
piątek, 6 listopada 2015 r.              
Nr 42 (419) NAKŁAD 12 000 eGZ.

Najchętniej 
czytana gazeta

w powiecie 
wejherowskim

STR. 6

WEJHEROWO | poprawa komunikacji zbiorowej, likwidacja straży miejskiej, dofi nansowanie młodych 
artystów, organizacja zajęć pozalekcyjnych i budowa parku sportowego – to tylko niektóre z propozycji, 
jakie młodzież z wejherowskich szkół przedstawiła władzom miasta i powiatu podczas specjalnie zorgani-
zowanej debaty. Młodzi ludzie po raz pierwszy wyszli z inicjatywą, aby zorganizować taką debatę i w ten 
sposób zainteresować samorządowców sprawami, na które sami chcą mieć realny wpływ.

Młodzież chce 
pozytywnych zmian

STR. 3

ŚWIĘTUJMY
WSPÓLNIE 
DZIEŃ 
NIEPODLEGŁOŚCI

Rozmowa 
z Gabrielą Lisius, 
starostą wejherowskim.
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Jakub W. 
Tego dnia będą trwały obrady 
kolejnej sesji Rady Miasta Wej-
herowa. Dawno nie pisałem co 

w Ratuszu, bo przecież trwa 
sielanka rządowo-opozy-

cyjna i o czym tu pisać? 
Panowie, bo nie dotyczy 

to pani Teresy, spoty-
kają się w różnych 

konfi guracjach i 
dyskutują, dys-
kutują i dys-
kutują. Przy 

okazji nawet coś 
uzgadniają. Z jednej stro-

ny prezio ze swoimi 
p rzybocznymi , 
z drugiej kilku 
panów z ósemki 

opozycyjnej. Była dziewiątka, 
ale chyba jeden działa na własną 
rękę? Nie wiem. Podobno nawet 
zaczynają planować, jak to bę-
dzie w czasie wyborów samo-
rządowych. Co prawda do tego 
czasu jeszcze trzy lata, ale kto to 
wie, co wymyśli partia rządząca 
naszym pięknym krajem? To wie 
tylko „pan prezes z pełnym usza-
nowaniem”, jak mawia redaktor 
Jerzy Iwaszkiewicz. Zatem po 
kolei. Nieistniejąca ulica Nad-
brzeże Redy, przestanie być dro-
gą gminną. To kuriozum, ulicy 
nie ma, ale trzeba ją zlikwidować. 
Kto chętny poznać szczegóły, 
zapraszam na sesję. Powiększyć 
się ma teren, na którym znajdu-

je się siedziba MZK. Firma się 
rozwija i trochę jej już za ciasno. 
Prezio chce aby PSZOK znalazł 
się przy ulicy Budowlanych. Nie 
wiecie co to PSZOK? Śpieszę 
z wyjaśnieniem: Punkt Selek-
tywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych. Coś kombinują, 
żeby w rejonie ulicy Dąbrow-
skiego wybudować parking wie-
lopoziomowy i dlatego czynią w 
kolejnej uchwale pierwsze kroki 
ku temu wiekopomnemu dziełu. 
Kolejna sprawa to zakup ziemi 
przy ulicy Przyjaźni od Agencji 
Mienia Wojskowego. Wszystko 

wskazuje na to, że być może po-
wstanie tam parking, ale już nie 
wielopoziomowy? Prezio wnio-
skuje również aby przystąpić 
do zmiany planu zagospodaro-
wania przestrzennego w kwar-
tale ulicy Sobieskiego, ulicy 3 
Maja, ulicy Strzeleckiej i Parku 
Kaszubskiego. Ciekawe po co? 
Jakie ma pomysły i co miałoby 
tam ewentualnie w przyszłości 
powstać? Pożyjemy zobaczymy. 
Kolejne przystąpienie do zmiany 
planu dotyczyć ma południowej 
pierzei ulicy Św. Jana i kwartału 
zabudowy ulicy Dąbrowskiego, 

następne Górki Bolszewskiej 
oraz fragmentu miasta między 
ulicami I Brygady Pancernej, 
Tartaczną i Budowlanych. Skoro 
mają zmieniać, to o coś im cho-
dzi. Dziś była to pierwsza część 
informacji na temat porządku 
obrad rajców wejherowskich. Za 
tydzień część druga, zapewniam, 
że o wiele ważniejsza, jeśli oczy-
wiście w ogóle można twierdzić, 
że prezio i dwudziestu jeden wy-
brańców narodu zajmuje się choć 
przez chwilę sprawami mało 
ważnymi. Że też coś tak okrop-
nego przyszło mi do głowy. 

17. listopada – część pierwsza

ARCHIWALNE FELIETONY można znaleźć na stronie: www.gwe24.pl
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Debata młodzieży z przedsta-
wicielami władz miasta i po-
wiatu odbyła się w Filharmo-
nii Kaszubskiej. Uczniowie 
wejherowskich szkół: Gim-
nazjum Społecznego nr 1 im. 
Janusza Korczaka i Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 
3 im. ks. Edmunda Roszczy-
nialskiego przedstawili urzęd-
nikom nurtujące ich problemy. 
Uczestnicy podkreślali, że jest 
to doskonała lekcja demokra-
cji 
- Na tej sali znalazły się dwie 
grupy osób, które podjęły 
decyzję o przedstawieniu na-
szych problemów władzom 
samorządowym – tłumaczy 
Maciej Kurek z ZSP nr 3 
w Wejherowie. - Chcieliśmy 
pokazać, że w Wejherowie są 
jeszcze pewne niedociągnię-

cia, które należy poprawić. Po 
to, aby łatwiej nam się żyło 
w tym mieście. Są to proble-
my, z którymi na co dzień sty-
kają się nie tylko uczniowie, 
ale też inni mieszkańcy. Te 
kwetie to komunikacja (warto 
ją skorygować), ale też pro-
mowanie uczniów, aby mogli 
rozwijać swoje talenty i umie-
jętności. Takie spotkania dają 
nam pewność, że my ze swojej 
strony coś powiedzieliśmy i że 
ktoś z decydentów tego wysłu-
chał. I może to będzie krok do 
tego, aby te tematy w przy-
szłości zrealizować. 
Jednym z najważniejszych 
omawianych tematów była ko-
munikacja. Młodzi uczniowie 
zaapelowali, aby zwiększyć 
ilość połączeń autobusowych, 
szczególnie pomiędzy Wej-

herowem a poszczególnymi 
gminami powiatu. Argumen-
towali, że wiele osób, miesz-
kających poza miastem, nie 
ma możliwości uczestniczenia 
w rozmaitych zajęciach wła-
śnie ze względu na problemy 
z dojazdem oraz koszty z tym 
związane. 
- Duża ilość osób dojeżdża 
do szkół w Wejherowie z dal-
szych miejscowości. Często 
rozkład jazdy nie jest dopaso-
wany do naszych potrzeb - mó-
wił Olaf Mocek uczeń ZSP nr 
3 w Wejherowie. - Problemem 
jest zbyt mała liczba miejsc, 
gdzie moglibyśmy zjeść posi-
łek i posłuchać muzyki. Wej-
herowskie lokale są szybko 
zamykane i musimy dojeżdżać 
do Trójmiasta, a to powoduje 
zwiększenie kosztów dojazdu.
- Takie spotkania pokazują, że 
dzisiejsza młodzież ma wiele 
ciekawych pomysłów - mówi 
Jacek Thiel Etatowy Czło-
nek Zarządu. - Dobrze, że tak 
dużo mówi się o komunikacji 
zbiorowej, bo ona powinna 
wypierać samochody. Nie jest 
to łatwy temat, ale trzeba go 
podejmować. Co do miejsc, 
gdzie młodzież może spędzać 
czas wolny, to dzięki porozu-
mieniu podpisanemu przez 
Gabrielę Lisius, starostę wej-
herowskiego oraz Krzyszto-
fa Hildebrandta, prezydenta 
Wejherowa, z PKP takim  no-
wym miejscem będzie dwo-
rzec PKP. Powstaną tam sale, 
w których uczniowie szkół 
ponadgimnazjalnych będą 
mogli spędzić aktywnie czas 
w oczekiwaniu na transport do 

