000Hz). Każda 
osoba otrzyma wynik badania, 
który na miejscu będzie obja-
śniony przez naszych protety-
ków.

Jak dowiedzieć się kiedy 
i gdzie prowadzimy testy?

• regularnie odwiedzając stronę 
sluchobus.pl gdzie zawsze po-

dajemy konkretne terminy od-
wiedzin poszczególnych miast 
i adresy miejsc, pod którymi 
można spotkać SŁUCHOBUS

• czytając informacje w prasie 
i internecie

• słuchając serwisów w lokal-
nych stacjach radiowych i tele-
wizyjnych

Narodowy Test Słuchu woj. po-
morskie, mapa przejazdu: slu-
chobus.pl

• 18.09. piątek: 
Gdynia - Plac Kaszubski

• 19.09 sobota: Rumia 
- parking przy MOSIR  
Rumia (ul. Mickiewicza 49)

• 20.09 niedziela: Wejherowo 
- Plac przy FILHARMONII 
KASZUBSKIEJ 
ul.Jana III Sobieskiego 255

• 21.09 poniedziałek: 
Lębork Plac Pokoju

• 25.09 piątek: 
Pruszcz Gdański 
- deptak - ulica Waląga 
(koło Biedronki)

NARODOWY TEST SŁUCHU
narodowy Test Słuchu jest prowadzoną od czterech lat, największą w Polsce kampanią 
społeczną dotyczącą profilaktyki chorób słuchu. Dotychczas sprawdziliśmy jak słyszy 40 
tysięcy Polek i Polaków. nasza kampania została doceniona przez jury konkursów KnoW 
HEAlTH 2013 oraz Kampanie Społeczne 2012.

W tym roku mija 25 lat 
działalności Agencji Rynku 
Rolnego. Proszę opowiedzieć 
o początkach działalności 
Agencji.

- Powołanie ARR w 1990 r. 
było jednym z ważniejszych 
przejawów zmian instytucjo-
nalnych w otoczeniu polskiego 
sektora rolno-spożywczego. 
ARR ułatwiła producentom 
rolnym i innym podmiotom 
działającym w tym obszarze 
dostosowanie się do funkcjo-
nowania w realiach gospodarki 
wolnorynkowej. W celu prze-
ciwdziałania wahaniom cen 
uruchamiano zakupy nadwy-
żek produktów rolno-spożyw-
czych i realizowano zadania 
związane z gospodarowaniem 
państwowymi rezerwami 
produktów rolnych i żywno-
ściowych. Agencja stosowała 
także inne formy interwencji, 
umożliwiające podmiotom go-
spodarczym realizację skupu, 
takie jak umowy z autoryzo-

wanymi magazynami, zalicz-
ki oraz poręczenia kredytów. 
ARR przejęła część państwo-
wych magazynów zbożowych 
i  stworzyła na ich bazie dużą 
spółkę przechowalniczą. 
Wspierała również powstawa-
nie pierwszych giełd rolnych 
i rynków hurtowych. 

Przez kolejne lata zadania 
ARR ulegały zmianie. Jakie 
były kluczowe daty dla dzia-
łałalności Agencji?

- Ważna data to rok 1999, gdy  
rozpoczęły się przygotowania 
do spełnienia przez ARR wy-
mogów unijnej agencji płatni-
czej. Strukturę organizacyjną, 
zasady funkcjonowania i pro-
cedury dostosowano wówczas 
do standardów unijnych. Inny, 
ważny punkt zwrotny to 1 maja 
2004 roku, gdy polski rynek 
rolno-spożywczy stał się czę-
ścią jednolitego rynku. ARR 
powierzono realizację wybra-
nych mechanizmów wspólnej 

polityki rolnej. 
W ciągu ostatnich jedena-
stu lat kierunki aktywności 

Agencji zmieniały się wraz 
z ewolucją WPR, potrzebami 
uczestników rynku i poja-

wiającymi się wyzwaniami. 
Realizacja nowych zadań nie 
byłaby możliwa bez zaanga-
żowania wykwalifi kowanej 
kadry pracowniczej, sprawnie 
funkcjonujących systemów: 
organizacyjno-technicznego, 
fi nansowo-księgowego, in-
formatycznego oraz audytu 
i kontroli. Coraz częściej wy-
stępujące na rynkach rolnych 
zjawiska kryzysowe wzmocni-
ły potrzebę doskonalenia pro-
cedur szybkiego reagowania 
oraz utrzymywania gotowości 
instytucjonalnej w tym zakre-
sie. W minionych latach Agen-
cja wielokrotnie wspomagała 
różne grupy producentów 
dotkniętych sytuacjami kryzy-
sowymi na rynku. Wypłacała 
szczególne środki wsparcia na 
rynku mleka oraz rekompen-
sowała producentom straty 
spowodowane m.in.: ptasią 
grypą, bakterią Escherichia 
coli, wirusem afrykańskiego 
pomoru świń u dzików oraz 
rosyjskim embargiem.ARR 

Już 25 lat wspieramy rozwój 
sektora rolno-spożywczego
WYWIAD | Z Radosławem Szatkowskim, Prezesem Agencji Rynku Rolnego rozmawia Grzegorz Bryszewski.

administrowała również innymi 
działaniami mającymi na celu 
stabilizację rynków rolnych, 
takimi jak zakupy interwencyjne 
i dopłaty do prywatnego prze-
chowywania oraz kwotowanie 
produkcji. Wypłacała refundacje 
wywozowe, płatności uzupeł-
niające na rynku tytoniu i ziem-
niaków skrobiowych, a także 
szereg dopłat mających za za-
danie zarówno stymulowanie 
popytu na surowce pochodzenia 
rolniczego, jak i zwiększenie 
opłacalności produkcji. 

Wiem, że ARR stawia duży 
nacisk na wspieranie kon-
sumpcji...

