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Najchętniej 
czytana gazeta

w powiecie 
wejherowskim

POWIAT

Nowa siedziba Powiatowej Biblioteki 
Publicznej w Wejherowie została 
uroczyście otwarta. Placówka mieści 
się przy ul. Dworcowej 7 w Wejhero-
wie. . / str. 3

Pierwszy krok 
do biznesu

SUKCES | Anna Freiberg i Maciej Hennig z gminy Wejherowo za projekt 
„kAMbala” (ozdoby z drewna), Paulina Darznik z Redy za projekt „Maluna” 
(naturalne akcesoria dziecięce wykonane z ekologicznych materiałów) 
oraz Patrycjusz Janowicz, Michał Pryczkowski i Robert Bistroń z Wejhero-
wa za projekt „SEO – Partner” (pozycjonowanie stron internetowych) – to 
zwycięzcy tegorocznego Pomorskiego Biznesplanu. Ich projekty zostały 
docenione przez jury konkursu jako te, które mają szansę na realizację. 
Pomysłodawcy zgodnie podkreślają, że teraz jak najszybciej chcą założyć 
firmy i zająć się własnym biznesem. 

str. 3

POMORZE

Rumia częścią
metRopolii

Rumia wystąpiła w prestiżowej 
roli gospodarza Walnego Zebrania 
Członków Obszaru Metropolitalnego 
Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMG-G-S). 
Najważniejsi samorządowcy Pomo-
rza dyskutowali o kluczowych dla 
rozwoju sprawach.   / str. 8

BiBlioteka 
otwaRta!
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Spektakle

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

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

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

POGODA

sObOTA 
21.11.2015

CZWARTEK 
26.11.2015

WTOREK 
24.11.2015

NIEDZIElA 
22.11.2015

PONIEDZIAłEK 
23.11.2015

śRODA 
25.11.2015

7 °C 7 °C 6 °C6 °C

7 °C 7 °C 4 °C

606 112 745

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

DYŻUR REPORTERA

7 °C

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

7 °C

FOTOPSTRYK
Zmieniaj z nami swoją okolicę!

MaM w nosie innych! PrzyjechałeM na zakuPy do ck

Czytelnik przysłał nam zdjęcie na którym widać totalnie bezmyślnie 
zaparkowany pojazd na parkingu przy Centrum Handlowym Kaszu-
by w Wejherowie... 

Kierowca zostawił samochód zajmując dwa miejsca parkingowe... 
i jakgdyby nigdy nic zadowolony z siebie poszedł na zakupy.

11-12-2015
17:00 Igrzyska Śmierci: 
            Kosogłos. Część 2. 2D
17:30 Gwiazdo świeć, 
             kolędo leć 
20:00 Gwiazdo świeć, 
             kolędo leć 
20:00 Spectre 

12-12-2015
13:00 Dobry dinozaur 
             2D dubbing 
15:00 Dobry dinozaur 
             2D dubbing 
17:00 Igrzyska Śmierci: 
             Kosogłos. Część 2. 2D
20:00 Spectre 

Kino

• czwartek, 31 grudnia, 21:00
Koncert sylwestrowy 2015 - 
salonowa Orkiestra Johanna 
straussa

Koncert

22.11.2015

7 °C

7 °C

26.11.2015

4 °C

Mikołajki otworzył 
program artystyczny 
dla dzieci, po którym 
św. Mikołaj wręczył 
nagrody w Konkur-
sie na najładniejszą 
ozdobę choinkową 
dla dzieci z klas 1-3 
szkół podstawowych. 
Na konkurs wpłynęło 
ponad 150 ozdób.

Pierwsze miejsce 
zajęli Filip Korze-
niowski (SP 5) i Jakub 
Wolski (SP 8), drugie 
miejsce zajęli Julia 

Hawan (SP 9) i Ję-
drzej Ulatowski (SP 
5), a trzecie - Oskar 
Regliński (OS–W nr 
2 dla Niesłyszących) 
i Iga Ulatowska (SP 
5). Czwarte miejsce 
przyznano Andrze-
jowi Telejowi (SP 9) 
i Darii Skrzypkow-
skiej (SP 11), a piąte 
Wiktorii Treder (SP 
8), Jakubowi Do-
bkowskiemu (SP 9) 
oraz Pawłowi Bla-
arowi (SP 9). /raf/

Mikołaj zajechał saniami
WEJHEROWO | Mali wejherowianie z rodzicami powitali na rynku św. Mikołaja, który wjechał 
na rynek saniami. W roli św. Mikołaja wystąpił tradycyjnie prezydent Wejherowa Krzysztof Hilde-
brandt, który wręczał dzieciom upominki i słodycze. 
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t. 
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wyślij zdjęcie

wraz z krótkim

opisem na adres:

pstryk@expressy.pl
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Do konkursu zgło-
szonych było ponad 
20 projektów. Osta-
tecznie komisja kon-
kursowa wyłoniła 
trzech zwycięzców. 

- Wyjątkowy po-
mysł jest gwarantem 
sukcesu – podkre-
ślił Krzysztof Hilde-
brandt, prezydent Wej-
herowa, wręczając 
nagrodę zwycięzcom 
z Wejherowa. - Ży-
czę, abyście odnieśli 
ten sukces i byli dobrą 
firmą, bo dobrych firm 
nam w Wejherowie 
potrzeba. 

- Pomysł zrodził się 
już kilka lat temu, 
już wtedy intereso-
waliśmy się dosto-
sowywaniem stron 
internetowych i do-
stosowywaniem ich 
do wymagań wyszu-
kiwarki Google – tłu-
maczy Michał Prycz-
kowski. - A Google 
posiada ponad 200 
czynników, na podstawie 
których ocenia jakość strony, 
co ma ogromny wpływ na 
to, jak wysoko w wynikach 
wyszukiwania dana strona 
się znajduje. A dziś wszyscy 
szukają usług właśnie przez 
wyszukiwarkę, ma to więc 
duże przełożenie na klienta. 

- Postanowiliśmy wziąć 
udział w Pomorskim Bizne-
splanie, bo naszymi klien-

tami docelowymi są klienci 
z Pomorza, lokalne firmy - 
dodaje Robert Bistroń. - Wy-
graliśmy,. A teraz zabieramy 
się do ciężkiej pracy i pozy-
skiwania klientów. 

A co o pomysłach na biznes 
mówią pozostali zwycięzcy?

- Pomysł na biznes? Pro-
dukcja lamp, świeczników, 
ozdób  drewna naturalnego, 
pozyskanego z plaż – wyja-
śnia Anna Freiberg. - Czy-

li z drewna, które było już 
poddane naturalnej obróbce, 
a nie z tartaków. To piękny, 
naturalny materiał, który 
szlifujemy, obrabiamy, do-
dajemy dodatkowe elemen-
ty i w ten sposób tworzymy 
niepowtarzalne elementy 
wystroju wnętrz. Takie, któ-
re pasują niemal do każdego 
wnętrza. 

- Wzięliśmy udział w Po-
morskim Biznesplanie, ma-

jąc nadzieję, że nasz 
pomysł ma szansę 
się przebić – dodaje 
Maciej Hennig. - 
Udało się i cieszymy 
się. Teraz zamierza-
my otworzyć dzia-
łalność. Zaczynamy 
od sklepu interneto-
wego i staramy się 
nawiązać kontakty 
biznesowe z kwia-
ciarniami i projek-
tantami wnętrz. 