swoich domów. Dla nas – sa-
morządowców – zawsze waż-
ne są problemy wypływające 
bezpośrednio od mieszkań-
ców. Tym bardziej w przypad-
ku, gdy te pomysły są zbieżne 
z działaniami podejmowanymi 
przez nas. Taka debata zawsze 
służy porozumieniu, uczymy 
się rozmawiać, kształtujemy 
swoją kulturę polityczną. 
- Podczas takich spotkań mło-
dzież jest bardzo swobodna, 
a co ważniejsze przygotowa-
ła się do tego, wypracowując 

wcześniej konkretne postulaty, 
dotyczące własnych proble-
mów – dodaje Krzystof Hilde-
brandt, prezydent Wejherowa. 
- Podczas debaty zarówno jed-
na, jak i druga strona ma szan-
sę przedstawić swoje zdanie, 
przedyskutować te problemy. 
I zastanowić się, jak można je 
rozwiązać. Bo przecież cho-
dzi o to, żeby ani ci, którzy 
rządzą, nie narzucali niczego 
młodzieży, a z drugiej strony 
aby młodzież zobaczyła, ja-
kie możliwości są po stronie 

zarządzających. W ten sposób 
możemy wspólnie coś zreali-
zować. To spotkanie pokazuje, 
że jest taka przestrzeń, która 
daje szansę na realizację po-
mysłów młodzieży. Ja – jako 
prezydent – zachęcam mło-
dzież do dzielenia się pomy-
słami, podejmowania inicja-
tyw, bo młodzież jest bardzo 
chętna do rtakich działań i bar-
dzo kreatyuwna. A to można 
wykorzystać z korzyścią dla 
wszystkich.
Rafał Korbut

Młodzież przejmuje inicjatywę
WEJHEROWO | - Chcemy mieć wpływ na to, co się dzieje w naszym mieście o regionie, dlatego postanowiliśmy spotkać się z władzami miasta i po-
wiatu i przedstawić im nasze pomysły – tłumaczą uczniowie wejherowskich szkół, którzy wzięli udział w zorganizowanej w tym tygodniu debacie. 
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Uroczystość rozpocznie się 
o godzinie 15.00 mszą święta 
za ojczyznę w Kościele Naj-
świętszej Maryi Panny Wspo-
możenia Wiernych. Po jej za-
kończeniu wyruszy parada, 
a na jej czele jechał będzie 
w zabytkowym samochodzie 
Józef Piłsudski. Towarzy-
szyć będzie mu konna asysta 
Stowarzyszenia Gdyńskiego 
Szwadronu Krakusów.  
Przebieg trasy: ul. Piłsudskie-
go, ul. Wybickiego – ul. Mic-
kiewicza. Całość zakończy 
się przy siedzibie MOSiR. 
W trakcie pochodu złożone 
zostaną kwiaty przy Pomniku 
Józefa Wybickiego i Hieroni-
ma Derdowskiego. 
- 11 listopada to jedna z naj-

ważniejszych dat w historii 
naszego kraju, stąd zasługuje 
na właściwą oprawę. Jestem 
przekonany, że parada bę-
dzie wspaniałym przeżyciem 
dla nas wszystkich. Pragnę 
serdecznie zaprosić miesz-
kańców wraz z rodzinami. 
Zachęcam do wzięcia fl ag 
i kotylionów – mówi Ariel Si-
nicki, przewodniczący Rady 
Miejskiej.  
Na zakończenie uroczysto-
ści zorganizowany zostanie 
mini-festyn. W jego ramach 
odbędzie się koncert pieśni 
patriotycznych przygotowany 
przez Chór Cecylia oraz Po-
morską Orkiestrę Symfonicz-
ną pod dyrekcją Krzysztofa 
Brzozowskiego. Wykonane 

zostaną znane utwory o te-
matyce narodowej. W reper-
tuarze m.in. pieśni wojskowe, 
żołnierskie i patriotyczne.

Narodowe Święto Niepod-
ległości – polskie święto 
państwowe obchodzone 11 
listopada dla upamiętnienia 
odzyskania przez Polskę nie-
podległości w 1918 r., po 123 
latach zaborów (1795–1918); 
święto zostało ustanowione 
ustawą z 23 kwietnia 1937 
r., zniesione ustawą Krajo-
wej Rady Narodowej 22 lip-
ca 1945 r., przywrócono je 
w okresie transformacji sys-
temowej w 1989 r., jest dniem 
wolnym od pracy. 
(raf)

Rumska parada 
z okazji 11 listopada
RUMIA | Serdecznie zapraszamy na pierwszą rumską paradę z okazji 
Narodowego Święta Niepodległości. Podczas uroczystości obecny bę-
dzie sam Marszałek Polski Józef Piłsudski. Towarzyszyć będą mu ułani 
z lokalnych grup rekonstrukcyjnych. 

o przyjęciu dokumentu
miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego  dla obszaru położonego 
w Rumi w rejonie ul. Partyzantów . 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), zawiadamiam o przyjęciu Zarządze-
niem Nr    335/310/2015 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 14 październi-
ka 2015 roku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla obszaru położonego w Rumi w rejonie ul. Partyzantów wraz z pro-
gnozą oddziaływania na środowisko, wymagającego udziału społe-
czeństwa i możliwości zapoznania się z jego treścią. 
Z treścią dokumentu oraz jego uzasadnieniem i podsumowaniem, 
o którym mowa odpowiednio w art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
ocenach oddziaływania na środowisko, można zapoznać się w siedzi-
bie Urzędu Miasta Rumi, Rumia, ul. Sobieskiego 7, w godzinach pra-
cy Urzędu oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicz-
nej Urzędu Miasta Rumi.  

OGŁOSZENIE 
BURMISTRZA MIASTA RUMI
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Dlaczego obchody Dnia 
Niepodległości są tak waż-
ne?

- 11 listopada 1918 r. to bar-
dzo ważna data w kalendarzu 
naszej narodowej historii. Po 
123 latach nasz kraj odzyskał 
wolność i kolejne pokolenia 
Polaków miały szansę wycho-
wywać się w niepodległym 
kraju. Dlatego tak ważne jest, 
aby tego dnia uczcić pamięć 
tych wszystkich, którzy stra-
cili życie walcząc o suweren-
ność i niepodległość Ojczy-
zny, ale także trzeba cieszyć 
się i świętować możliwość 
życia w wolnej Polsce.

Co przygotował powiat 
wejherowski na 11 listopa-
da?

- W tym roku po raz pierwszy 
zapraszam na wspólne świę-
towanie Dnia Niepodległości 
w Wejherowie w samym dniu 
11 listopada. Razem z Miastem 
Wejherowo przygotowaliśmy 
szereg atrakcji. Rozpoczyna-
my o 10.00 na wejherowskim 
rynku marszem niepodległo-
ściowym Nordic Walking. To 
propozycja dla tych, którzy 
chcą ten dzień uczcić na spor-
towo. W ramach obchodów 
Narodowego Święta Niepod-
ległości zapraszam do udziału 
we mszy świętej za Ojczyznę, 
która zostanie odprawiona 
w wejherowskiej Kolegiacie 

o godz. 11.00. W nabożeń-
stwie uczestniczyć będzie 
wojsko, jako asysta honorowa, 
klasa mundurowa ZSP w Re-
dzie oraz poczty sztandarowe. 
Po mszy św., w samo południe 
wykonane zostanie wspólne 
zdjęcie uczestników Dnia Nie-
podległości.

Po raz pierwszy ulicami 
miasta przejdzie parada.

- Ważnym wydarzeniem bę-
dzie parada niepodległościo-
wa, która rozpocznie się parę 
minut po 12.00. Przy wtórze 
Orkiestry Dętej Gminy Wej-
herowo oraz w towarzystwie 
motocyklistów, policji i straży 

pożarnej przejdziemy ulicami 
Wejherowa do Parku Miej-
skiego, gdzie na wszystkich 
uczestników czekać będzie 
gorący poczęstunek. Warto 
również wspomnieć, że w par-
ku uczestnikom przemarszu 
zostaną rozdane słowa i od-
śpiewamy wspólnie dwie pio-
senki: „Serce w plecaku” oraz 
„Przybyli ułani pod okienko”, 
przy akompaniamencie gmin-
nej orkiestry, jako zapowiedź 
tego co będzie się działo wie-
czorem w wejherowskim mu-
zeum. 