- Tak. W tych ramach  realizowa-
liśmy niezwykle ważne społecz-
nie programy, przyczyniające 
się do kształtowania właści-
wych nawyków żywieniowych 
u dzieci – „Mleko w szkole”, 
w którym uczestniczyło 2,5 mln 
dzieci, oraz „Owoce i warzywa 
w szkole”, dzięki któremu 1,3 
mln uczniów otrzymało bez-
płatnie 262 mln porcji owoców, 
warzyw i soków. 
Warto podkreślić, że Polska jest 
w czołówce wśród krajów UE 
w realizacji obu programów. Nie 
mniej istotny ze społecznego 
punktu widzenia był program 
pomocy żywnościowej dla osób 
najuboższych, w ramach które-
go dostarczono ok. 1 mln ton 
gotowych artykułów spożyw-
czych o wartości 2,4 mld zł.
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W obchodach wzięło udział 
wielu przedstawicieli władz 
państwowych i samorządo-
wych, m.in. Gabriela Lisius, 
starosta wejherowski, Piotr 
Bochiński, wiceprezydent 
Wejherowa, Bogdan Tokło-
wicz, przewodniczący Rady 
Miasta Wejherowa, Krzysz-
tof Dośla, przewodniczący 
regionu gdańskiego NSZZ 
„Solidarność” oraz ks. prałat 
Daniel Nowak, dziekan deka-
natu Wejherowo.
Na Skwerze im. Jana Pawła 
II w Wejherowie, ul. Ko-
ściuszki złożono kwiaty pod 
tablicą „Solidarności”, zaś 
w auli Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 1 odbyła się 
prezentacja książki Mirosła-
wa Lademanna pt. XXXV lat 
NSZZ „Solidarność” - Wej-
herowski Ołtarz Solidarno-
ści, występy artystyczne oraz 
otwarcie wystaw „Solidarna 
Gdynia” oraz „Solidarność 
Walcząca”. 
W Kościele Chrystusa Króla 
i Błogosławionej Alicji Ko-
towskiej w Wejherowiepod-
czas uroczystej mszy św. 
Poświęcono natomiast ołtarz 
Błogosławionego ks. Jerzego 
Popiełuszki, patrona „Solidar-
ności” oraz odbył się koncert 
w wykonaniu Orkiestry Repre-
zentacyjnej Marynarki Wojen-
nej pt. „Polskie Sierpnie”. 

- Powstanie „Solidarności” 
było wielkim wydarzeniem 
poprzedniego stulecia – 
mówiła podczas obchodów 
Gabriela Lisius, Starosta 
Powiatu Wejherowskiego. 
- Miało wielki wpływ na 
kształtowanie się tożsamości 
indywidualnej i zbiorowej. 
To Ruch Solidarnościowy 
połączył ludzi różnych grup 
społecznych i zawodowych. 
Połączył tych wszystkich, 
którzy domagali się prawdy 
i poszanowania godności 
człowieka. Dziś wspomina-
my tamte niezwykłe wydarze-
nia, ten wielki zryw obywa-
telski, który utorował drogę 
do wolności i demokracji. 
Wspominamy i dziękujemy 
tym wszystkim, którzy podjęli 
trud budowania wszystkiego 
od nowa. Niech składane 
dziś kwiaty będą symbolem 
naszej wdzięczności i pamię-
ci, ale też niech zawsze nam 
przypominają, że przed nami 
wielkie zadanie kontynuacji 
tego pięknego dzieła. 
- Dziś gromadzimy się pod 
tą tablicą, bo chcemy po-
dejmować trud budowania 
ładu społeczno-moralnego 
w oparciu o wartości, bez 
których wiele dziedzin upada 
w naszej Ojczyźnie – dodał 
ks. prałat Daniel Nowak, 
dziekan dekanatu Wejhero-

wo. - U podstaw musi być 
moralność, aby rzeczywiście 
mogło być wzajemne porozu-
mienie, aby solidarność mogła 
być solidarnością w znaczeniu 

tym, o którym mówił Papież 
Jan Paweł II „nie ma wolności 
bez solidarności, nie ma miło-
ści bez solidarności”. 
Rafał Korbut

Świętowali 35-lecie 
„Solidarności” 
POWIAT | Składanie kwiatów, masza święta, poświęcenie ołtarza Błogosławionego ks. Je-
rzego Popiełuszki, patrona „Solidarności” oraz występy artystyczne – tak w Wejherowie świę-
towano obchody 35 rocznicy utworzenia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego 
„Solidarność”.

Niektórym przekroczenie 
60 roku życia kojarzy się 
z końcem realizowania 
swoich pasji i brakiem po-
mysłu na siebie. Jednak 
dla wielu to dopiero po-
czątek życia naprawdę „dla 
siebie”.
Zajęcia psychospołecz-
ne, realizowane w ramach 
Rządowego Programu na 
Rzecz Aktywności Społecz-
nej Osób Starszych, mają na 
celu pomoc seniorom oraz 
ich opiekunom w zmoty-
wowaniu się do aktywnego 
życia.
Tematyka zajęć obejmuje 
doskonalenie umiejętności 
miękkich, takich jak popra-
wa motywacji do działania, 
asertywność, radzenie sobie 
ze stresem i wydarzeniami 
traumatycznymi. W progra-
mie znajdują się również 
praktyczne porady dla opie-
kunów w budowaniu relacji 
senior-opiekun. Przykładowe 
tematy spotkań: „Poprawa 
motywacji do działania, ćwi-
czenia pamięci i koncentra-
cji”, „Umiejętność stawiania 
granic, asertywność – obrona 
przed nadużyciem”, „Umie-
jętności radzenia sobie ze 
stresem, konfliktami i trud-

nymi sytuacjami w życiu”.
Spotkania w Stacji Kultura 
odbywać się będą w każdy 
czwartek, przez osiem tygo-
dni, o godzinie 10.00 i każ-
dorazowo potrwają około 
trzech godzin. Prowadzone 
są przez Agnieszkę Małecką-
Jagłę, psychologa, eksperta 
we wspieraniu seniorów 
i doskonaleniu pracy opie-
kuńczej. Uczestnicy mają 
możliwość wybierania tema-
tów kolejnych spotkań oraz 
indywidualnych konsultacji.  
Jedynym warunkiem uczest-
nictwa jest ukończenie sześć-
dziesiątego roku życia.

Zapisywać można się telefo-
nicznie lub za pośrednictwem 
poczty elektronicznej:

Wiesława Pacholczyk
+48 679 65 51
w.pacholczyk@um.rumia.pl

Pytania odnośnie tematyki 
zajęć można kierować ma-
ilowo lub telefonicznie do 
samej prowadzącej:

Agnieszka Małecka Jagła
604 559 930
maleckia@go2.pl 
(raf)

warsztaty dla seNiorów 
w staCji Kultura
RUMIA | rusza cykl spotkań dla osób po sześćdziesiątym 
roku życia. organizatorami są Stacja Kultura we współ-
pracy z fundacją „niesiemy Pomoc” oraz stowarzyszeniem 
„Pomorskie Centrum Terapeutyczno-Prawne”. 
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na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Wejherowie przy ul. Gryfa Pomorskiego, oznaczonych ewidencyjnie jako działki:

PREZYDENT MIASTA WEJHEROWA 
OGŁASZA DRUGIE PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE

Opis: nieruchomości położone w północno – wschodniej części miasta, działki foremne, w kształcie zbliżonym do kwadratu, tereny niezabudowane, nieogrodzone, porośnięte trawą; na przedmioto-
wych działkach oraz na dojazdowych drogach wewnętrznych mogą występować pojedyncze krzewy.
Dostęp do drogi publicznej: pośredni – ww. nieruchomości zostaną sprzedane wraz z udziałem w dojazdowych drogach wewnętrznych, który został już wliczony w cenę wywoławczą: dz. nr 22/6, 22/8 
i 22/10 zostaną sprzedane wraz z udziałem 1/3 części w prawie własności dz. nr 22/4, obr. 12, KW nr GD1W/00013255/3, o pow. 545 m2, dz. nr 22/7 i 22/9 zostaną sprzedane wraz z udziałem 1/3 części 
w prawie własności dz. nr 22/5, obr. 12, KW nr GD1W/00013255/3, o pow. 483 m2.
Przeznaczenie: przedmiotowe działki położone są na obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzony uchwałą nr IIIk/XXXV/379/2001 Rady Miasta 
Wejherowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa obejmującego obszar miasta Wejherowa z wyłączeniem obszarów, dla których Rada Mia-
sta Wejherowa podjęła uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmian w planie miejscowym (tekst jedn. Dz.U. Woj. Pom. z dn. 31.11.2012 r., poz. 4569 z późn. zm.), w jednostce terytorialnej T5, gdzie 
dopuszcza się zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną.
Uzbrojenie: w ulicy Gryfa Pomorskiego znajdują się następujące sieci: wodociągowa, energetyczna, gazowa, teletechniczna, ciepłownicza i kanalizacji sanitarnej.
Dodatkowe zobowiązania nabywcy: nabywcy udziału w dz. nr 22/4 (droga wewnętrzna) wejdą w prawa i obowiązki wynikające z Umowy nr WGNiU.6853.2.8.2012 z dn. 02.04.2012 r., zawartej z Pomor-
ską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o.; nabywcy udziału w dz. nr 22/5 (droga wewnętrzna) wejdą w prawa i obowiązki wynikające z Umowy nr WGNiU.6853.2.8.2012 z dn. 02.04.2012 r., zawartej z Pomorską 
Spółką Gazownictwa Sp. z o.o., Umowy nr WGNiU.6853.2.9.2012 z dn. 07.05.2012 r. oraz Umowy nr WGNiU.6853.2.28.2012 z dn. 09.07.2012 r., zawartej z ENERGA – OPERATOR S.A.,
w akcie notarialnym sprzedaży przedmiotowych nieruchomości nabywcy ustanowią lub zobowiążą się ustanowić nieodpłatną służebność przesyłu na rzecz każdoczesnych właścicieli dz. nr 22/12, obr. 
12 polegającą na prawie korzystania z dz. nr 22/4, obr. 12 i 22/5, obr. 12 (drogi wewnętrzne), w celu budowy i eksploatacji kolektora kanalizacji deszczowej.
Termin przeprowadzenia poprzedniego przetargu: 19 sierpnia 2015 r.

Przetargi odbędą się ww. terminach, w sali nr 15 Urzędu Miejskiego w Wejherowie, Pl. Jakuba Wejhera 8.
 Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wpłaty należy dokonać w terminie wskazanym w niniejszym ogłoszeniu, na 
konto Urzędu Miejskiego w Wejherowie: Bank Millenium S.A. nr 14116022020000000061963861. Dowód tożsamości uczestnika oraz konieczne pełnomocnictwa podlegają przedłożeniu komisji 
przetargowej przed otwarciem przetargu. W przypadku gdy osoba, która przetarg wygra, uchyli się od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.
 Cena brutto nieruchomości ustalona w drodze przetargu będzie podlegała zapłacie na wskazane przez zbywcę konto bankowe najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia 
umowy przenoszącej własność.
 Zainteresowani udziałem w przetargach mają obowiązek dokonania oględzin nieruchomości oraz zapoznania się z dokumentami dotyczącymi stanu nieruchomości. Dnia 25 września 2015 r., 
o godz. 14.30, na przedmiotowym terenie, odbędzie się okazanie granic.
 Więcej informacji w sprawie sprzedaży nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195, p. 204, tel. 
58-677-71-47 lub 58-677-71-43, e – mail: nieruchomosci@wejherowo.pl. Ogłoszenie przetargowe wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy: Pl. J. Wejhera 8 i ul. 12 
Marca 195 oraz opublikowane na stronie internetowej BIP Urzędu.

l.P. numer ewidencyj-
ny i obręb

Powierzchnia numer księgi wie-
czystej

Cena wywoław-
cza

Wadium Termin wpłacania 
wadium

Data przetargu

1. 22/6, obr. 12 767 m2 GD1W/00006646/9 94 000,00 zł 9 400,00 zł 30 września 2015 r. 7 października 2015 r. o godz. 9.00

2. 22/8, obr. 12 767 m2 GD1W/00006646/9 94 000,00 zł 9 400,00 zł 30 września 2015 r. 7 października 2015 r. o godz. 9.00

3. 22/10, obr. 12 978 m2 GD1W/00006646/9 120 000,00 zł 12 000,00 zł 30 września 2015 r. 7 października 2015 r. o godz. 9.00

4. 22/7, obr. 12 767 m2 GD1W/00006646/9 94 000,00 zł 9 400,00 zł 30 września 2015 r. 7 października 2015 r. o godz. 9.00

5. 22/9, obr. 12 767 m2 GD1W/00006646/9 94 000,00 zł 9 400,00 zł 30 września 2015 r. 7 października 2015 r. o godz. 9.00
wylicytowane ceny zostaną powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.

www.nieruchomosci.wejherowo.pl

Wieńce złożono na mogiłach 
żołnierzy oraz Hipolita Rosz-
czynialskiego – działacza nie-
podległościowego, rotmistrza 
rezerwy 18. pułku ułanów, 
wójta gminy Rumia-Zagórze 
w latach 1934-39, zamordo-
wanego w Piaśnicy. Mogiły 
znajdują się przy Kościele pw. 
Podwyższenia Krzyża Święte-
go. Następnie kwiaty złożone 
zostały przy pomniku Bohate-
rów Walk z Faszyzmem oraz 
przy pomniku Żołnierzy Armii 
Krajowej. 

Obecna na uroczystości Kry-
styna Kłosin, poseł na Sejm 
RP, zaapelowała o pamięć dla 
wszystkich bohaterów walczą-

cych o wolną Polskę. 
- Pamiętamy o tych, którzy 

oddali swoje życie za wolność. 
Składając kwiaty na mogiłach 
żołnierzy, którzy polegli na 
naszej ziemi, upamiętniamy 
wszystkich żołnierzy walczą-
cych podczas II wojny świato-
wej.  Dziękuję wszystkim, któ-
rzy uczcili pamięć tych ludzi 
i podziękowali za ich ofi arę 
- mówiła podczas uroczystości 
Krystyna Kłosin. 