Pani Anna i pan 
Maciej podkreślają, 
że na początku szu-
kali lokalnych od-
biorców i najpierw 
próbują na tym ryn-
ku zaistnieć, a na-
stępnie szukać ko-
lejnych odbiorców 
na szerszym rynku. 

- Na początku chcę 
projektować czapki 
dla dzieci, później 
będą to kolejne pro-
dukty - mówi z ko-
lei Paulina Darznik 

z Redy. - Najpierw 
będę łączyć pracę na etacie 
z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, później – jeśli 
uda się rozwinąć firmę – sku-
pię się tylko na własnym biz-
nesie. Udział w tym konkur-
sie nauczył mnie, że warto 
się starać i pokazywać swoje 
pomysły. Warto robić to, co 
się kocha, spełniać marzenia 
i iść tą drogą, którą sobie się 
wytyczyło. /Rafał Korbut/

Przyszli przedsiębiorcy 
docenieni
SUKCES | Najważniejszy był ciekawy, innowacyjny pomysł i dobre przygotowanie biznespla-
nu. Właśnie rozstrzygnięto tegoroczną edycję konkursu Pomorski Biznesplan. 

Ksiądz prałat Tadeusz 
Reszka poświęcił pomiesz-
czenia biblioteki, po czym 
Barbara Gusman, dyrek-
tor biblioteki, Gabriela Li-
sius, starosta wejherowski, 
Krzysztof Hilbebrandt, 
prezydent Wejherowa oraz 
Marcin Pliński, rektor Ka-
szubsko Pomorskiej Szkoły 
Wyższej przecięli wstęgę

symbolizującą otwar-
cie placówki. Inaugurację 
uświetnił wernisaż obrazów 
Longiny Wysockiej, preze-
sa Stowarzyszenia Artystów 
Plastyków w Wejherowie 
oraz występ Kaszubskiego 
Kabaretu Kuńda, czyli tego-
rocznych laureatów Powia-
towej Nagrody Remusa, Pa-
tryka Mudlawa oraz Adama 
Hebla. 

Biblioteka w swojej ofer-
cie posiada zbiory regional-
ne, klasykę polską i obcą, 
książki popularno-nauko-
we, ciekawy księgozbiór 
dla dzieci i młodzieży oraz 
nowości wydawnicze. Czy-
telnicy będą mogli skorzy-
stać z bezpłatnego dostępu 
do Internetu w strefie WiFi. 

W zbiorach biblioteki znaj-
duje się znaczący księgo-
zbiór z różnych dziedzin 
przyjęty w formie umowy 
użyczenia od KPSW.

Placówka zaprasza czytel-
ników na bogaty wachlarz 
bezpłatnych zajęć edukacyj-
nych, spotkań autorskich, 
których lista w najbliższym 
czasie dostępna będzie na 
stronie internetowej biblio-
teki oraz na Facebooku.

Ponadto w Bibliotece 
znajduję się nowoczesny 
i przyjazny kącik dla naj-
młodszych, zachęcający do 
dobrej zabawy z książką. 
W placówce pojawiło się 
miejsce na Bookcrossing 
jako niekonwencjonalnej 
formy szerzenia czytel-
nictwa. Z chwilą otwarcia 
ruszyła usługa skierowana 
do osób chorych, starszych 
i niepełnosprawnych tzw. 
„Książka do domu”, która 
będzie dostępna dla ludzi 
nie mających możliwości 
przybyć do placówki o wła-
snych siłach. Usługę będzie 
można zamówić telefonicz-
nie lub mailowo. /raf/

Biblioteka 
otwarta!
POWIAT | Nowa siedziba Powiatowej Biblioteki Pu-
blicznej w Wejherowie została uroczyście otwarta. Pla-
cówka mieści się przy ul. Dworcowej 7 w Wejherowie. 
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Otwarcie pracowni było 
– jak podkreślali lokalni 
samorządowcy, dyrekcja 
szkoły, jak i sami uczniowie 
- ważnym wydarzeniem dla 
szkoły. 

Podczas oficjalnego otwar-
cia został wyświetlony film 
ukazujący codzienność 
szkoły, dokonano też uro-
czystego przecięcia sym-
bolicznej wstęgi a obiekt 
poświęcił proboszcz parafii 
pw. św. Leona Wielkiego 
ks. kan. Marian Dettlaff. 

W uroczystość zaangażo-
wali się sami uczniowie, 
którzy przygotowali nieco-
dzienny występ artystycz-
ny. Pokazali krótkie scenki 
kabaretowe, dotyczące pra-
cy w uczonych tutaj zawo-
dach. 

Uczniowie szkoły mogą 
teraz kształcić się w zawo-
dach murarza, pomocni-
ka obsługi hotelowej oraz 
kucharza. W pracowniach 
można przysposobić się 
także do zdobycia umiejęt-
ności wykonywania prac 
w garncarstwie, tkactwie, 
malarstwie i rękodziele ar-
tystycznym.

Gratulacje dla szkoły 
złożyli m.in. zastępca pre-
zydenta Wejherowa Piotr 
Bochiński i starszy cechu 
Brunon Gajewski. 
/Rafał Korbut/

Pracownie spełnieniem marzeń uczniów
POWIAT | Sześć nowych pracowni specjalistycznych, służących do praktycznej nauki zawodów, otwarto w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wycho-
wawczym nr 1 im. Janusza Korczaka w Wejherowie. 

Małgorzata Woźniak,
dyrektor PZKS w  Wejherowie:

- Trzy z tych pracowni przeznaczone są dla uczniów 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodach, które 
kształcimy. Te pracownie już dziś mają status ośrodków 
egzaminacyjnych. To pracownia dla kucharzy, mura-

rzy-tynkarzy i pracowników obsługi hotelowej. Trzy kolejne pracownie 
przeznaczone są dla grupy naszych uczniów szkoły ponadgimnazjalnej, 
przygotowującej do pracy. Jest to pracownia ceramiki, krawiecka i malar-
ska. Remont trwał od 2014 r., wymieniliśmy wszystkie instalacje, budynek 
został kompleksowo odnowiony. To daje lepsze warunki do nauki dla 
uczniów, którzy do tej pory jeździli i zdawali egzaminy w wyznaczonych 
ośrodkach, co często było dla nich ogromnym stresem. To też wspania-
łe miejsce, które umożliwia rozwijanie talentów i umiejętności naszych 
uczniów. 

Wojciech Rybakowski, 
członek zarządu powiatu wejherowskiego:

- Utworzenie tych pracowni kosztowało w sumie ok. 1 
mln zł, właśnie skończyliśmy 2-letni okres modernizacji, 
w wyniku których powstały te obiekty. To doskonale 
wpisuje się w ogólnopolski trend wzmacniania szkol-

nictwa zawodowego. Nie zapominajmy też, że jesteśmy 
w ośrodku szkolno-wychowawczym, gdzie są szkoły specjalne, szkoły 
przygotowujące do życia. W ten sposób pomagamy więc róznież osoby 
niepełnosprawne i takie, które nie mają szans na ukończenie szkoły zawo-
dowej. Walczymy więc jednocześnie z wykluczeniem społecznym. 