Zależy nam również, aby 
tego dnia było jak najwięcej 
akcentów biało-czerwonych. 
Dlatego podczas uroczystości 

rozdawane będą biało-czer-
wone kotyliony, które już 
wykonują uczestnicy Warsz-
tatów Terapii Zajęciowej przy 
Fundacji Zdrowia „Esco” oraz 
Stowarzyszenie Osób Niepeł-
nosprawnych „Przystanek” 
i Dom Pomocy Społecznej 
w Wejherowie. W trakcie wy-
darzenia mieszkańcom wrę-
czane będą również małe flagi 
państwowe.

Jedną z atrakcji tego dnia 
ma być wspólne śpiewanie 
pieśni patriotycznych?

- Tak. Zapraszamy na II 
Maraton Pieśni Patriotycznej, 
który odbędzie się w Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki Ka-
szubsko-Pomorskiej w Wejhe-
rowie o godz. 18.00. Wszyscy 
uczestnicy koncertu otrzymają 
śpiewniki, w których znajdą 
się najpopularniejsze pieśni 
śpiewane m.in. w okresie po-
wstań narodowych. Zapraszam 
wszystkich do wspólnego 
śpiewania. Liczę na obecność 
całych rodzin, dzieci i mło-
dzieży, ponieważ w ten spo-
sób możemy wzmacniać więzi 
międzypokoleniowe.

Serdecznie zapraszam 
wszystkich mieszkańców na-
szego powiatu do wspólnego 
świętowania Dnia Niepodle-
głości w Wejherowie. Zachę-
cam również do wywieszania 
biało-czerwonych flag na na-
szych budynkach.

Świętujmy wspólnie 
Dzień Niepodległości
WYWIAD | Rozmowa z Gabrielą Lisius, starostą wejherowskim.

Do uczestnictwa 
w tworzeniu sto-
warzyszenia za-
praszane są osoby, 
które zaintereso-
wane są zdrowym 
rozwojem dzieci 
w naszym mieście. 
Warunkiem założe-
nia organizacji jest 
zebranie minimum 
15 członków. Każda osoba 
zgłaszająca swoje członko-
stwo powinna wykazać się 
kreatywnością, inwencją 
twórczą, pomysłowością 
w organizowaniu wszelakich 
akcji. Mile widziani będą ro-
dzice dzieci uczestniczących 
w zajęciach bibliotecznych.

Główny cel stowarzyszenia: 
pisanie projektów skierowa-
nych np. do Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego w celu pozyskania 
funduszy na działalność sta-
tutową stowarzyszenia.

Pozostałe cele: dostarcza-
nie rodzicom aspiracji, jak 
można aktywnie bawić się 
z dzieckiem; zacieśnianie 
więzi miedzy dzieckiem 
a rodzicem poprzez zabawę; 
uspołecznianie dziecka; Spo-
tkania edukacyjne ze specjali-
stami (np. psycholog, anima-
tor kultury, instruktor muzyki 
itd.); pobudzanie aktywności 
i energii twórczej opiekunów; 
odkrywanie przez opieku-
nów swoich pasji; organi-
zowanie spotkań dla mam; 
zdobywanie środków na cele 
statutowe; organizowanie 
warsztatów twórczych dla 
dzieci; organizacja wyjazdów 

dla dzieci lub całych rodzin 
w celu integracji.

Członkowie stowarzyszenia 
zobligowani będą do: uisz-
czania minimalnych składek 
ustalonych przez zarząd sto-
warzyszenia na cele określo-
ne w statucie (związane z te-
matyką zajęć, rodzajem zajęć) 
oraz obowiązkowego udziału 
w spotkaniach, posiedzeniach 
członków stowarzyszenia;

Proponowane przykładowe 
nazwy stowarzyszenia:
1. „Stowarzyszenie 
Kreatywnych 
Wejherowianek”
2. „Kreatywne 
Wejherowianki”

Nazwa do uzgodnienia po 
utworzeniu. Zapisy osób za-
interesowanych ww. tematem 
prowadzi Wypożyczalnia dla 
Dzieci i Młodzieży oraz dla 
Dorosłych (ul. Kaszubska14 ).
Pierwsze zebranie zaintereso-
wanej grupy osób planowa-
ne jest na początek grudnia. 
Szczegółowych informacji 
udziela Dyrektor biblioteki.
- pod adresem e-mail: bibliote-
ka@biblioteka.wejherowo.pl
- pod nr tel.: 58 677-65-71
(raf)

StowarzySzenie 
ma pomagać w rozwoju 
WEJHEROWO | Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie 
zamierza udzielić pomocy w założeniu stowarzyszenia, któ-
rego adresatami będą osoby chcące aktywnie uczestniczyć 
w rozwoju dzieci poprzez różnego rodzaju zabawy, warszta-
ty, spotkania, wycieczki, itd.
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PREZYDENT MIASTA WEJHEROWA OGŁASZA
TRZECIE PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE

na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Wejherowie przy ul. Gryfa Pomorskiego, oznaczonych ewidencyjnie jako działki:

Opis: nieruchomości położone w północno – wschodniej części miasta, działki foremne, w kształcie zbliżonym do kwadratu, tereny niezabudowane, nieogrodzone, porośnięte tra-
wą; na przedmiotowych działkach oraz na dojazdowych drogach wewnętrznych mogą występować pojedyncze krzewy.
Dostęp do drogi publicznej: pośredni – ww. nieruchomości zostaną sprzedane wraz z udziałem w dojazdowej drodze wewnętrznej, który został już wliczony w cenę wywoławczą: 
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 Wejhero-
wa z wyłączeniem obszarów, dla których Rada Miasta 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 22/5 (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 ENER-
GA – OPERATOR S.A.,
w akcie notarialnym sprzedaży przedmiotowych nieruchomości nabywcy ustanowią lub zobowiążą się ustanowić nieodpłatną służebność przesyłu na rzecz każdoczesnych właści-
cieli 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 poprzednich przetargów: 19 sierpnia 2015 r., 7 października 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 pełnomocnic-
twa 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 27 listo-
pada 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 wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy: 
Pl. J. Wejhera 8 i ul. 12 Marca 195 oraz opublikowano na stronie internetowej BIP Urzędu.

wylicytowane ceny zostaną powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.

www.nieruchomosci.wejherowo.pl

Lp. Numer ewidencyjny i 
obręb

Powierzchnia Numer księgi 
wieczystej

Cena wywoławcza Wadium Termin 
wpłacania wadium

Data przetargu

1 22/7, obr. 12 767 m2 GD1W/00006646/9 94 000,00 zł 9 400,00 zł 2 grudnia 2015 r. 9 grudnia 2015 r. o godz. 9.00
2 22/9, obr. 12 767 m2 GD1W/00006646/9 94 000,00 zł 9 400,00 zł 2 grudnia 2015 r. 9 grudnia 2015 r. o godz. 9.00

Pole gry o wymiarach 48 na 
95 metrów, 102 miejsca na 
trybunach, droga dojazdowa, 
tablica wyników, wiaty dla 
zawodników, piłkochwyty, 
oświetlenie oraz monitoring 
– projekt inwestycji zakła-
da budowę nowoczesnego 
i w pełni wyposażonego 
obiektu. Umożliwi on rozwój 
sportowy rumskiej młodzie-
ży, a także znacząco poprawi 
jakość funkcjonowania lokal-
nych klubów sportowych. 

Ze względu na odwoła-
nie się jednego z oferentów 
biorących udział w postę-
powaniu przetargowym do 
Krajowej Izby Odwoławczej 
założony przez Urząd Miasta 

Rumia termin otwarcia prze-
sunął się na 2016 rok. 