W obchodach rocznicowych 
wzięli również udział przed-
stawiciele Rady Miejskiej 
w Rumi, środowisk komba-
tanckich, działacze społeczni 
oraz mieszkańcy Rumi. 

Rumia we wrześniu 1939 
roku była dla Niemców waż-
nym celem strategicznym ze 
względu na położenie oraz 
obecność lotniska. Niesku-
teczne bombardowania okoli-
cy rozpoczęły się już 1 wrze-
śnia. W dniu 7 września do 
granic powiatu wejherowskie-
go dotarła 207 dywizja pie-
choty niemieckiej Landwehry. 
Obrona Rumi trwała kilka dni 
i poniosła za sobą wiele ofi ar 
po obu stronach konfl iktu. 
12 września podjęto decyzję 
o wycofaniu się wszystkich 
polskich jednostek w stronę 
Kępy Oksywskiej. 

(raf)

76 rocznica wybuchu II wojny światowej
RUMIA | Spotkanie władz miasta z kombatantami, uroczyste składanie wieńców oraz msza święta w intencji Ojczyzny w Kościele pw. Błogo-
sławionego Edmunda Bojanowskiego odbyły się w ramach obchodów rocznicy wybuchu wojny. 
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o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowa-
nia przestrzennego:

 Na podstawie art. 17, pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199) oraz na podstawie art. 
39 ust. 1, art. 40 i art. 41 w związku z art. 46 pkt.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnieniu informacji o środowisku i jego  ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 
1227 ze zm./, a także: Uchwały Rady Gminy Gniewino Nr V/37/2015 i Nr V/38/2015 z dnia 
18 lutego 2015 roku,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:
-  projektu zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla frag-
mentu terenów położonych w obrębie geodezyjnym Czymanowo, gmina Gniewino 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
- projektu zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla frag-
mentu terenów położonych w obrębie geodezyjnym Perlino, gmina Gniewino wraz z 
prognozą oddziaływania na środowisko . 

Projekty w/w planów będą wyłożone do publicznego wglądu w dniach od 
15 września 2015 roku do dnia 7 października 2015 roku w siedzibie Urzędu Gminy Gnie-
wino, ul. Pomorska 8, 84 – 250 Gniewino – pokój nr 7  w godz. pracy urzędu. 

 Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie 
się w dniu 25 września 2015 roku w siedzibie Urzędu Gminy Gniewino o godz. 12.00. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte 
w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. 

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Gniewino z podaniem imienia i nazwi-
ska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwa-
ga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
21 października 2015 r. 

                                                                              Wójt Gminy Gniewino
                                                                             mgr Zbigniew Walczak

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY GNIEWINO

Uroczystość uświetnili, 
oprócz przedstawicieli organu 
prowadzącego szkołę, prezesa 
wejherowskiej organizacji rze-
mieślniczej Brunona Gajew-
skiego i podstarszego Romana 
Pionka, Wicestarosta Powiatu 
Wejherowskiego Wojciech Ry-
bakowski, zastępca Prezyden-
ta Miasta Wejherowa Piotr Bo-
chiński. Wśród zaproszonych 
gości był obecny Naczelnik 
Wydziału Edukacji Starostwa 
Powiatowego w Wejherowie 
Mirosław Lademann. Podczas 
uroczystości prezes Brunon 
Gajewski przedstawił historię 
rozwoju Niepublicznej Szkoły 
Rzemiosła. 

Dyrektor szkoły Waldemar 

Bargański w swoim przemó-
wieniu nakreślił najbliższe 
zadania, jakie czekają spo-
łeczność szkolną: wprowadze-
nie dziennika elektronicznego 
i przeprowadzenie egzaminu 
potwierdzającego kwalifi ka-
cje zawodowe dla uczniów 
klas trzecich w części pisem-
nej i praktycznej, w oparciu 
o własną bazę lokalową. Dy-
rektor zapowiedział też, że 
w bieżącym roku szkolnym 
obchodzony będzie jubileusz 
10. lecia placówki.  „Z jedno-
odziałowej placówki, kształ-
cącej 33 adeptów rzemiosła 
- 10 lat temu, rozrośliśmy się 
prawie trzynastokrotnie pod 
względem ilości uczniów. 

Obecnie szkoła kształci ponad 
420 uczniów w 16 zawodach 
i 17 oddziałach. Nasza baza 
lokalowa już w tej chwili jest 
niewystarczająca i dlatego Za-
rząd Cechu podejmuje usilne 
działania w celu zmiany tej 
sytuacji. Mamy nadzieję, że 
działania te zostaną uwień-
czone sukcesem, dla dobra na-
szych uczniów.” - mówił dy-
rektor. Na koniec uroczystości 
życząc wszystkim sukcesów, 
posumował: „Wam pierwszo-
klasiści powiem: dokonaliście 
dobrego wyboru, nasza szkoła 
przygotuje Was do sprostania 
wymaganiom współczesnego 
rynku pracy”.

(opr. raf)

Pierwszy dzwonek 
w szkole rzemiosła
WEJHEROWO | Rozpoczął się kolejny rok szkolny. Tradycyjnie, jak 
co roku poprzedzony mszą św. w kościele pw. Stanisława Kostki. 
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PREZYDENT MIASTA WEJHEROWA
ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony 

na najem na okres 10 lat, lokalu użytkowego o pow. 61,50 m2, stanowiącego własność 
Gminy Miasta Wejherowa,  znajdującego się w budynku przy ul. św. Jacka 8 w Wejhero-
wie, wyłącznie w celu prowadzenia działalności gastronomicznej.

Stawka wywoławcza czynszu najmu wynosi  8  zł/m2 netto miesięcznie.
Do czynszu ustalonego w  przetargu zostanie doliczony podatek VAT 23%

Osoby zainteresowane udziałem w przetargu zobowiązane są zapoznać się ze szczegó-
łowymi warunkami przetargu, które można odbierać w Wydziale Gospodarki Nierucho-
mościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul. 12 Marca 195 p. 203, tel. 
677-71-43; 677-71-53 lub w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wejhe-
rowie na stronie internetowej www.bip.wejherowo.pl  oraz na stronie www.nierucho-
mosci.wejherowo.pl

Zainteresowani udziałem w przetargu mają obowiązek zapoznania się ze stanem tech-
nicznym lokalu.

Termin składania ofert upływa w dniu 18 września 2015 roku o godz. 9.00.

ATRAKCYJNY LOKAL DO WYNAJĘCIA
W CENTRUM WEJHEROWA !

Celem tego działania  
jest zachowanie histo-
rycznego, artystycz-
nego i kulturowego 
dziedzictwa oraz po-
prawa stanu zabytków  
na Ziemi Wejherow-
skiej. Ta inicjatywa na 
poziomie powiatów 
należała do pionier-
skich w Polsce.