Gabriela Lisius, 
starosta wejherowski:

- Cieszę się, że jako zarząd i rada powiatu mogliśmy speł-
nić marzenia uczniów tej szkoły. Patrząc na te uśmiech-
nięte buzie, pełne radości i chęci do nauki i pracy, wiemy 
że była to bardzo dobra decyzja. To także zasługa dyrek-
cji i całego zespołu, który ciężko pracował, aby to zada-

nie udało się zrealizować. Koszt był niemały, ale tu nie o pieniądze prze-
cież chodzi. Bo żadne pieniądze nie są w stanie zapewnić tego uśmiechu 
i radości. Najważniejsze, aby dzieci mogły realizować swoje pasje i żeby 
przygotowywały się do tego, by później odnaleźć swoje miejsce w społe-
czeństwie, aby dalej w życiu się realizować.

Podczas konferencji prezy-
dent Krzysztof Hildebrandt 
przedstawił szczegóły tej in-
westycji oraz plany dotyczące 
kolejnych prac realizowanych 
w parku. 

W ramach inwestycji po-
wstaną dwie woliery, każda 
o powierzchni 185 m2 i wy-
sokości ok. 8 m. - Woliery 
zostaną pokryte siatką zabez-
pieczającą, a  wgląd do wo-
lier będzie możliwy poprzez 
szklane ściany – mówił pre-
zydent Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt. - Jedna z nich 
będzie przeznaczona dla pta-
ków drapieżnych, a druga dla 
żurawi. Lokalizacja inwestycji 
- umiejscowiona za pałacem 
Przebendowskich pomiędzy 
rzeką Cedron, a stawem jest 
nieprzypadkowa. Zapewnia 
optymalne warunki środowi-
skowe, w tym wykorzystanie 
istniejącego drzewostanu, 
jako naturalnych elementów 
wyposażenia przestrzeni dla 
zwierząt. 

Według wstępnego założe-
nia mają tam przebywać 2 lub 
3 osobniki żurawi białoszyich 
i 2 osobniki bielików. W przy-
padku żurawi – będą to zwie-
rzęta włączone do programu 
hodowlanego zagrożonego 
gatunku. W przypadku bieli-
ków – będą to zwierzęta trwa-
le okaleczone fizycznie lub 
psychicznie, które nie wrócą 
do samodzielnego życia w na-
turalnym środowisku. Czas 
ich pobytu w Wejherowie nie 
jest przesądzony, uzależniony 
jest od stanu zdrowia. 

Ptaki zamieszkają w Park 
Miejskim najprawdopodob-
niej już wiosną. 

Obsługą wolier będzie zaj-
mował się powołany już Dział 
Edukacji Przyrodniczej Wej-
herowskiego Zarządu Nie-
ruchomości Komunalnych. 
Zespół ten będzie czuwał 
nad zapewnieniem należytej 
opieki nad zwierzętami. Do 
jego zadań będzie należało 
również stworzenie programu 

dydaktycznego, promujące-
go postawy proekologiczne 
wśród dzieci, młodzieży, ale 
też całych rodzin. 

- Na kolejne lata planowana 

jest budowa kolejnych ścieżek 
i pomostów, toalety z pełną in-
frastrukturą, modernizacja ka-
nałów we wschodniej części 
parku i stawku „z domkiem 

dla łabędzi” - wylicza Krzysz-
tof Hildebrandt, prezydent 
Wejherowa. - W planach jest 
także rozbudowa placu zabaw 
i siłowni na świeżym powie-

trzu, częściowe zadaszenie 
amfiteatru oraz budowa po-
czątkowej stacji kolejki lino-
wej. 
/raf/

Drapieżne ptaki zamieszkają w miejskim parku
WEJHEROWO | W wejherowskim parku trwa budowa wolier dla ptaków. Jest to kolejny projekt w ramach rewitalizacji Parku Miejskiego w Wejherowie. 





Powiat wejherowski
www.powiat.wejherowo.pl /powiatwejherowski

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. 
Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.) oraz uchwały Nr V/XIII
/139/15 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 27 listopada 
2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współ-
pracy Powiatu Wejherowskiego z organizacjami pozarządo-
wymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2016 rok

ogłasza otwarty konkurs ofert na

wykonanie zadań publicznych w 2016 roku przez podmioty 
prowadzące na terenie powiatu wejherowskiego działalność 
pożytku publicznego 
tj. w formie wsparcia na realizację zadań z zakresu:

1. ochrony i promocji zdrowia w tym zdrowia 
    psychicznego,
2. działania na rzecz osób niepełnosprawnych 
    w zakresie rehabilitacji, promowanie aktywności
    oraz integracji osób niepełnosprawnych,
3. oświaty, wychowania, 
4. wypoczynku dzieci i młodzieży,
5. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
6. upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
7. ratownictwa i ochrony ludności,
8. działań na rzecz integracji europejskiej 
    oraz rozwijania kontaktów i współpracy 
    między społeczeństwami,
9. turystyki, w tym promocji lokalnych 
    produktów turystycznych,
10. krajoznawstwa, ochrony środowiska, edukacji
     ekologicznej i opieki nad zwierzętami,
11. porządku i bezpieczeństwa publicznego 
     oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.
12. działań na rzecz organizacji pozarządowych 
     oraz podmiotów  wymienionych 
     w art. 3 ust 3 ustawy.

Przewidywana kwota  na realizację powyższych zadań wy-
nosi – 200.000 zł.
Miejsce i termin składania ofert: Biuro Obsługi Interesan-
ta Starostwa Powiatowego                   

w Wejherowie w terminie do dnia 8 stycznia 2016 roku 
do godz. 16.00
Osoba upoważniona do kontaktów z wnioskodawcami: 
Monika Koss tel.(0-58) 572-94-86.
Termin rozpatrzenia ofert: 7 luty 2016 roku.

Zasady przyznawania dotacji:
warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w za-
mkniętej kopercie oferty zgodnej ze wzorem określonym 
w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia  15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ra-
mowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania 
publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego 
zadania (Dz. U. z  2011 r., Nr 6, poz. 25),

1. w przypadku nadesłania oferty pocztą liczy się data jej
    wpływu do tut. Urzędu,
2. na kopercie  winna widnieć informacja jakiego zadania
   oferta ma dotyczyć oraz nazwa organizacji lub podmiotu 
   ubiegającego się o dotację,
3. do oferty należy dołączyć  następujące załączniki:
- kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru 
  Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, zgodnie 
  z aktualnym stanem faktycznym i prawnym;
- pełnomocnictwa do działania w imieniu organizacji
 (w przypadku gdy ofertę o dotację podpisują osoby inne 
 niż umocowane do reprezentacji zgodnie ze statutem 
 organizacji),
- w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji 
 podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający 
 z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego 
 rejestru  dokument potwierdzający upoważnienie 
 do działania w imieniu oferenta(-ów). 
4. oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,
5. złożenie oferty nie jest równoznaczne z otrzymaniem
   dotacji,
6. organizacja, która składa kilka ofert w konkursie 
   – powinna złożyć każdą ofertę odrębnie 
   w zamkniętej kopercie,
7. podstawą do realizacji zadania będzie podpisana 
   przez strony umowa,
8. informacja o przyznaniu dotacji zamieszczona 
   zostanie na stronie internetowej powiatu 

   www.powiat.wejherowo.pl, w Biuletynie Informacji
   Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa 
   Powiatowego w Wejherowie.