- Początkowo zakładaliśmy, 
że nowy kompleks udostęp-
niony zostanie jeszcze w 2015 
roku. Ze względu na kwestie 
formalne związane z proce-
sem wyłaniania wykonawcy 
mieszkańcy Rumi będą mogli 
cieszyć się z nowego obiek-
tu dopiero w przyszłym roku 
– mówi Ryszard Grychtoł, 
sekretarz miasta. – Zależy 
nam, aby inwestycja speł-
niała najwyższe standardy, 
bowiem jest to jedno z naj-
ważniejszych przedsięwzięć 
w zakresie tworzenia infra-
struktury sportowej ostatnich 
lat – dodaje. 

Projekt dofi nansowany zo-
stał przez Ministerstwo Spor-
tu i Rekreacji kwotą wysoko-

ści miliona złotych. 
Budowa boiska przy ulicy 

Bukowej to kolejna tego typu 

inicjatywa, jaka ma miejsce 
w Rumi w ostatnich miesią-
cach. Pod koniec październi-

ka otwarte zostały dwa nowe 
obiekty – przy Gimnazjum 
nr 1 (ul. Rodziewiczówny 
10) oraz Szkole Podstawo-
wej nr 10 (ul. Górnicza 19). 
Oba wybudowane zostały 
w oparciu o fundusze z ze-
szłorocznego budżetu oby-
watelskiego. Są to boiska 
wielofunkcyjne, wyposażone 
w rozbiegi do skoku w dal, 
bieżnie z podziałem na tory 
oraz infrastrukturę dodatko-
wą (oświetlenie, piłkochwy-
ty). Realizowane jest również 
boisko do gry w siatkówkę 
i koszykówkę w ramach bu-
dowy placu zabaw przy ulicy 
Towarowej. 

(raf)

Powstanie pełnowymiarowe boisko
RUMIA | Coraz więcej przestrzeni sportowych w Rumi. Już wkrótce przy ulicy Bukowej powstanie pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej i rugby. 
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Zebrani mieli okazję do 
podwójnego świętowania, 
bowiem dokładnie 20 lat 
wcześniej bibliotece nadano 
zaszczytne imię Aleksandra 
Labudy – nauczyciela, pisa-
rza, publicysty, poety i wresz-
cie wydawcy kaszubskich 
dzieł. Jak podkreślał w prze-
kazanym liście gratulacyjnym 
Wójt Gminy Henryk Skwarło, 
ponad półwiecze istnienia bi-
blioteki gminnej pozwala dzi-
siaj z dumą patrzeć na jedną 
z najprężniej rozwijających się 
bibliotek w powiecie wejhe-
rowskim. Nowoczesny gmach 
instytucji będący wizytówką 
Gminy jest także wyrazem du-
cha nowoczesności, jaki przy-
świeca podejmowanym w niej 
inicjatywom. Masowa digita-
lizacja, internetowy dostęp do 
zbiorów, poszerzana kolekcja 
audiobooków czy pracownia 
komputerowa są niepodwa-
żalnym dowodem czujnego 
odpowiadania na potrzeby 
współczesnego czytelnika. 
Wszystko to w połączeniu 
z szeroko zakrojoną działal-
nością popularyzatorską czyni 
z placówki dynamiczny ośro-
dek kultury o szerokim kręgu 
oddziaływania. Patrząc na 
bibliotekę z dzisiejszej per-
spektywy, aż trudno uwierzyć 
w niełatwe początki i zapo-
mniane filie w SSP Gościcino, 
czy budynku robotniczym przy 
ul. Drzewiarza. Tym bardziej 
interesująca dla zebranych 
okazała się wyświetlona pod-
czas uroczystości prezentacja 
multimedialna pn. „Historia 
Biblioteki Publicznej Gminy 
Wejherowo w latach 1960-

2015”. Niewątpliwie ważnym 
jej rozdziałem był rok 2002, 
kiedy placówka uzyskała sta-
tus samorządowej instytucji 
kultury. O jej dokonaniach 
na polu sztuk plastycznych 
(szczególnie malarstwo) czy 
wizualnych (jak choćby teatr) 
nikogo z zebranych nie trzeba 
było przekonywać. Obecność 
licznych gości i przyjaciół 
z kół zainteresowań działają-
cych przy bibliotece najlepiej 
świadczy o słuszności prowa-
dzonych działań. Żywym tego 

dowodem były także występy 
przyjaciół biblioteki, w tym 
Zespołu Regionalnego Levi-
no z Lęborka oraz młodzieży 
z koła kaszubskiego działa-
jącego przy SG Bolszewo. 
Wśród zaproszonych gości 
znaleźli się: reprezentują-
cy starostę wejherowskiego 
p. Jacek Thiel i p. Piotr Sy-
rocki, Zastępca Prezydenta 
Miasta Wejherowo Piotr Bo-
chiński, Wójt Gminy Linia 
Bogusława Engelbrecht oraz 
Sekretarz Gminy Krokowa 

Bożena Szczypior. Gratula-
cje i życzenia złożyli ponad-
to radni Gminy Wejherowo 
z kierownikiem Referatu 
Oświaty i Spraw Społecznych 
Krzysztofem Sapiehą, delega-
cja Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko – Po-
morskiej z dyrektorem Toma-
szem Fopke, przedstawiciele 
zaprzyjaźnionych bibliotek 
oraz gdański oddział Stowa-
rzyszenia Bibliotekarzy Pol-
skich. Tego samego wieczoru 
odbyła się także promocja 

najnowszej książki wydanej 
z rękopisu patrona. „Ostatni 
sąd w Mirachowie” to kolej-
ny owoc współpracy dyrektor 
Janiny Borchmann z córkami 
Aleksandra Labudy. Za długo-
letnie trudy edytorskie i wy-
dawnicze, a przede wszystkim 
za ciągłą dbałość o spuściznę 
kulturalną po ojcu, dyrektor 
biblioteki podziękowała Ja-
romirze Labuda wyróżniając 
ją statuetką „Anioła Kultu-
ry”. Drugą honorową nagro-
dę wręczaną przez bibliotekę 

otrzymał prof. Tadeusz Link-
ner. Ponadto statuetką „Super 
Anioł Kultury” wyróżniono 
Macieja Tamkuna – komisarza 
plenerów malarskich, artystę 
i przyjaciela placówki. Wyjąt-
kowy wieczór zwieńczył uro-
czysty bankiet, na którym nie 
szczędzono pochwał dla za-
wodowych osiągnięć dyrektor 
Janiny Borchmann oraz słów 
uznania dla twórców projektu 
i wykonawców nowoczesnej 
filii biblioteki. 

(UG Wejherowo)

55 urodziny biblioteki gminnej
GM. WEJHEROWO | W nowoczesnej filii Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo odbyły się uroczystości z okazji 55 – lecia istnienia placówki. 
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Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015, 
poz. 199 ze zm.) oraz na podstawie art. 39 ust.1 pkt 1 w związku 
z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informa-
cji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.z 2013 r., poz. 1235 
ze zm.) Burmistrz Miasta Rumi informuje o podjęciu uchwały  Rady Miej-
skiej Rumi Nr XVI/125/2015  z dnia 29 października 2015r.  o przystąpieniu 
do opracowania: 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu po-
łożonego w Rumi znajdującego się pomiędzy wschodnią granicą obrębu 
Nr 4 Rumia, planowanym przebiegiem Obwodnicy Północnej Aglomera-
cji Trójmiejskiej, ul. I Dywizji Wojska Polskiego i północną granicą miasta 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienione-
go opracowania miejscowego planu na piśmie  -  listownie na ad-
res Urząd Miasta Rumi, ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia lub
w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Rumi  w terminie do dnia  
07.12.2015r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku  oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Informacje o w/w dokumentach zostały umieszczone w publicznie dostęp-
nym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowi-
sku i jego ochronie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Mia-
sta Rumi.

OGŁOSZENIE
o podjęciu uchwały  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego.