W latach 2007-2014 
powiat wejherowski 
udzielił 34 dotacje  na 
łączną kwotę ponad 
1,2 mln zł. Po osiem 
dotacji otrzymały pa-
rafie w Brzeźnie Lę-
borskim (ponad 334 
tys. zł) i Górze (270 
tys. zł) na remont za-
bytkowych kościo-
łów. Z przyznanych 
środków finansowych 
wyremontowano wie-
żę kościoła w Brzeź-
nie  i jego otoczenie, 
łącznie z efektownym 
oświetleniem. W ko-
ściele św. Mateusza 
Apostoła w Górze wy-
konano  wiele prac remonto-
wo-budowlanych a zwłaszcza 
odrestaurowano przepiękny 
ołtarz główny w tej świątyni.

Wejherowski klasztor OO. 
Franciszkanów otrzymał 
sześć dotacji na łączną kwo-
tę 251 tys. zł, które zostały 
przeznaczone przede wszyst-
kim na odnowę  zabytkowych 
obrazów i malowideł ścien-
nych. Parafia w Zwartowie  za 
przyznane 5 dotacji (241 tys. 
zł) m.in. przywróciła pierwot-

ny kształt wieży zabytkowe-
go kościoła pw. Św. Józefa. 
W kościele św. Wawrzyńca 
w Luzinie poddano rewitali-
zacji  część okazałych witraży 
okiennych. Dotacje otrzymały 
również parafie w Strzepczu 
i  Łęczycach, we władaniu 
której jest również niewielki 
zabytkowy  kościół filialny 
w  Świetlinie  wybudowany 
w kształcie okręgu. Jest to je-
dyny tego typu obiekt na tere-
nie naszego powiatu,

W obecnej kadencji program 

jest kontynuowany a wyso-
kość dotacji może pokryć 
nawet 80 % nakładów. O do-
tację może ubiegać się każdy 
podmiot będący właścicielem 
lub użytkownikiem obiektu 
zabytkowego wpisanego do 
rejestru zabytków, który znaj-
duje się na obszarze powiatu 
wejherowskiego oraz posiada 
istotne znaczenie historyczne, 
artystyczne i kulturowe dla 
mieszkańców powiatu. Co 
ważne – obiekt musi być do-
stępny publicznie. (raf)

Zabytki od lat remontowane
POWIAT | W 2007 roku z inicjatywy ówczesnego Starosty Wejherowskiego Józefa Reszke, Rada Powiatu Wejherowskiego podjęła specjalną 
uchwałę określającą zasady udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych wykonywa-
nych w  obiekcie wpisanym do rejestru zabytków. 

KS. PIOTR MALINOWSKI,
b. proboszcz parafii 
Św. Apostołów Piotra i Pawła 
w Brzeźnie Lęborskim: 

- W imieniu beneficjentów pro-
gramu dziękuję byłym władzom 

powiatu wejherowskiego za tę 
cenną inicjatywę i wsparcie dla  zabytkowych 
obiektów sakralnych. Szczególnie dziękuję Panu 
Staroście Józefowi Reszke za sam pomysł, ale tak-
że za wieloletnią życzliwą pomoc w kompletowa-
niu dokumentacji pozwalającej ubiegać się o do-
tację. Dofinansowanie często pokrywało ponad 
połowę planowanego zadania, co znacznie skra-
cało czas realizacji prac i jednocześnie odciążało 
budżety parafii. W niektórych przypadkach bez 
tej zewnętrznej pomocy finansowej nie udałoby 
się wykonać bardzo wielu niezbędnych prac.

JóZEf RESZKE, 
Starosta Wejherowski 
w latach 2002-2014:

- Dofinansowanie na rato-
wanie zabytków w ramach 
corocznie ogłaszanych kon-
kursów było pierwszą tego 

typu inicjatywą wśród pomorskich powiatów 
i jedną z pierwszych w kraju (na poziomie 
powiatowym). Dzięki niemu udało się odre-
staurować już wiele bardzo ważnych  obiek-
tów naszego kulturowego dziedzictwa, które 
przez kolejne lata będą służyć naszym miesz-
kańcom i podnosić walory turystyczne Ziemi 
Wejherowskiej. Cieszę się, że program jest 
kontynuowany. Jako były Starosta i wieloletni 
radny powiatu będę go nadal wspierał.
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SPRZEDAM

DOM wolno stojący w 
Wejherowie, działka 1202 
m2, cztery garaże, muro-
wane, pilnie sprzedam 
lub zamienię na 2 pokoje 
z kuchnią za dopłatą, tel. 
501 549 579, tel. 58 672 
34 13

SPRZEDAM działkę 
budowlaną 600 m kw, 
z dobrym ogrodzeniem 
murowanym, ul. Krzywa, 
Wejherowo, tel. 513-005-
898  

SPRZEDAM lub wynaj-
mę działkę, 434 m2, nad 
morzem w Karwińskich 
Błotach, 1 km do pięknej 
plaży, z prawem budowy, 
media przy drodze, tel. 
661 582 483

SPRZEDAM działkę bu-
dowlaną, 600 m kw, Wej-
herowo, tel. 513-005-898 

SPRZEDAM działkę 
budowlaną 600 m kw, 
z dobrym ogrodzeniem 
murowanym, ul. Krzywa, 
Wejherowo, tel. 513-005-
898  

KUPIĘ

DO WYNAJĘCIA

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

JESTEM zainteresowa-
na wynajęciem garażu 
w okolicach ul. Rejtana / 
osiedle Chopina, długo-
terminowa umowa, tel. 
665 117 489

ZAMIENIĘ

DZIAŁKI budowlane, 
okolice Sierakowic. Tel: 
506-692-321

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

SPRZEDAM alufelgi 
Golf 4 stan bardzo dobry, 
Rozstaw 5.100, opony 
195/65/15 cena 650 zł. 
Tel: 517-916-681

SPRZEDAM Ford S-max, 
2010rok, 2000cm o mocy 
115km, srebrny lakier 
oraz szyby oryginalne, 
przebieg 162 tys. stan 
bardzo dobry 48500 zł, 
Reda. Tel: 510-260-315

KUPIĘ

SKUP aut, kasacja, awa-
ryjne otwieranie aut, po-
moc drogowa, auto czę-
ści. Tel: 789-345-593

INNE

EDUKACJA

LEKCJE dodatkowe z 
fi zyki i chemii, w tym za-
dania oraz matematyka, 
nauczyciel emeryt, Wej-
herowo, 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

ZATRUDNIE pracza i 
maglarki w Pralni Wejhe-
rowo. Tel: 602-447-261 
lub (58) 677-27-36