Tryb przyznawania dotacji określony został w ustawie 
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku pu-
blicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2014 r.  poz. 1118 
ze zm.).

Termin realizacji zadań: od dnia podpisania umowy do 15 
grudnia  2016 roku.

Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
1. możliwość realizacji zadania przez organizację 
   pozarządową lub podmioty wymienione 
   w art. 3, ust. 3 ustawy,
2. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji 
   zadania, w tym w odniesieniu do zakresu 
   rzeczowego zadania,
3. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje
   osób, przy udziale których organizacja pozarządowa 
   lub podmioty określone w art. 3, ust. 3 będą realizować
   zadania publiczne,
4. w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2 
    ustawy, uwzględnia się planowany przez organizację 
    pozarządową lub podmioty określone w art. 3, 
    ust. 3 ustawy udział środków finansowych własnych
    lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację
    zadania publicznego,
5. planowany przez organizację pozarządową lub podmioty
    określone w art. 3, ust. 3, wkład rzeczowy, osobowy 
    w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną 
    członków,
6. uwzględnia się analizę i ocenę realizacji zleconych 
    zadań publicznych w przypadku organizacji 
    pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3, 
    ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone 
    zadania  publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność 
    i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych 
    na ten cel środków.
Formularz ofert można uzyskać w wersji elektronicznej 
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.po-
wiat.wejherowo.pl

Wysokość środków finansowych przekazanych z budże-
tu powiatu w formie dotacji dla organizacji pozarządo-
wych  na zadania realizowane w 2014 roku kształtowały 
się następująco:

1. ochrona i promocja zdrowia w tym zdrowia 
    psychicznego – 8.500 zł 
2. działania na rzecz osób niepełnosprawnych 
    w zakresie rehabilitacji, promowanie aktywności 
    oraz integracji osób niepełnosprawnych – 16.000 zł
3. oświata, wychowanie, wypoczynek dzieci 
     i młodzieży – 23.000 zł
4. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury – 24.100 zł
5. upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu -  59.500 zł
6. ratownictwo i ochrona ludności -  3.800 zł
7. turystyka, w tym promocje lokalne produktów 
    turystycznych - 11.100 zł
8. porządek i bezpieczeństwo publiczne 
    oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym – 4.000 zł 

Wysokość środków finansowych przekazanych z budże-
tu powiatu w formie dotacji dla organizacji pozarządo-
wych  na zadania realizowane w 2014 roku kształtowały 
się następująco:

1. ochrona i promocja zdrowia w tym zdrowia 
    psychicznego – 14.300 zł 
2. działania na rzecz osób niepełnosprawnych 
    w zakresie rehabilitacji, promowanie aktywności 
    oraz integracji osób niepełnosprawnych – 14.100 zł
3. oświata, wychowanie, wypoczynek dzieci 
     i młodzieży – 22.000 zł
4. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury – 50.100 zł
5. upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu -  66.000 zł
6. ratownictwo i ochrona ludności -  2.000 zł
7. turystyka, w tym promocje lokalne produktów
    turystycznych – 3.500 zł
8. porządek i bezpieczeństwo publiczne 
    oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym – 4.000 zł 

ZARZĄD  POWIATU WEJHEROWSKIEGO

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
ZARZĄD POWIATU WEJHEROWSKIEGO

Pierwszy przetarg odbył się 4 września 2015 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Przetarg odbędzie się w dniu 22 stycznia 2016 r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, sala Nr 8.

Pełna treść ogłoszenia o przetargu została wywieszona na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wejherowie oraz na stronie internetowej www.bip.powiat.wejherowo.pl

Informacji na temat przetargu udziela Starostwo Powiatowe w Wejherowie, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Wejherowo, ul. 3 Maja 4, II piętro, pokój 225, tel. 58 572-94-79.

Lp Oznaczenie 
hipoteczne

Oznaczenie 
ewidencyjne

Pow. 
działki

Przeznaczenie nieruchomości w 
planie zagospodarowania prze-
strzennego i sposób jej zagospo-
darowania

Opis 
nieruchomości

Cena 
wywoław-
cza

Wadium 
i tytuł 
przelewu

Termin 
wniesienia 
wadium

Mini-
malne 
postą-
pienie

Uwagi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 107
1 KW

GD1W/0000
3146/3

działka 
nr 200/3 
obr. 13

0,0642
ha

Zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania prze-
strzennego miasta Wejhero-
wa, zatwierdzonym uchwa-
łą Rady Miasta Wejherowa nr 
IIIk/XXXV/379/2001 z dnia 18. 
12. 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Po-
morskiego Nr 13, poz. 267 z 
28.02.2002 r.), przedmiotowa 
nieruchomość znajduje się w 
obszarze jednostki terytorial-
nej T10.

Nieruchomość 
niezabudowa-
na, położona 
w Wejherowie 
przy 
ul. Odrębnej, 
stanowiąca 
własność Po-
wiatu Wejhe-
rowskiego.

99.000,00 zł 
+ VAT

9.900,00 zł

tytułem: 
„wadium 
Odrębna”

18.01.2016 990,00 zł Z uwagi na 
warunki miej-
scowe oraz 
brak doku-
mentacji nie-
wykluczone, 
że na terenie 
działek prze-
biegają pod-
ziemne sieci, 
które nie zo-
stały ujęte na 
mapie ewiden-
cyjnej.

STAROSTWO 
POWIATOWE 

W WEJHEROWIE

informuje,
że w dniu 

24 grudnia 2015 r. 
(wigilia)

Urząd Starostwa 
Powiatowego będzie 

nieczynny.

     INFORMACJA

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy 
z dnia 21.08.1997 r. o gospodar-
ce nieruchomościami (tj. Dz.U-
.2015.1774)

Starosta Wejherowski
informuje:

że na tablicy ogłoszeń Starostwa 
Powiatowego w Wejherowie, ul. 
3 Maja 4, w dniu 30.11.2015 r. 
wywieszono na okres 21 dni wy-
kaz nr V/2015, dotyczący nieru-
chomości stanowiących własność 
Skarbu Państwa, położonych: 
Miasto Rumia, obręb 17, działka 
240/2 i Miasto Wejherowo, obr. 
9, działka 424/2 przeznaczonych 
do dzierżawy w trybie bezprze-
targowym.

     INFORMACJA
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Sala sportowa będzie na co 
dzień służyła uczniom placów-
ki, odbywać się tu będą zajęcia 
wychowania fizycznego oraz 
sportowe. W godzinach popołu-
dniowo-wieczornych natomiast 
sala przemieni się w w dojo, 
czyli salę, gdzie odbywają się 
treningi karate. Z obiektu będą 
korzystać zawodnicy Karate 
Klubu Wejherowo.
Sala właśnie została odebrana 
przez inwestora, czyli miasto.
Miało być jak zwykle w takich 
sytuacjach – prezentacja zakoń-
czonej inwestycji, bezproble-
mowy odbiór, zadowolenie na 
twarzach przedstawicieli władz 
miasta i dyrekcji szkoły. A wy-
szło nieco inaczej...
Wątpliwości co do tego, czy 
podczas budowy sali sportowej 
wszystko zostało wykonane 
prawidłowo i zgodnie z potrze-
bami przyszłych użytkowników 
obiektu, pojawiły się podczas 
odbioru, dokonanego przez 
przedstawicieli władz miasta.