OGŁOSZENIE 
WÓJTA GMINY GNIEWINO

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz. 199, 443), oraz art. 39 ust.1 pkt 1 w 
związku z art. 46 pkt.1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu infor-
macji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z p.z.) zawia-
damiam o podjęciu przez Radę Gminy Gniewino:
1. uchwały Rady Gminy Gniewino Nr XII/85/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian do miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla fragmentu terenu położonego w obrębie geo-
dezyjnym Gniewino, gmina Gniewino, oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej w/w projektu miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego,
2. uchwały Rady Gminy Gniewino Nr XII/87/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla terenu działki o numerze ewidencyjnym 80/7 w obrębie geode-
zyjnym Strzebielinko, gmina Gniewino oraz  o przystąpieniu do przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej w/w projektu miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego.
Załączniki  grafi czne do wyżej wymienionych uchwał, szczegółowo określający gra-
nice planu są  eksponowane na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gniewino.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejsco-
wych. Wnioski należy składać na piśmie na adres:
Urząd Gminy Gniewino
ul. Pomorska 8
84-250 Gniewino
w terminie do dnia 30 listopada 2015 roku.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wójt Gminy Gniewino
Zbigniew Walczak
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W tym roku 12 ulic otrzy-
mało nawierzchnię z płyt 
betonowych. Włądze miasta 
wykorzystują tę technologię 
na drogach, gdzie nie można 
jeszcze położyć nawierzchni 
bitumicznej m.in. ze wzglę-
du na brak dokumentacji 
technicznej.

W przypadku Wejherowa 
tego typu ulic jest jeszcze 
sporo, ale żeby mieszkańcom 
poprawić komfort dojazdu do 
swoich posesji, nawierzchnie 
ulic utwardzane są właśnie 
betonowymi płytami.

- Staramy się, aby w po-
szczególnych rejonach Wej-
herowa poza centrum reali-
zować jak najwięcej ulic i 
utwardzać je płytami YOMB 
na całej przestrzeni ulicy, od 
ogrodzenia do ogrodzenia. 
Ten system jest praktyczny, 
bo gdy pada deszcz ziemia 
wchłania wodę i na dro-
dze nie tworzą się kałuże, 
co jest korzystne również 
pod względem ekologicz-
nym. Zakładamy, że w ciągu 
dwóch kadencji wszystkie 
ulice w Wejherowie powinny 
zostać utwardzone. Myślę, 

że da się to osiągnąć. Przy-
kładem tak utwardzonej na-
wierzchni jest ul. Zielna – 
mówi prezydent Krzysztof 
Hildebrandt.

Jak informuje zastępca 
prezydenta miasta Beata 
Rutkiewicz koszt utwar-
dzenia tych czterech ulic 
wyniósł 380 tys. zł. Na 
czterech ulicach ułożono w 
sumie 4200 metrów kwa-
dratowych nawierzchni z 
płyt YOMB. 

- Ta technologia utwardza-
nia ulic jest korzystna. Pły-
ty YOMB układa się dość 
szybko i zapewniają one 
dobry komfort dla miesz-
kańców. Obecnie trwa jesz-
cze układanie fragmentu ul. 
Uroczej, która za 3 tygodnie 
powinna być ukończona – 
dodaje Beata Rutkiewicz.

- Takiego zastrzyku utwar-
dzonych ulic na naszym 
osiedlu już dawno nie było. 
Myślę, że mieszkańcy to 
zauważą i będą cieszyć się 
z tej realizacji – podkreśla 
radny miejski Dariusz Kreft 
podkreślając, że jest jeszcze 
trochę do zrobienia na os. 

Sucharskiego, ale przy takim 
tempie prac, które były w 
tym roku, można ze spoko-
jem czekać na kolejne inwe-
stycje drogowe.

W trakcie odbioru prezy-
dent Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt rozmawiał z 

mieszkańcami wsłuchując 
się w ich sugestie i propo-
zycje dotyczące wykonywa-
nych inwestycji. Jak powie-
dział jedną z dłuższych ulic, 
która czeka na realizację w 
rejonie os. Sucharskiego jest 
ul. Wejherowska. Pierwsza 

jej część została już zreali-
zowana. Kolejne etapy będą 
miały miejsce w następnych 
latach.

W odbiorze uczestniczyli 
m.in. prezydent Wejhero-
wa Krzysztof Hildebrandt, 
zastępca prezydenta Beata 

Rutkiewicz, sekretarz miasta 
Bogusław Suwara, kierownik 
Wydziału Inwestycji, Gospo-
darki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska Stanisław Brzo-
zowski, inspektorzy Urzędu 
Miejskiego i przedstawiciele 
wykonawcy. (raf)

Nowa nawierzchnia na czterech ulicach
WEJHEROWO | Cztery kolejne wejherowskie ulice – tym razem na os. Sucharskiego: Zielna, Modra, Złota i Urocza – zostały zmodernizowa-
ne i utwardzone. Na tych ulicach położono nową nawierzchnię z płyt typu YOMB. 
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Warto przejść się z apara-
tem po powiecie wejherow-
skim. Wszędzie - na ulicach, 
w parkach, lasach - widać 
piękne, pożółkłe liście. Nie-
które z nich trzymają się jesz-
cze gałęzi drzew. Tak samo 
jest w całej Polsce.

Jesień jest piękną porą roku. 
Wielu ludzi lubi ją fotografo-
wać. Dlatego też czekamy na 
zdjęcia jesieni Waszego au-
torstwa! Wszystkie, które na-
deślecie do końca tego tygo-
dnia na adres p.smolinski@

expressy.pl opublikujemy na 
naszym portalu gwe24.pl!

Oprócz tego autor/autorka 
najpiękniejszej fotografii je-
sieni w powiecie wejherow-
skim otrzyma zaproszenie 
na kolację dla dwóch osób 
w Hotelu Victoria w Bolsze-
wie.

Termin nadsyłania zdjęć 
– tylko do najbliższej sobo-
ty 7 listopada do północy! 
Rozstrzygnięcie konkursu - 
w niedzielę. Sponsorem na-
grody jest Hotel Victoria.

Dziś prezentujemy kilka 
zdjęć, przysłanych na kon-
kurs przez naszych Czytelni-
ków. Zachęcamy wszystkich 
do przysyłania kolejnych 
zdjęć!

Nadesłanie zdjęcia jest 
równoznaczne z wyrażeniem 
zgody na jego publikację 
na łamach GWE24.PL oraz 
Expressu Powiatu Wejherow-
skiego. Osoba nadsyłająca 
oświadcza, że jest autorem 
fotografii i dosponuje prawa-
mi autorskimi do niej.(PS)

Zrób zdjęcie, wygraj kolację!
KONKURS | Jesień jest piękna! Jeśli lubisz ją fotografować, nadeślij 
wykonane przez siebie zdjęcie jesieni w powiecie wejherowskim na 
adres p.smolinski@expressy.pl - do wygrania kolacja dla dwóch osób 
w Hotelu Victoria w Bolszewie!
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Marta Kosakowska z ze-
społem Marika przyjedzie do 
Rumi ze swoją nową płytą, a 
wraz z nią – nowymi aranża-
cjami znanych utworów.

– Dzięki staraniom wielu 
osób festiwal stał się już chy-
ba najważniejszym wydarze-
niem muzycznym w Rumi, a 
obecność gwiazd tego forma-
tu tylko potwierdza, że wciąż 
się rozwijamy nie zapomina-
jąc o celu jakim jest promocja 
naszych lokalnych talentów 

– mówią organizatorzy.
7 listopada zagra też ze-

spół Constellation Report – 
świetna ekipa rockowa, która 
na żywo brzmi naprawdę ge-
nialnie. Kto zna ten wie, kto 
nie zna – niech koniecznie 
skorzysta z okazji, aby zoba-
czyć ich w akcji!

Kolejny zespół to Moreal-
less – z ich strony czeka nas 
energiczna dawka takich sty-
lów jak punk rock, reggae, 
dub oraz ska. Formację two-

rzy 5 dżentelmenów, których 
na scenie nie ogranicza abso-
lutnie nic!

Rumia Fest zamknie występ 
kapeli Explozer. Dotychczas 
zespół zagrał na jednej scenie 
z takimi kapelami jak: Mate-
ria, Lipali, Luxtorpeda, Fos-
for, Chassis, Milczenie Owiec, 
Infected Rain, Vena Valley, 
Pampeluna, Bregma, Nu Na-
tion, Ogotay, Tuff Enuff, Łąki 
Łan, Gooral i wieloma inny-
mi. Będzie się działo!