SZUKAM PRACY

USŁUGI

USŁUGI dekarsko – cie-
sielskie, tel. 697 753 504

OPAKOWANIA jednora-
zowe, tel. 501 175 330

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

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

TOWARZYSKIE

ZWIERZĘTA

RÓŻNE

SPRZEDAM silnik 7.5 kw 

960 obrotów oraz mar-
kizę 2.95x2m. Tel: 601-
638-877

ODDAM piec kafl owy. 
Tel: 515-411-954

SPRZEDAM drewno do 
CO i gałęziówkę, możliwy 
transport gratis. Tel: 782-
846-927 

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

SPRZEDAM fotelik sa-
mochodowy 0-13 kg 80 
zł, krzesełko do karmie-
nia  kółka 200 zł, łóżecz-
ko drewniane 50 zł, tel. 
505-567-034

SPRZEDAM łyżwy fi gu-
rowe, białe, rozm. 30, 
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nowe, 50 zł, Wejherowo, 
tel. 505-567-034

SPRZEDAM ubranka dla 
dziewczynki, rozm.122-
128, czapki, szaliki, buty, 
stan idealny, Wejherowo, 
505-567-034

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

KUPIĘ militaria, antyki, 
pamiątki z II Wojny Świa-
towej, dojazd do klienta, 

płatność gotówką od ręki, 
tel. 793 262 765, e-mail: 
ekwipunekwojskowy@
gmail.com

SPRZEDAM kurtkę nar-
ciarską, damską, rozm. L, 
kolor biały, czarne wstaw-
ki, stan idealny, cena: 350 
zł, Wejherowo, tel. 660 
731 138

ZŁOTA rączka, drobne 
naprawy, sprzątanie obej-
ścia, piwnic, transport, 
prace w ogrodzie, okolice 
Luzina, Wejherowa, tel. 
693 737 381
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Rumia Zumba Fest, czyli 
pierwszy maraton taneczny 
organizowany w mieście, 
przeszedł do historii. Udało 
się wszystko – nie zabrakło 
dobrej muzyki, uśmiechnię-
tych instruktorów, pozytyw-
nej energii i licznych atrakcji. 

Szczęśliwa okazała się też 
pogoda, według uczestników 
– idealna do tańca. Podczas 
imprezy, zgodnie z wcze-
śniejszymi zapowiedziami, 
rozstrzygnięty został konkurs, 
w którym do zdobycia były 
karnety do CityGym, torba 

sportowa czy voucher na ma-
saż.
Nie zapomniano o najmłod-
szych uczestnikach. Dzieci 
mogły korzystać z dmucha-
nych zjeżdżalni i zamków, 
a także wziąć udział w zaba-
wach z animatorami. Wyjąt-

kowym powodzeniem cieszy-
ły się stoiska z watą cukrową. 
- Cieszę się, że pierwsza edy-
cja imprezy spotkała się z du-
żym zainteresowaniem – mówi 
Agnieszka Rodak z Wydziału 
Rozwoju Miasta UM Rumia. 
– Jestem przekonana, że tego 
typu inicjatywy będą stałym 
punktem w sportowym kalen-
darzu naszego miasta. 
Maraton zumby był kolejnym 
wydarzeniem sportowym, 
jakie w ostatnim czasie zor-
ganizowane zostało w Rumi. 
W lipcu miasto gościło Mar-
cina Gortata, jedynego pol-
skiego koszykarza grającego 
w NBA. W sierpniu Rumia 
była współgospodarzem 
pierwszych zawodów triath-
lonowych Herbalife Ironman 
70.3. W październiku w rum-
skich lasach odbędzie się 
MTB Garmin Series – wyścig 
rowerów MTB. 
(raf)

Szalona zumba 
w słonecznym mieście
RUMIA | To było szaleństwo na punkcie zumby – w parku przy Miejskim Domu Kultury zebrało 
się kilkudziesięciu miłośników zumby. Przez ponad trzy godziny bawili się wśród gorących ryt-
mów znanych i lubianych utworów. fo
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Gryf Wejherowo przegrał na 
wyjeździe z Siarką Tarno-
brzeg 1:2. Bramkę dla żół-
to-czarnych zdobył Przemy-
sław Kostuch w 55. minucie. 
Strzelali też Koczon w 38. 
i Buczek w 82. 
Pierwszy gol padł po akcji 
piłkarzy Siarki z prawej 
strony boiska. Piłka, zagrana 
ze środka pola gry, długim 
podaniem trafi ła pod nogi 
dobrze ustawionego skrzy-
dłowego z Tarnobrzegu. Ten 
minął obrońcę Gryfa, wypu-

ścił futbolówkę i zagrał ją 
do nadbiegającego Koczo-
na, który huknął w kierunku 
bramki Ferry. Golkiper żółto-
czarnych rzucił się w długi 
róg, ale nie był w stanie odbić 
piłki, która – po mocnym 
uderzeniu po ziemi – trafi ła 
do siatki tuż obok słupka.
Bramkę dla Gryfa zdobył 
Przemysław Kostuch, po 
stałym fragmencie gry. Piłka, 
egzekwowana z rzutu roż-
nego, idealnie nadleciała 
na jego głowę. Kostuch był 

niepilnowany, wyskoczył 
wysoko. Słuszny wzrost na-
szego piłkarza przydał się 
w tej akcji – przeciwnicy nie 
mieli żadnych szans, bram-
karz nie zdążył nawet zare-
agować.
W 82. minucie padł drugi, 
tym razem zwycięski gol dla 
gospodarzy, zdobyty po do-
środkowaniu z rzutu wolnego 
z lewej strony. Ferra wysko-
czył w górę, chcąc wypiąst-
kować piłkę, jednak minął się 
z nią. Zawodnik gospodarzy 

wybił ją wysoko go góry, 
a Buczka nie dopilnował 
Skwiercz, który źle ocenił 
lot piłki i interweniował zbyt 
późno. Kostuch również był 
bezradny. Buczek „główką” 
wpakował piłkę do siatki.
To druga z rzędu porażka 
Gryfa, który znowu spadł 
w tabeli 2. ligi i teraz jest na 
9. miejscu. W sobotę kolej-
ny trudny mecz, tym razem 
z liderem, Stalą Mielec. Stal 
w tym sezonie jeszcze nie 
przegrała.

Przegrana Gryfa
MECZ | Piłkarze Gryfa Wejherowo ulegli na wyjeździe Siarce Tarnobrzeg 1:2 w meczu 6. kolejki 
2. ligi. Bramkę dla żółto-czarnych zdobył Kostuch w 55. minucie. Gryf spadł w tabeli na 9. pozycję. 
W najbliższą sobotę o godzinie 17 w Wejherowie pojedynek ze Stalą Mielec, liderem tabeli.