- Czy wloty instalacji wenty-
lacyjno-grzewczej za bardzo 
nie obniżają sufitu? Czy kon-
strukcja okien nie jest za słaba? 

- wyrażał wątpliwości podczas 
oględzin Bogdan Tokłowicz, 
przewodniczący Rady Miejskiej 
i Główny Specjalista ds. Oświa-
ty w Wejherowie.
I wskazywał na uchybienia:
- Okien nie można otworzyć 
bez drabiny, drzwi zawadzają 
jedne o drugie, w pomieszcze-
niach z prysznicami nie ma 
kabin – wyliczał Bogdan Tokło-
wicz. - Wentylacja jest głośna, 
a skrzynka z ekranami moni-
toringu umieszczona w takim 
miejscu i na takiej wysokości, że 
istnieje niebezpieczeństwo, że 
dzieci przechodzące korytarzem 
będą uderzać w nią głowami.
Przedstawiciele wykonawcy 
zapewniali jednak, że wszystkie 
prace zostały wykonane dokład-

nie zgodnie z zamówieniem 
oraz projektem technicznym 
oraz że spełniają wszystkie wy-
mogi i normy.
Ostatecznie odbioru sali spor-
towej dokonano, ale z zastrze-
żeniem, że będą jeszcze prowa-
dzone negocjacje z wykonawcą 
i w najbliższym czasie zostaną 
wprowadzone poprawki.
- Przeprowadziliśmy czynności 
odbiorowe, spisaliśmy uwagi 
i dokonamy ponownego odbio-
ru – wyjaśnił Stanisław Brzo-
zowski, kierownik Wydziału 
Inwestycji Gospodarki Komu-
nalnej i Ochrony Środowiska 
w wejherowskim Urzędzie 
Miasta. - Zastrzeżenia są drob-
ne i dotyczą detali użytkowych 
tego obiektu. Podkreślam, że 

obiekt został wykonany zgodnie 
z projektem, natomiast pewne 
kwestie wynikły podczas dzi-
siejszego odbioru i do nich się 
ustosunkujemy.
Mimo tych problemów ucznio-
wie i karatecy mogą już korzy-
stać z nowego obiektu.
- Sala została oficjalnie odebra-
na przez Straż Pożarną, sanepid 
oraz Powiatowego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego, więc 
nie ma żadnych przeciwwska-
zań do rozpoczęcia jej użytko-
wania – dodaje Stanisław Brzo-
zowski. - A te błędny rzeczy, 
które dziś zauważyliśmy, będą 
poprawione.
Uroczyste otwarcie nowego 
obiektu zaplanowane jest na 
przyszły miesiąc.
 /Rafał Korbut/

Sala sportowa PRAWIE odebrana
WEJHEROWO | Nowa sala sportowa, wybudowana przy wejherowskiej Szkole Podstawowej nr 9, została odebrana. Ale nie bez zastrzeżeń. 
Przedstawiciele władz miasta dopatrzyli się całkiem pokaźnej ilości – ich zdaniem – niedociągnięć. Tymczasem wykonawca przekonuje, że wszyst-
kie prace zostały wykonane zgodnie z zamówieniem i dokumentacją techniczną.
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Podczas dwudniowej 
konferencji (7-8 grudnia) 
w rumskim hotelu Faltom, 
omawiano metody wdroże-
nia strategii OMG-G-S do 
roku 2030. Starano się odpo-
wiedzieć na pytanie będzie 
wyglądać metropolia za 15 
lat  i jak się do tego przy-
gotować. Warsztaty, zajęcia 
praktyczne oraz dyskusje 
przeprowadzane były w gru-
pach tematycznych dotyczą-
cych m.in. oświaty czy jako-
ści życia.

Za najważniejsze cele naj-
bliższych lat uznano m.in. 
poprawę jakości edukacji 
oraz dopasowanie jej do po-
trzeb rynku pracy, zwiększe-
nie uczestnictwa w kulturze, 
poprawę dostępności usług 
publicznych, wspieranie lo-
kalnych przedsiębiorstw, 
promocję innowacyjności 
i przedsiębiorczości, wspar-
cie metropolitalnego rynku 
pracy, poprawę wewnętrznej 
dostępności transportowej 
czy ochronę środowiska. 

Wielu gości podkreślało 
rolę Rumi jako kluczowego 
partnera w procesie rozwoju 
OMG-G-S. – Jest to cieka-

wa, lekka forma budowa-
nia więzi między miastami 
partnerskimi. Spotkanie było 
świetną okazją do integracji. 
Pozytywnie oceniam tak-
że miasto-gospodarza. Ru-
mia jest pięknym miejscem 
i wspaniałym sąsiadem Gdy-
ni, współpracujemy w wielu 
obszarach od 24 lat. Ta trady-
cja z pewnością będzie kon-
tynuowana – mówi Wojciech 
Szczurek, prezydent Gdyni. 

- Współpraca Gdyni z Ru-
mią od zawsze jest bardzo 

dobra. Rumia jest naszym 
bezpośrednim sąsiadem. 
Współdziałamy zarówno 
bezpośrednio, jak i za po-
średnictwem chociażby Ko-
munalnego Związku Gmin 
Doliny Redy i Chylonki. To 
ważne działania i z perspek-
tywy lat widać, że przynoszą 
ogromne korzyści – dodaje 
zastępca prezydenta Gdyni, 
Michał Guć. 

- Oceniam Rumię jako waż-
nego partnera. Duża w tym 
zasługa burmistrza Michała 
Pasiecznego, który niejed-
nokrotnie udowodnił swoje 
pozytywne podejście do bu-
dowania metropolii – mówi 

Paweł Adamowicz, prezydent 
Gdańska. – Jest to pierwsze 
tego typu ćwiczenie warsz-
tatowe wśród liderów samo-
rządowych. Jego celem jest 
zbudowanie metropolitalnej 
drużyny. Jest to niezbędne 
do wspólnego osiągania stra-
tegicznych założeń. 

- Nie da się zbudować me-
tropolii bez dobrego pozna-
nia się wszystkich liderów. 
Wspólnie z Rumią chcemy 
współdziałać także w za-
kresie rozwijania oświaty. 
Rumia ma fantastycznie zor-

ganizowane działania szkol-
ne w obrębie najmłodszych 
etapów kształcenia. Warto to 
pokazywać – mówi Piotr Ko-

walczuk, zastępca prezyden-
ta Gdańska ds. społecznych 
oraz przewodniczący Komi-
sji ds. Rozwoju Społecznego 
OMG-G-S. 

Obszar Metropolitalny 
Gdańsk-Gdynia-Sopot to 
powołane 15 września 2011 
roku stowarzyszenie sa-
morządowe mające na celu 
zacieśnienie współpracy 
i doprowadzenie do har-
monijnego rozwoju całego 
obszaru metropolitalnego 
poprzez jak najlepsze wy-
korzystanie potencjału miast 

i gmin członkowskich, z po-
szanowaniem ich odrębności 
i specyfiki.