PRoGRam:

Constellation Report 
19.30 -20:30

morealless 
20.45 – 21:30

marika 
21:45 – 22:45

Explozer 
23:40– 24:30

Rumia Fest 2015
Rumia Fest to organizowany corocznie festiwal muzyczny. Headlinerem tegorocznej edycji  będzie 
Marika. Impreza odbędzie się 7 listopada w Pool Club Adria.  Start o 19:30.

6.11.2015 (Piątek); godz. 16.00, 
Stacja Kultura Biblioteka Główna ul. Staro-
wiejska 2. Czytanie na podwieczorek: „Bie-
gnij dynio, biegnij!”, zajęcia czytelniczo-
plastyczne dla najmłodszych, poprowadzą 
Anna Rekowska oraz Dorota Wolter.

6.11.2015 (piątek); godz. 17.00, 
Stacja Kultura Biblioteka Główna ul. Sta-
rowiejska 2. Warsztaty teatralne dla dzie-
ci (prowadzenie Anna Rekowska oraz Do-
rota Wolter). 

6.11.2015 (piątek); 19.00- 21.00, 
Hala Widowiskowo-Sportowa ul. Mickie-
wicza 49. Mecz Piłki Siatkowej II Liga Ko-
biet APS Rumia - UKS Libero MOS Staro-
gard Gdański.

6.11.2015 (piątek); 18.00, 
Stacja Kultura Biblioteka Główna ul. Staro-
wiejska 2. Rumunia Dacja, Daĉia czy Dra-
cula- spotkanie podróżnicze z Andrzejem 
Pasławskim.

6.11.2015 (piątek); 18.00, 
Stacja Kultura Biblioteka Główna ul. Staro-
wiejska 2. Warsztaty literackie (prowadze-
nie Sławomir Płatek).

7.11.2015 (sobota); 
godz. 10.00-15.00, 
Stacja Kultura Biblioteka Główna ul. Sta-
rowiejska 2. Turniej gier planszowych Bolt 
Action (Stowarzyszenie Miłośników Gier 
Strategicznych „Trójmiasto”).

7.11.2015 (sobota); 
godz. 10.00-22.00, 
Hala Widowiskowo-Sportowa ul. Mickie-
wicza 49. EAT YOUR FEET Contest #3 Zawo-
dy Taneczne, HIPHOP/House/Popping.

7.11.2015 (sobota); 13.00, 
Stacja Kultura Biblioteka Główna ul. Sta-
rowiejska 2. Wykład Stowarzyszenia Arty-
stów Pasjonat.

7.11.2015 (sobota); 13.00-15.00, 
Stadion Miejski ul. Mickiewicza 43. Mecz 
Rugby II Liga Mężczyzn Rugby Club ARKA 
Rumia - Alfa Bydgoszcz.

7.11.2015 (sobota); 19.00, 
Pool Club Adria ul. Piaskowa 13. Koncert 
muzyczny Rumia Fest 2015. 

8.11.15 (niedziela), 09.00-16.00, 
Hala Widowiskowo-Sportowa ul. Mickie-
wicza 49. I Memoriał Jerzego Zienkiewicza 
w Tenisie Stołowym.

8.11.15 (niedziela), 13.00-15.00, 
Stadion Miejski ul. Mickiewicza 43. Mecz 
Piłki Nożnej Klasa Okręgowa Grupa I, MKS 
ORKAN Rumia – Orzeł Trąbki Wielkie.

8.11.15 (niedziela), 16.00, 
Dom Kultury SM „JANOWO” ul. Pomorska 
11. Rodzinne Spotkania Teatralne „Baśń 
o Smoku Fąfelku” – wystawia Gdański Te-
atr Rozmaitości.

9.11.15 (poniedziałek), 18.00, 
Filia nr 1, ul. Pomorska 11. Spektakl „Tulla” 
wg Guntera Grassa w ramach projektu Te-
atr Zajechał do Małego Trójmiasta Kaszub-
skiego (Teatr Gdynia Główna). 

10.11.15 (wtorek), 18.00, 
Stacja Kultura Biblioteka Główna ul. Sta-
rowiejska 2. Taniec Hula (prowadzenie Ju-
styna Miąc).

11.11.15 (środa), 09.00-16.00, 
Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickie-
wicza 49. Turniej Niepodległości w Piłce 
Siatkowej Kadetek i Seniorek.

11.11.15 (środa), 16.00, 
trasa między Sanktuarium NMP WW i MO-
SiR. Parada Niepodległości z udziałem Ja-
nowskiej Orkiestry Promenadowej.

11.11.15 (środa), 17.00-18.30, 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mic-
kiewicza 49. Uroczysty Koncert Miejski 
z okazji 97 rocznicy odzyskania Niepodle-
głości przez Polskę. Wykonawcy koncertu: 
Pomorska Orkiestra Symfoniczna, Zespół 
Śpiewaczy Św. Cecylii.

12.11.15 (czwartek), 18.00, 
Stacja Kultura Biblioteka Główna ul. Staro-
wiejska 2. Warsztaty literackie (prowadze-
nie Sławomir Płatek).

Dzieje się w Rumi



SZUKAM PRACY

USŁUGI

POŻYCZKI prywatne pod za-
staw nieruchomości, ekspre-
sowo, gotówka od ręki. Tel: 
510-908-900

USŁUGI dekarsko – ciesiel-
skie, tel. 697 753 504

OPAKOWANIA jednorazowe, 
tel. 501 175 330

SPRZEDAM

KUPIĘ
SKUP aut kasacja awaryjne 
otwieranie aut pomoc drogowa 
auto czesci 789345593

SKUP aut, kasacja awaryjne 
otwieranie aut, pomoc drogowa, 
auto części, tel. 789 345 593

INNE

EDUKACJA

KOREPETYCJE z matematyki 
- egzaminy, sprawdziany. Na-
uczyciel z doświadczeniem. Tel: 
788-844-449

LEKCJE dodatkowe z fi zyki 
i chemii, w tym zadania oraz 
matematyka, nauczyciel emeryt, 
Wejherowo, tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKTRO

KOMPUTERY

SPRZEDAM komputer, dysk 
120 GB, klawiatura Vobis, moni-
tor LCD TV Samsung z pilotem, 
1000 zł, 505-56-70-34 

TELEFONY

INNE

PRACA

DAM PRACĘ
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Wejherowo 84-200, 
ul. Gniewowska 7
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BIURO REKLAM
Danuta Bieszke, 
d.bieszke@expressy.pl,

tel. 660 731 138
reklama@expressy.pl

DRUK Express Media Bydgoszcz
NAKŁAD 12 000 egzemplarzy
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USŁUGI elektryczne, insta-
latorstwo, 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
SEX – sex – sex to lubię. 
Gorąca blondi pozna Panów 
sponsorów, Sopot. Tel: 514-
120-213

RÓŻNE

SPRZEDAM 2 biurka, solidne, 
tanio, cena 150 zł/szt plus sza-
fa słupek 200 zł, Rumia. Tel: 
504-338-478

SPRZEDAM szafę, 3 drzwi, 
buk, wys. 210, szer140, +30 

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

DOM wolno stojący w Wejhe-
rowie, działka 1202 m2, czte-
ry garaże, murowane, pilnie 
sprzedam lub zamienię na 2 
pokoje z kuchnią za dopłatą, 
tel. 501 549 579, tel. 58 672 
34 13

SPRZEDAM działkę siedli-
skową 7600m2, media przy 
drodze i 5000m2 łąki, Łówcz 
Górny. Tel: 782-167-653

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

SPRZEDAM lub wynajmę 
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 budowla-
ną, 600 m kw, Wejherowo, tel. 
513-005-898 

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

KUPIĘ

DO WYNAJĘCIA

WYNAJMĘ mieszkanie ume-
blowane 70m2 w Rumi. Tel: 
511-095-685

OKAZJA! Wynajmę sklep 
spożywczo – monopolowy 
w Rumi, bardzo dobrze pro-
sperujący. Udokumentowane 
obroty wg kasy fi skalnej. Zysk 
gwarantowany, tel. 536 999 
149