SIARKA 
TARNOBRZEG: 
Pawlus – Przewoź-
nik, Stępień, Ko-
ścielny, Suchecki, 
Stefanik, Stromec-
ki (59’ Korzępa), 
Domański, Więcek 
(66’ Mandzelow-
ski), Koczon (63’ 
Jakubowski), Mar-
tuś (78’ Buczek). 
Rezerwowi: Besz-
czyński – Koselak, 
Chłoń.

GRYf 
WEJHEROWO: 
Ferra – Kostuch, 
Skwiercz, Dampc 
(46’ Godula), Gi-
cewicz (73’ Rzepa), 
Kołc, Wicoń (46’ 
Czoska), Osłow-
ski, Sosnowski (81’ 
Giec), Kuzimski, 
Kowalski. Rezer-
wowi: Wichamn, 
Szur, Klimczak.

ze zmiennym szczęściem 
swoje rozgrywki rozpoczęli 
młodzi adepci piłkarscy 
(z rocznika 2002 i pierwszy 
zespół z rocznika 2003) 
Gryfa Wejherowo.

Podopieczni trenera Wojcie-
cha Borka (Junior C2) prze-
grali na wyjeździe z KP Sta-
rogard Gdański 1:6. Z kolei 
zawodnicy Wojciecha Waśka 
i Marcina Funk wygrali na 
inaugurację (również na 
boisku rywali) z GTS-em 
Pruszcz Gdański 4:0.
I Liga Wojewódzka C2 

Trampkarz (rocznik 2002) 
– 1. kolejka: KP Starogard 
Gdański – WKS Gryf Wejhe-
rowo 6:1. Bramka: Szymon 
Potrykus.
Skład Gryfa: Wika – S. Kę-
dzior, Czujko, Mielewczyk, 
Szulc, Domachowski, Ryn-
kowski, Kwiatkowski, Po-
trykus, Miotk, Ruszewski + 
Chmura, M. Kędzior, Gło-
wienka.
I Liga Wojewódzka D1 Mło-
dzik (rocznik 2003) – 1. ko-
lejka: GTS Pruszcz Gdański 
– WKS Gryf Wejherowo 
0:4.

JUNIORZY GRYFA 
ROZPOCZĘLI GRĘ

6. KOLEJKA 2. LIGI
• Olimpia Zambrów – Stal Stalowa Wola 0:0
• Siarka Tarnobrzeg – Gryf Wejherowo 2:1
• Wisła Puławy – Raków Częstochowa 1:0
• Polonia Bytom – Puszcza Niepołomice 4:5
• ROW 1964 Rybnik – Okocimski KS Brzesko 0:1
• GKS Tychy – Znicz Pruszków 1:1
• Radomiak Radom – Legionovia Legionowo 1:2
• Nadwiślan Góra – Kotwica Kołobrzeg 1:0
• Stal Mielec – Błękitni Stargard Szczeciński 3:2

To będzie już siódme starcie 
w rozgrywkach ii-ligowych 
nowego sezonu. Gryfi ci do 
tej pory uzbierali osiem 
punktów i niestety przegrali 
dwa ostatnie mecze, dla-
tego doping i obecność kibi-
ców będą piłkarzom jeszcze 
bardziej potrzebne! 

Tym bardziej, że wejhero-
wianie zagrają z liderem 
II ligi, ekipą Stali Mielec, 
która zdobyła dotychczas aż 

szesnaście punktów (5 zwy-
cięstw, 1 remis i żadnej po-
rażki). 
Pomóżmy Gryfi tom w zdo-
byciu trzech punktów! Wszy-
scy na stadion, wszyscy na 
mecz! Spotkanie odbędzie 
się w najbliższą sobotę 5 
września o godz. 17.00. Żół-
to-czarni zagrają u siebie, na 
stadionie przy Wzgórzu Wol-
ności. 
(raf)

GRYF ZMIERZY SIĘ 
ZE STALĄ

fo
t. 

PS



24 www.gwe24.pl/SPORT

archiwalne kalendarium czytaj na
www.gwe24.pl

KALENDARIUM 
FUTBOlOWe

Zbigniew 
Chuchała

Za kilka godzin (gdy nasza 
gazeta trafi a do czytelni-
ków) najważniejszy mecz 
sezonu dla naszej repre-
zentacji.  Na boisko we 
Frankfurcie n/Menem wy-
biegną jedenastki Polski i 
Niemiec. Gra idzie o udział 
w przyszłorocznych Mi-
strzostwach Europy. Nasi 
piłkarze zajmują pierwsze 
miejsce w grupie i już nie-
wiele dzieli ich od sukcesu. 
Nie ma oczywiście co zape-
szać, bo gramy przecież z 
aktualnymi mistrzami świa-
ta. Pragnę jednak zauwa-
żyć, że od 6. września 2011 
roku nie przegraliśmy z na-
szymi zachodnimi sąsiada-
mi. Graliśmy w tym czasie 
trzy razy. Najpierw był re-
mis w Gdańsku 2:2, po-
tem 0:0 w Hamburgu. Oba 
mecze miały charakter to-
warzyski. W ostatnim me-
czu natomiast odnieśliśmy 
w Warszawie historycz-
ne, bo pierwsze zwycię-
stwo 2:0 po bramkach Mi-
lika i Mili. To było spotka-
nie, które umocniło nas na 
pierwszym miejscu w gru-
pie.  Gdybyśmy natomiast 
chcieli wnioskować na 
podstawie wszystkich me-
czów między naszymi re-
prezentacyjnymi, to oczy-
wiście szanse mamy nie-
wielkie. Przed II wojną gra-
liśmy z Niemcami pięć razy 
– cztery porażki i jeden re-
mis. Stosunek bramek 4 do 
12. Od 20. maja 1959 roku 
meczów było czternaście, 
w tym jedno wspomnia-
ne wyżej zwycięstwo, pięć 
remisów i osiem porażek. 
Strzeliliśmy w tym czasie 
Niemcom zaledwie siedem 
bramek a oni nam aż dzie-
więtnaście. Najczęściej w 
meczach z Niemcami przed 
wojną wystąpili Józef Ko-
tlarczyk, Henryk Martyna 
i Gerard Wodarz. Po woj-
nie natomiast Jerzy Gor-
goń, Grzegorz Lato i Wła-
dysław Żmuda. Wszyscy po 
cztery razy. Z obecnych ka-
drowiczów po trzy mecze z 
Niemcami rozegrali Artur 
Boruc i Maciej Rybus. Ten 
drugi ma szanse aby popra-
wić dziś swój bilans. Pierw-
szy mecz z Niemcami jaki 
pamiętam, nasza repre-
zentacja rozegrała w 1971 
roku na Stadionie Dziesię-
ciolecia. To były także, po-
dobnie jak dziś, elimina-
cje do Mistrzostw Europy. 
W 28 minucie wyszliśmy 
na prowadzenie po golu 
Roberta Gadochy. Nieste-
ty skończyło się na wyniku 