/Rafał Korbut/

Rumia częścią metropolii
POMORZE | Rumia wystąpiła w prestiżowej roli gospodarza Walnego Zebrania Członków Ob-
szaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMG-G-S). Najważniejsi samorządowcy Pomorza 
dyskutowali o kluczowych dla rozwoju sprawach.  

Turniej trwał nieprzerwa-
nie przez całą dobę. Każda 
partia musiała zaczynać się 
o pełnej godzinie. W tym 
roku wszystkie osoby, które 
zgłosiły się do maratonu Le 
Mans wytrwały do samego 
końca.

Rumski turniej wygrał 
tegoroczny mistrz Polski 
Kamil Górka z Krakowa 
mający na koncie 18 zwy-
cięstw i 10465 tzw. „ma-
łych punktów”. Na podium 
stanął również reprezentant 
rumskiego klubu „Mikrus” - 
Miłosz Wrzałek wielokrotny 
zwycięzca turniejów w całej 
Polsce. 

Wysokie 5 miejsce zajęła 
pani Irena Sołdan członkini 
rumskiego klubu. 

- Wygrałam już 4 turnieje 
ogólnopolskie, ale zajęcie 
5 miejsca w tym turnieju to 
jest mój największy sukces 
– mówi pani Irena. - Granie 
przez 24 godziny to bardzo 
duży wysiłek fizyczny oraz 
intelektualny. Jestem bardzo 
zmęczona, ale szczęśliwa. 

Zachęcam mieszkańców 
Rumi do przychodzenia na 
nasze klubowe spotkania. 
Nauczyć się reguł gry można 
w każdym wieku. To świetna 
zabawa i okazja do wyjścia 
z domu oraz poznania ludzi 
pozytywnie zakręconych 

Gościnne podwoje dla 
scrabblistów udostępnił 
Miejski Domu Kultury, za-
pewniając zawodnikom 
miłą atmosferę  i prowiant 
w trakcie tych morderczych 
24 godzin.  

Rumski Klub Scrabble 
działa od 2000 roku. Od 
początków istnienia siedzi-
bą klubu jest Miejski Dom 
Kultury przy ul. Mickiewi-
cza 19. Członkowie rum-
skiego klubu rokrocznie 
biorą udział w Klubowych 
Mistrzostwach Polski odno-
sząc sukcesy. Grupa spotyka 
się we wtorki. Zaintereso-
wane osoby mogą uzyskać 
szczegółowe informacje na 
stronie klubu kluby.pfs.org.
pl/rumia.

/raf/

24 godziny ze Scrabble
RUMIA | ogólnopolski XV Turniej w Scrabble 24h 
Non Stop „le Mans” rumia 2015 za nami. W turnieju 
wzięło udział 66 zawodników, w tym wielokrotni mi-
strzowie Polski. 
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W imprezie zorgani-
zowanej w Szkole Pod-
stawowej nr 10 w Rumi 
wzięło udział ponad 250 
osób. Program „Miko-
łajki na sportowo” był 
wypełniony wieloma 
atrakcjami dla całych 
rodzin. Dla najmłod-
szych zorganizowano 
konkursy sportowo - re-
kreacyjne, malowanie 
twarzy, śpiewanie kolęd. 
Nie zabrakło oczywiście 
upominków od św. Mi-
kołaja. Nie zapomniano 
też o „starszych dzie-
ciach”. Dla dorosłych 

CityGym przygotowało 
zajęcia na trampolinach, 
ćwiczenia wzmacniające 
brzuch, bezpłatną analizę 
składu ciała i porady tre-
nerów. Po raz pierwszy 
skakałam na trampolinie. 
Nie spodziewałam się, że 
to będzie taki duży wysi-
łek. Mam nadzieję, że 
schudłam chociaż trosz-
kę - śmieje się pani Zo-
fia, która jak stwierdziła 
wpadła tylko na chwilkę, 
a została do końca im-
prezy.

Jednakże najbardziej 
emocjonująca była spor-

Mikołajek na sportowo
RUMIA | Mikołajki kojarzą się z prezentami i leniwym popołudniem w rodzinnym gronie. W tym 
roku Urząd Miasta Rumia przy współpracy z CityGym zaproponowali mieszkańcom nieco inną, spor-
tową, formułę. 

towa rywalizacja między 
rodzinami. Bardzo jestem 
zadowolona, że urząd 
zorganizował imprezę 
mikołajkową dla całych 
rodzin. Bardzo rzadko 
dzieci z rodzicami mają 
okazję do wspólnej zaba-
wy. Przyszłam ze swoją 
całą rodzinką i dziećmi 
sąsiadów. Świetna zabawa, 
ubawiliśmy się po pachy – 
powiedziała pani Brygida. 
Po intensywnym wysił-
ku można było zaspokoić 
pragnienie sokami ze świe-
żych owoców, przygoto-
wanymi w ramach poczę-
stunku, przez właścicieli 
firmy Pesca Fresca. Soki 
są bardzo pyszne. Po raz 
pierwszy miałam okazję 
pić sok z arbuza.  Postaram 
się częściej robić dzieciom 
soki ze świeżych owoców, 
gdyż widzę, że moim dzie-
ciom  bardzo smakują. Do-
tychczas łatwiej było kupić 

sok w sklepie, ale to nie to 
samo. Zobaczyłam, że sok 
można zrobić z różnych 
owoców. To może być faj-
na zabawa z dziećmi - po-
wiedziała pani Anna, która 
przyjechała na imprezę 
z całą rodziną.

Zabawy i ćwiczenia 
sportowe  dopełniła akcja 
charytatywna. Podczas mi-
kołajek odbyła się zbiórka 
na rzecz OTOZ Animals 
– Schroniska dla Bezdom-
nych Zwierząt Ciapkowo 
w Gdyni. Zebrano mnó-
stwo upominków rzeczo-
wych dla podopiecznych 
schroniska, m.in. karmę, 
koce, smycze i zabawki. 

Sportowa forma spędza-
nia mikołajek przypadła 
do gustu mieszkańcom, 
zarówno dzieciom jak i ro-
dzicom.  A zatem pracujcie 
nad kondycją i do zobacze-
nia za rok!

/raf/

Jak, co roku podczas im-
prezy zbierano pieniądze dla 
dzieci. W tym roku zebrano 
rekordową kwotę ponad 125 
tys. zł. na obiady dla dzieci 
ze szpitali i domów dziecka 
Pomorza. Również rekordo-
wa była liczba uczestników, 
gdyż po ulicach Trójmiasta 

z metą w Gdyni na Skwerze 
przejechało około 2000 ma-
szyn, czyli około 3500 mo-
tomikołajów (dużo maszyn 
było z pasażerem).

Mieszkaniec Redy zwycię-
żył w konkursie na najlepiej 
przystrojoną maszynę. Gra-
tulujemy! /raf/

Wielki przejazd 
motomikołajów
REDA | Motomikołaje z redy, na czele z Krzysztofem 
Krzemińskim, burmistrzem miasta oraz Karolem Kre-
ftem, radnym miejskim wzięły udział w 13 już edycji 
imprezy Mikołajowego Przejazdu.