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

JESTEM zainteresowana wy-
najęciem garażu w okolicach 
ul. Rejtana / osiedle Chopina, 
długoterminowa umowa, tel. 
665 117 489

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

półki = 170cm, głęb. 60, 
podświetlana, 350 zł. Tel: 
510-501-955

KUPIĘ bursztyn. Tel: 532-
110-190

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

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

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

SPRZEDAM fotelik 50 zł, 
krzesełko 150 zł,  łóżeczko 
30 zł, tel. 505-567-034

SPRZEDAM sofę 2 os. roz-
kładaną, pojemnik na po-
ściel, 190x112, welur, stan 
idealny, 450 zł, tel. 517-782-
024

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

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

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

KUPIĘ militaria, antyki, pamiąt-
ki z II Wojny Światowej, dojazd 

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

SPRZEDAM kurtkę narciarską, 
damską, rozm. L, kolor biały, 
czarne wstawki, stan idealny, 
cena: 350 zł, Wejherowo, tel. 
660 731 138

ZŁOTA rączka, drobne napra-
wy, sprzątanie obejścia, piwnic, 
transport, prace w ogrodzie, 
okolice Luzina, Wejherowa, tel. 
693 737 381
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archiwalne 
kalendarium czytaj na
www.gwe24.pl

17. listopada kolejny i ostat-
ni w tym roku mecz z udzia-
łem naszej reprezentacji. 
Po meczu z 23. w rankingu 
FIFA Islandią przyjdzie na-
szym chłopcom zmierzyć 
się z 15. w tym samym ran-
kingu Czechami. Statystyki 
podają, że graliśmy z nimi 
dwadzieścia pięć razy, od-
nieśliśmy siedem zwy-
cięstw, było pięć remisów 
i aż trzynaście porażek. 
Jednak zgodnie z prawdą 
to tych meczów było rap-
tem sześć. Skąd ta różnica? 
Otóż te pierwsze dziewięt-
naście meczów, to były po-
tyczki z reprezentacją Cze-
chosłowacji. Ja wiem, że 
związek piłkarski Czech jest 
następcą prawnym związ-
ku Czechosłowacji, ale dziś 
mamy przecież także repre-
zentację Słowacji. Zatem 
dla porządku z nazewnic-
twem, omówię tylko histo-
rię naszych meczów z Cze-
chami. Tutaj mamy remis, 
trzy zwycięstwa i trzy po-

rażki. 12. marca 1997 roku 
zaczął się ten sześciome-
czowy serial. Na terenie ry-
wala przegraliśmy towarzy-
sko 1:2. Bramkę na pocie-
szenie strzelił w 90. minu-
cie Jacek Zieliński. Rewanż 
miał miejsce 28. kwietnia 
1999 roku na stadionie Le-
gii Warszawa. Tym razem 
było 2:1 dla nas po bram-
kach Mirosława Trzeciaka 
i Artura Wichniarka. Na ko-
lejny, też towarzyski mecz 
czekaliśmy aż dziewięć lat, 
bo do 6. lutego 2008 roku. 
Nasza reprezentacja po-
konała Czechy 2:0. Gola-
mi podzielili się Wojciech 
Łobodziński i Mariusz Le-
wandowski. Mecz odbył 
się na stadionie w Larna-
ce na Cyprze. Oba zespo-
ły były w trakcie przygoto-
wań do sezonu. W składzie 
Polski było trzech dzisiej-
szych kadrowiczów: Artur 
Boruc, Łukasz Fiabiański 
i Jakub Wawrzyniak. Już 
w październiku tego same-

go roku przyszło naszym 
zawodnikom znów zma-
gać się z Czechami. Tym ra-
zem były to eliminacje do 
Mistrzostw Świata w 2010 
roku w RPA. Ostatecznie 
tam nie pojechaliśmy, ale 
z Czechami raz wygraliśmy 
(11.10.2008) na Stadio-
nie Śląskim  2:1 i przegrali-
śmy (10.10.2009) w Pradze 
0:2. Bramki w Chorzowie 
strzelili Paweł Brożek i Ja-
kub Błaszczykowski. W obu 
tych spotkaniach wystąpiło 
kilku dzisiejszych kadrowi-
czów: Artur Boruc (1 raz), 
Jakub Wawrzyniak (1), Ja-
kub Błaszczykowski (2), To-
masz Jodłowiec (1), Ro-
bert Lewandowski (2), Ka-
mil Grosicki (1) i Sławomir 
Peszko (1). Dla ścisłości do-
dam, że Czesi też zaoszczę-
dzili na biletach i do RPA nie 
polecieli. 16. czerwca 2012 
roku na Stadionie Miej-
skim we Wrocławiu zagra-
liśmy ostatnie jak dotych-
czas spotkanie z omawia-

nymi dzisiaj rywalami. Był 
to dla nas pożegnalny mecz 
grupowy w czasie pamięt-
nych ME rozgrywanych na 
stadionach Polski i Ukrainy. 
Trener Smuda wystawił na-
stępującą jedenastkę: Ty-
toń, Piszczek, Wasilewski, 
Perquis, Boenisch, Błasz-
czykowski, Polanski (Gro-
sicki), Dudka, Murawski 
(Mierzejewski), Obraniak 
(Brożek), R. Lewandow-
ski. Niestety skończyło się 
na 0:1. Oprócz Franciszka 
Smudy naszą reprezentację 
w meczach z Czechami pro-
wadzili Antoni Piechniczek, 
Janusz Wójcik, Leo Been-
hakker i Stefan Majewski. 
Teraz pora na Adama Na-
wałkę. Powodzenia.

Zbigniew 
Chuchała

Spotkanie rozpoczęło się od 
kilku okazji do zdobycia gola 
dla Wikedu, ale to gospodarze 
schodzili na przerwę wygrywa-
jąc 1:0. Po zmianie stron długo 
nic nie wskazywało, że goście 
osiągną sukces. Na szczęście 
w końcówce meczu obudził 
się najlepszy strzelec drużyny, 
Krystian Opłatkowski, który 
dwukrotnie wpisał się listę 
strzelców, w tym raz pokonując 
bramkarza gospodarzy z „11” 
podyktowanej na faulu na Ad-
rianie Mieniku, trzeciego gola 
dorzucił drugi z Mieników, 
Darek i to Luzinianie mogli się 
cieszyć z awansu do kolejnej 
rundy tych rozgrywek.

Wikęd w VI rundzie 
Pucharu Polski
LUZINO | Dopiero w końcówce meczu w Piń-
czynie z miejscowym V ligowym Meteorem, IV 
ligowy Wikęd/GOSRiT Luzino zapewnił sobie 
awans do VI rundy Pucharu Polski, wygrywa-
jąc ostatecznie 3:1.

Puchar Polski - Gdańsk 
- sezon 2015/2016 - 5. kolejka:

GKS Przodkowo 
- KS Chwaszczyno 5-2

Czarni Pruszcz Gdański 
- Stolem Gniewino 6-2

Orlęta Reda 
- Arka II Gdynia 1-3

Cartusia Kartuzy 
- Bałtyk Gdynia 1-3

Wierzyca Pelplin 
- Lechia II Gdańsk 2-1

Polonia Gdańsk 
- Kaszubia Kościerzyna 4-1

Meteor Pinczyn 
- Wikęd/GOSRiT Luzino 1-3

Olimpia Osowa – pauza
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Gryf znowu przegrał
WEJHEROWO | W ostatnim meczu 2. ligi piłki nożnej piłkarze Gryfa Wejherowo przegrali 
u siebie z Rakowem Częstochowa 1:3. Spotkanie zostało przedłużone o 10 minut, bo kontuzji 
doznał Wiesław Ferra, bramkarz żółto-czarnych.

Gryf Wejherowo przegrał na 
własnym boisku, po zaciętej 
walce, z Rakowem Często-
chowa 1:3 (do przerwy 1:1). 
Bramki strzelali Okińczyc 
- dla Rakowa (10. minuta, 
z rzutu karnego), Wicki - dla 
Gryfa (29. minuta, z rzutu kar-
nego), Warchoł - dla Rakowa 
(50. minuta) i Malinowski, też 
dla Rakowa (98. minuta).