1:3 po golach Gerda Mulle-
ra (dwa) i Jurgena Grabow-
skiego. Mecz już był pod 
wodzą Kazimierza Górskie-
go i czuć było w powie-
trzu, że tworzy się praw-
dziwa drużyna. Na boisko, 
z późniejszej trzeciej dru-
żyny świata, wybiegli Jan 
Tomaszewski, Adam Mu-
siał, Jerzy Gorgoń i Robert 
Gadocha. Ten pierwszy zo-
stał „oskarżony” przez ki-
biców, dziennikarzy i tak 
zwanych fachowców głów-
nym winowajcą porażki i 
na długo zniknął z polskiej 
bramki. W rewanżu roze-
granym miesiąc później w 
Hamburgu był nawet re-
mis 0:0. Nie pomogło to 
jednak w awansie do Mi-
strzostw Europy. Tym ra-
zem znów wybiegło czte-
rech późniejszych zdobyw-
ców trzeciego miejsca na 
MŚ rozgrywanych w Niem-
czech. Tym razem byli to 
Antoni Szymanowski, Jerzy 
Gorgoń, Kazimierz Deyna 
i Grzegorz Lato. Wszyscy 
zgodnie uważają, że dwa 
najważniejsze mecze na-
szej reprezentacji z Niem-
cami to słynne półfi nało-
we 0:1 w meczu „na wo-
dzie” w czasie MŚ w 1974 
roku oraz wspomniane już 
przeze mnie zwycięstwo 
z 11. października 2014 
roku. Trzeba jednak być 
w zgodzie z prawdą histo-
ryczną i pamiętać, że gra-
liśmy także ofi cjalne me-
cze międzypaństwowe z 
reprezentacją Niemieckiej 
Republiki Demokratycz-
nej. Był taki kraj i trudno 
wymazać wyniki tych me-
czów ze statystyk. Z tymi 
rywalami szło nam o wie-
le lepiej. W latach 1952 – 
1988 graliśmy z nimi dzie-
więtnaście razy. Dziewięć 
zwycięstw, cztery remisy 
i sześć porażek. Stosunek 
bramek jednak niekorzyst-
ny – 26 do 27. Gdy dodamy 
zatem mecze z obiema re-
prezentacjami niemieckimi 
bilans przedstawia się na-
stępująco: 38 meczów, 10 
zwycięstw, 10 remisów, 18 
porażek, bramki 37 do 58. 
Statystyki jednak nie grają 
i dziś przyjdzie nam się de-
nerwować przez 90 minut. 
Trzymajmy kciuki.

W ostatnią sobotę wakacji 
„Proaktywni” z Orla zorga-
nizowali w ArtParku w Bol-
szewie I Powiatowy Dzień 
Sportu. Przyciągnął on sporą 
liczbę mieszkańców Bolsze-
wa i okolicznych miejscowo-
ści. Pogoda również dopisała. 
Uroczystego otwarcia impre-
zy dokonali Henryk Skwarło, 
wójt gminy Wejherowo oraz 
Garbiela Lisius, starosta wej-
herowski. Inicjatorami przed-
sięwzięcia byli Artur Czaja 
i Marcin Toczek.
I Powiatowy Dzień sportu 
miał na celu zachęcić miesz-
kańców powiatu wejherow-
skiego do aktywności fi -
zycznej oraz unaocznić, jak 

szeroka jest oferta klubów 
sportowych w powiecie.
Dodatkową atrakcją była 
możliwość bezpłatnego lotu 
balonem i obejrzenia samo-
chodów WRC. Były też sto-
iska oferujące zdrową żyw-
ność - tam też dokonywano 
pomiarów ciśnienia i zawar-
tości tłuszczu w organizmie.
Zorganizowano też kilkuna-
stominutowy program dla 
dzieci, który poprowadzili 
policjanci z Komendy Powia-
towej Policji w Wejherowie. 
Dotyczył on bezpieczeństwa. 
W trakcie trwania imprezy 
wśród mieszkańców były roz-
losowywane nagrody. 
(PS) Fo

t. 
Pi

ot
r S

m
ol

iń
sk

i

Zebrała jednak znakomite re-
cenzje od trenerów Kadry Na-
rodowej Kickboxingu, w szcze-
gólności za walkę o wejście do 
1/4 (przegrana niestety), gdzie 
jej przeciwniczka leżała już 
na macie po silnym kopnięciu 
Zuzi. Jednak wcześniej wspo-
mniana Chorwatka otrząsnęła 
się z tarapatów i wygrała walkę 
z jedną z młodszych zawodni-
czek w gronie kadetek star-
szych, naszą Zuzią. Wspierana 
przez Gminę Luzino i Wójta 
Jarosława Wejera, kickboxerka 
ma jeszcze dwa lata na pokaza-
nie się na zawodach rangi mię-
dzynarodowej, bowiem kadet-
ki starsze to przedział wiekowy 
13-15 lat.
Teraz Zuzię czeka krótki od-
poczynek po przygodach 
w Hiszpanii. W połowie wrze-
śnia wznowi treningi. Dodać 

należy, że Zuzia mimo młode-
go wieku, ma na swoim koncie 
już kilkanaście zwycięskich 
turniejów w Polsce, a także 
na międzynarodowym turnie-
ju na Słowacji. Jest aktualną 
Mistrzynią Polski w kickbo-
xingu, zdobywczynią Pucharu 
Europy z Krynicy Zdrój. Za 
rok odbędą się dla kadetów 
Mistrzostwa Świata, być może 
wtedy także Zuzia będzie 
miała okazję zawalczyć z naj-
lepszymi zawodnikami na 
świecie. 
Klub obecnie prowadzi nabór 
dzieci, młodzieży i doro-
słych na treningi kickboxin-
gu, boksu, karate sportowego 
i samoobrony. Zapraszamy 
na stronę www.sportwejhero-
wo.pl oraz www.kickboxing-
luzino.pl po więcej informacji. 
(raf)

Dobry start Zuzi Kalbarczyk
KICKBOXING | Zuzanna Kalbarczyk, mieszkanka gminy Luzino, brała udział w Mistrzostwach 
Europy w kickboxingu w San Sebasti an w Hiszpanii. 13-letnia zawodniczka Reprezentacji Polski, 
trenująca na co dzień pod okiem Rafała Karcz w KTS-K GOSRiT Luzino, niestety nie dotarła do 
strefy medalowej, ulegając w eliminacjach Chorwatce Eli Znaor. 

Święto sportu 
BOLSZEWO | Powiatowy Dzień Sportu, zorganizowany przez stowarzyszenie „Proaktywni” 
z Orla, odbył się w Artparku w Bolszewie. 
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