Fo
t. 

U
M

 R
ed

a
Fo

t. 
U

M
 R

ed
a



10 www.gwe24.pl/AKTUALNOŚCI

- Dzisiaj odbieramy pro-
jekt, którego inicjatywę 
zgłosił Wojciech Wasiakow-
ski. Jest to czwarty projekt 
Budżetu Obywatelskiego, 
który został zrealizowany 
i przekazany w tym roku do 
użytku. – mówi Krzysztof 
Hildebrandt, prezydent Wej-
herowa.

Prezydent powiedział, że 
miejsce, w którym powstała 
wiata cieszy się powodze-
niem wśród mieszkańców, 
gdyż jest tutaj plac zabaw 
dla dzieci, boiska sportowe, 
siłownia fitness, górka sa-
neczkowa oraz segmenty do 
jazdy na rolkach. Wiata ma 
charakter wielofunkcyjny 
i może służyć integracji spo-
łecznej mieszkańców. Moż-
na tu zorganizować zarówno 
spotkanie rodzinne, jak i to-
warzyskiego grilla. Takiego 
obiektu w tym miejscu bra-
kowało.

Jak poinformowała Beta 
Rutkiewicz, zastępca pre-
zydenta miasta, wiatę wy-
budował Zakład Usług Ko-
munalnych w Wejherowie. 
Koszt inwestycji wyniósł 
29,5 tys. zł. Wiata jest dość 
spora. Jej szerokość wyno-
si 5,7 metra, wysokość 4,9 
m, a powierzchnia - prawie 
30 metrów kwadratowych. 
Pośrodku jest komin wen-
tylacyjny do odprowadzenia 
dymu i miejsce na grilla.

- Teren, na którym stanęła 
wiata, nie był dotychczas za-
gospodarowany. Rosła tutaj 
tylko trawa. Do realizowane-
go projektu dodano również 

drewniane osłony. Przy tych 
osłonach zostały nasadzone 
pnącza, które w przyszłości 
zielenią mają oddzielić te-
ren wiaty od reszty osiedla. 
Natomiast zachodnie zbocze 
górki saneczkowej zostało 
obsadzone krzewami, aby 
na tę stronę górki gdzie stoi 
wiata, nie zjeżdżać sankami. 
Jest to najmniejsza realiza-
cja projektu budżetu oby-
watelskiego, ale nie można 
powiedzieć, że mniej ważna. 
Mieszkańcy bardzo walczyli 
o tę realizację. Mamy nadzie-
ję, że wiata w tym miejscu 
będzie służyła wszystkim – 
mówi Beata Rutkiewicz do-
dając, że niedługo zostanie 
zakończona budowa kolej-

Była trawa, jest wiata
WEJHEROWO | Na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Konopnickiej została oddana do 
użytku nowa wiata piknikowa wybudowana w ramach realizacji projektów Budżetu Obywatel-
skiego 2015.

”Jak poinformowała Beta Rutkiewicz, zastęp-
ca prezydenta miasta, wiatę wybudował 
Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie. 
Koszt inwestycji wyniósł 29,5 tys. zł

nego projektu Budżetu Oby-
watelskiego - parkingu na os. 
Fenikowskiego.

Prezydent informuje, że 
w trakcie realizacji jest pro-
jekt pełnowymiarowego bo-
iska piłkarskiego przy Wazie, 
który zostanie zrealizowany 
w przyszłym roku. W tym 
roku powstała koncepcja 
oraz zostały uzgodnienia 

ze Związkiem Piłki Nożnej 
w zakresie wymiarów boiska. 
Z tegorocznych 7 projektów 
wybranych do realizacji w ra-
mach Budżetu Obywatelskie-
go został tylko Plac Sportów 
Miejskich przy Blizie, który 
został włączony do projektu 
miejskiego. Aktualnie trwają 
prace projektowe tego obiek-
tu. /opr. raf/
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Spekatkl „Epitafium dla 
władzy” w Miejskim Domu 
Kultury w Redzie kończy 
tegoroczną współpracę z Te-
atrem Gdynia Główna. 

„Kim jesteście? Tymi czy 
tamtymi? Żadnych adresów, 
ani nazwisk, ani nawet nie 
opisywać twarzy, ani, że 
wysoki, że niski, że chudy, 
czoło jakie, że ręce mu, że 
spojrzenie, a nogi to, kola-
na, już nie ma przed kim na 
kolanach...”. 

Ryszard Kapuściński to 
współczesna ikona literatury 
faktu, mistrz reportażu, któ-
ry nadał mu wymiar literac-
ki. Jedno z jego najbardziej 
znanych dzieł – Cesarz, sta-
ło się inspiracją do podjęcia 

teatralnego dialogu z zawar-
tą w nim myślą. Spektakl 
Epitafium dla władzy stano-
wi ogromne, wielopoziomo-
we wyzwanie – adaptacyjne, 
reżyserskie, aktorskie. Uni-
wersalna opowieść o me-
chanizmach władzy nie-
zwykle rzadko przenoszona 
na scenę zadaje pytania, na 
które odpowiedzi udzielają 
nieliczni, a uchyla się od 
niej zbyt wielu.

Scenariusz i reżyseria: 
Ewa Ignaczak. Obsada: Łu-
kasz Dobrowolski, Wojciech 
Jaworski, Piotr Srebrowski. 

Fabryka Kultury, Reda, 
niedziela 13 grudnia, godz. 
19:00. Wstęp wolny.

/raf/

Epitafium 
dla władzy
REDA | To będzie ostania w roku 2015 odsłona pro-
jektu realizowanego przez Teatr Gdynia Główna. 13 
grudnia na scenie Fabryki Kultury będzie można zo-
baczyć sztukę znaną już niektórym mieszkańcom 
redy, bo wystawianą w zeszłorocznej edycji progra-
mu „Teatr zajechał”.
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Celem konkursu jest głównie upiększenie miasta, podniesienie atrakcyjności i walorów es-
tetycznych naszego najbliższego otoczenia, a w szczególności podkreślenie wyjątkowości 
i niepowtarzalnego w swym charakterze i uroku czasu Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 
Roku.

REGUlAMIN KONKURsU:

W konkursie oceniane będą dekoracje świąteczne balkonów, okien lub ogrodów obiektów 
położonych na terenie miasta Wejherowa, które zostaną zgłoszone do uczestnictwa w kon-
kursie.

Ocena zgłoszonych dekoracji świątecznych będzie dokonywana w dwóch kategoriach:
I - dekoracje świąteczne okien i  balkonów w domach jedno- i wielorodzinnych
II – dekoracje świąteczne ogrodów przy domach jedno- i wielorodzinnych.

Komisja, powołana przez Prezydenta Miasta, będzie oceniała zgłoszone dekoracje wg nastę-
pujących kryteriów:
• pomysłowość i samodzielność dekoracji,
• widoczność dekoracji z zewnątrz,
• niepowtarzalność zgłoszonej dekoracji na danym obiekcie,
• ogólny wyraz estetyczny.

W terminie do 18 stycznia 2016r. Komisja wyłoni spośród zgłoszonych ofert konkursowych, po 
3 miejsca w każdej kategorii, za zdobycie których zostaną przyznane nagrody pieniężne. Do-
puszcza się przyznanie wyróżnień i nagród za wyróżnienia i uczestnictwo w konkursie.