W 94. minucie czerwoną 
kartką został ukarany Dampc 
(Gryf), za faul tuż przed po-
lem karnym, na zawodniku 
wybiegającym na pozycję 

„sam na sam” z bramkarzem.
W 50. minucie z boiska zo-

stał zniesiony Wiesław Fer-
ra, golkiper żółto-czarnych. 
Zastąpił go Filip Wichman. 
Ferra na szczęście nie doznał 
ciężkiej kontuzji i wróci nie-
bawem do gry.

Kibice obejrzeli na wejhe-
rowskim stadionie dobry mecz 
Gryfa, lecz niestety kolejny 
przegrany. Raków awansował 
na 3. miejsce w tabeli, WKS 
nadal jest na pozycji ostatniej, 
18.

Do miejsca gwarantującego 

pozostanie w 2. lidze Gryfo-
wi brakuje już 8 punktów. To 
dużo, zważywszy na to, że 
piłkarze z Wejherowa w 15 
meczach zdobyli tylko 9 
„oczek”.

Kolejny mecz na wyjeździe, 
7 listopada o godzinie 13, 
z Błękitnymi Stargard Szcze-
ciński. Jest szansa na przeła-
manie, bo Błękitni mają tylko 
2 punkty przewagi nad Gry-
fem i są na miejscu 17.

W meczu na szczycie 2. ligi 
Stal Mielec pokonał Wisłę Pu-
ławy 2:0 i prowadzi w tabeli.

Gryf Wejherowo 
– Raków Częstochowa 
1:3 (1:1).

Gole: 
29′ K. Wicki (karny) – 10′ W. 
Okińczyc (karny), 50′ D. War-
choł, 98′ P. Malinowski.

czerwona kartka: 
M. Dampc (94′).

GRYF WEJHEROWO: 
Wiesław Ferra (55’ Filip Wich-
man) – Michał Skwiercz, Prze-
mysław Kostuch, Przemysław 
Szur, Maciej Dampc – Adrian 
Klimczak (80’ Michał Fierka), 
Jacek Wicon, Piotr Kołc, Pa-
weł Czoska (84’ Filip Sosnow-
ski), Jacek Kusiak (69’ Jakub 
Giec) – Krzysztof Wicki.

RAKÓW CZĘSTOCHOWA: 
Mateusz Kos – Adam Wasz-
kiewicz, Adrian Klepczyński, 
Błażej Cyfert, Łukasz Góra – 
Dawid Kamiński, Rafał Figiel 
(88’ Peter Hoferica), Łukasz 
Kmieć, Damian Warchoł (71’ 
Kacper Łazaj), Piotr Malinow-
ski (90’ Filip Kendzia) – Woj-
ciech Okińczyc (81’ Maksym 
Kowal).

fo
t. 

D
an

ie
l K

un
ik

ow
sk

i

ROW 1964 Rybnik - Wisła Puławy, 6 listopada, 17:00
Olimpia Zambrów - Stal Mielec, 7 listopada, 13:00
GKS Tychy - Siarka Tarnobrzeg, 7 listopada, 17:00
Polonia Bytom - Radomiak Radom, 7 listopada, 18:00
Puszcza Niepołomice - Nadwiślan Góra, 7 listopada, 13:00
Znicz Pruszków - Okocimski KS Brzesko, 7 listopada, 18:00
Stal Stalowa Wola - Kotwica Kołobrzeg, 7 listopada, 13:00
Raków Częstochowa - Legionovia Legionowo, 7 listopada, 13:00
Błękitni Stargard Szczeciński - Gryf Wejherowo, 7 listopada, 13:00

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

16. KOLEJKA 2. LIGI 
PIŁKI NOŻNEJ – ZAPOWIEDZI:
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Bramkę na 2:0 zdobył Jakub 
Kwiatkowski „zamykając” 
akcję po dalekim wyrzucie 
z autu Krystiana Dampc. W 28 
minucie rzut rożny wykonywał 
Adrian Roppel którego do-
środkowanie trafiło na głowę 
Oskara Hewelta i było 3:0. Adi 
po asyście przy bramce opu-
ścił boisko ponieważ zagrał też 
w drużynie seniorów w meczu 
z Pogonią Lębork i nie mógł 
przekroczyć limitu czasu gry. 
W drugiej połowie meczu gra 
trochę „siadła”.Szansę gry do-
stali zawodnicy z ławki rezerwo-
wych. Goście zdobyli bramkę 
na 3:1 kiedy to błąd w usta-
wieniu obrońców wykorzystał 

kapitan Jantaru, Karpiński po-
konując bardzo dobrze dyspono-
wanego Kacpra Rzakowskiego. 
Gosrit miał swoje szanse na 
zdobycie kolejnej bramki. 
Najpierw po rzucie rożnym 
Kuby Kwiatkowskiego mi-
nimalnie nad bramką ude-
rzył Bartek Labudda. Chwilę 
później strzał Dawida Pionke 
o cm minał bramkę gości. 
Dawid w końcówce meczu 
wykorzystał sytuacje sam na 
sam,strzelając najpierw z lewej 
nogi w słupek, jednak „po-
prawił” prawą nogą na 4:1. 
W ostatniej minucie meczu 
rzut karny obronił Kacper Rza-
kowski, mało tego obronił też 

„dobitkę” popisując się piękną 
interwencją. Widać że treningi 
bramkarskie w drużynie senio-
rów pod okiem Piotra Klechy 
przynoszą efekty dla „Rzaka” 
oraz Damiana „Timo” Sochy. 
Za pierwszą połowę należy po-
chwalić Patryka Malejkiego, 
który rozegrał bardzo dobre 45 
minut. Przez cały mecz w de-
biucie na pozycji środkowego 
obrońcy drużyną kierował Kry-
stian Dampc. Cała formacja 
obronna poza jedynym błędem 
rozegrała dobry mecz. Ostatni 
mecz w rundzie zespół zagra 
w niedziele 8 listopada o godzi-
nie 13:00 z Pogonią w Lęborku.
(KP)

Juniorzy GOSRiTu lepsi od Jantaru
LUZINO | W X kolejce I ligi juniorów Gosrit Luzino pokonał Jantar Ustka 4:1 do przerwy prowadząc 3:0. Już na początku spotkania błąd obroń-
cy gości wykorzystał Paweł Rompca wykorzystując sytuacje sam na sam z bramkarzem Jantara strzelając bramkę na 1:0.

W rywalizacji wzięło udział 
ponad 50 zawodników z całego 
powiatu wejherowskiego. Zwy-
cięzcą turnieju została Szkoła 
Podstawowa z Łęczyc. 
Mecze stały na bardzo wyso-
kim poziomie. Na zakończenie 
zawodów zespoły zostały na-
grodzone pucharami, medala-
mi i dyplomami które wręczali 
Bogusława Engelbrecht, wójt 
gminy Linia oraz Bartłomiej 
Woźniak, referent ds. sportu 
i imprez sportowych w PZPOW 
w Wejherowie. 
Organizator zawodów ufun-

dował również nagrody indy-
widualne. Najlepszym bram-
karzem został Jakub Łojek 
z Łęczyc, najlepszym zawod-
nikiem – Michał Kobiela rów-
nież z Łęczyc, a królem strzel-
ców turnieju został – Michał 
Małkowski (9 bramek) także 
z Łęczyc.
Sędzią głównym zawodów 
był Arkadiusz Borawski, a or-
ganizatorami zawodów byli 
Powiatowy Zespół Placówek 
Oświatowo -  Wychowawczych 
w Wejherowie oraz Zespół 
Szkół w Linii.

Wiejskie szkoły walczyły 
o Mistrzostwo Powiatu
LINIA | Mistrzostwa Powiatu Wejherowskie-
go Szkół Wiejskich w Halowej Piłce Nożnej 
odbyły się w hali sportowej w Zespole Szkół 
w Lini. Zawody te były eliminacją do Półfina-
łów Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, 
które odbędą się w najbliższy poniedziałek, 9 
listopada, w Łęczycach.