Zgłoszenia pisemne do dnia 30 grudnia 2015r. przyjmuje Urząd Miejski w Wejherowie, ul. 12. 
Marca 195, Wejherowo. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 677-71-06. 
Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko i adres właściciela dekoracji, numer telefonu, ka-
tegorię dekoracji przedstawionej do konkursu, dokładny adres obiektu na którym umieszczo-
no dekorację. Do zgłoszenia należy załączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych wy-
rażoną na druku organizatora dostępnym w Urzędzie Miejskim w Wejherowie.

Istnieje możliwość zgłaszania dekoracji do konkursu przez osoby trzecie (sąsiadów, znajomych 
itp.), po uprzednim uzyskaniu zgody właściciela dekoracji. Zgłoszenie musi zawierać dodatko-
wo: imię, nazwisko, adres i numer telefonu osoby zgłaszającej.

Istnieje możliwość zgłaszania dekoracji do konkursu przez organizatorów, po uprzednim uzy-
skaniu zgody właściciela dekoracji.

W konkursie nie mogą brać udziału osoby bezpośrednio związane z jego organizacją.

Ostateczną instytucją decydującą o interpretacji regulaminu konkursu są organizatorzy.

PREZYDENT MIAsTA WEJhEROWA OGłaSZa PO RaZ tRZyNaSty:

KONKURs 
NA NAJbARDZIEJ ATRAKCYJNĄ DEKORACJĘ śWIĄTECZNĄ bAlKONU, 

OKNA lUb OGRODU NA TERENIE MIAsTA WEJhEROWA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

4 grudnia w Bibliotece Pu-
blicznej Gminy Wejherowo 
w Bolszewie – filii nr 1 odbył 
się V Turniej Darczyńców 
„O radość dziecka”. Licytacji 
poddano obrazy namalowane 
przez artystów z Koła Pasji 
Twórczych, działającego przy 
bolszewskiej bibliotece. Ko-
lekcje tworzyły: „Jak tu nie 
kochać jesieni?” oraz „Pejzaż 
i martwa natura” wykonany 
podczas pleneru malarskiego 
w 2015 roku w dworku „Raj-
ska Góra” w Górze. Pozostałe 
obrazy pochodziły ze stałej 
galerii biblioteki. Licytacji 
poddano również prace lau-
reatów Gminnego Konkursu 
Plastycznego pt. „Moja ulu-

V licytacja na rzecz 
potrzebujących dzieci

biona postać z utworu literac-
kiego” wykonane przez dzieci 
z klas I-III z gminy Wejherowo. 
Od kilku lat w gminie Wejhero-
wo odbywają się „Piątki z kul-
turą”. Tym razem w progach 
biblioteki gościliśmy Beatę 
Marczewską - wokalistkę i ak-
torkę o nieprzeciętnym głosie, 
pracującą w Teatrze Zagłębia 
w Sosnowcu. Ukończyła szkołę 
muzyczną w klasie fortepianu 
i Szkołę Aktorską Haliny i Jana 
Machulskich w Warszawie. 
Występowała w wielu progra-
mach telewizyjnych, filmach 
kręconych dla BBC i w róż-
nych teatrach w Polsce, m.in. 
w Teatrze Nowym w Łodzi, Te-
atrze Apriori i Teatrze Kotłow-
nia. Wokalistka funkowego ze-

społu Hi-Head 
Music, nagrała 
piosenkę na 
płycie Marka 
Grechuty „10 
ważnych słów”. 
S p e c j a l i z u j e 
się w piosence 
aktorskiej, fran-
cuskiej, żydow-

skiej oraz jazzie. 
Podczas piątkowego koncertu 
Pani Beata zaśpiewała kil-
kanaście piosenek z repertu-
aru znanej i bardzo cenionej 
piosenkarki - Anny German. 
Podczas licytacji zebrano kwo-
tę w wysokości 4300 zł, która 
zostanie wydatkowana dla po-
trzebujących dzieci z terenu 
gminy Wejherowo. Dziękujemy 
wszystkim „Darczyńcom”, któ-
rzy włączyli się w tę szlachetną 
akcję. Organizatorami Turnieju 
była Gmina Wejherowo, Bi-
blioteka Publiczna, Gminny 
Ośrodek Kultury w Gościcinie, 
Koło Pasji Twórczych oraz Ko-
legium Zakonu Pijarów w Bol-
szewie.

/UGW/

Wspaniała inauguracja 
tego niezwykłego oczeki-
wania odbyła się w minioną 
niedzielę w hali widowisko-
wo-sportowej w Bolszewie, 
gdzie zarówno Milusińscy, 
jak i dorośli mogli zanurzyć 
się w atmosferę najpiękniej-
szych w całym roku Świąt. 
Jednak aby jak najwięcej osób 
mogło wziąć udział w tym 

wydarzeniu, z informacją 
o odbywającym się kierma-
szu wyruszyli rowerzyści 
z Bolszewskiego Klubu Ro-
werowego „Cyklista”, którzy 
od samego rana, na rowerach, 
zapraszali mieszkańców gmi-
ny Wejherowo, a zwłaszcza 
Warszkowa, Kniewa, Orla, 
Góry, Gościcina i Bolszewa do 
przyjazdu do Bolszewa. Z po-

mocą wyruszył im również 
Wójt Henryk Skwarło, który co 
prawda na motorze, ale równie 
aktywnie zachęcał mieszkań-
ców do skorzystania z zapro-
szenia. Niemałe zaskoczenie 
czekało zwłaszcza wiernych 
w kościołach na terenie gminy, 
na których po Mszach Świę-
tych czekał ten niezwykły, 
mikołajowo-rowerowy orszak. 

Najwięcej emocji wzbudziło 
jednak moc atrakcji przygo-
towanych w  hali widowisko-
wo – sportowej w Bolszewie. 
I tak, podczas gdy dorośli 
mieli okazję zaopatrzyć się na 
pierwszym w gminie Wejhe-
rowo kiermaszu świątecznym, 
dzieci w każdym wieku świet-
nie bawiły się ze świątecznymi 
animatorami. Na wielu przygo-

towanych z tej okazji stoiskach 
znalazły się m.in. ozdoby cho-
inkowe, obrazy, rzeźby, stro-
iki, haftowane serwety, anioły 
w przeróżnych postaciach, jak 
również pierniki, ciasta i wiele 
innych świątecznych przysma-
ków. Na zakończenie kierma-
szu ze świątecznym przed-
stawieniem wystąpiła grupa 
teatralna. Wspaniała, świątecz-

na atmosfera sprzyjała udanym 
zakupom i dobrej zabawie, 
zatem zarówno rodzice, jak 
i ich pociechy opuszczali bol-
szewską halę w doskonałych 
nastrojach. Organizatorem Mi-
kołajek był Gminny Ośrodek 
Kultury w Gościcinie. Orga-
nizatorzy dziękują radnej Lu-
cynie Pranschke za finansowe 
wsparcie imprezy. /UGW/

Rowerowo-kiermaszowy 
szał mikołajowy!
GM. WEJHEROWO | 6 grudnia do dzieci na całym świecie przychodzi Święty Mi-
kołaj. od tej daty coraz wyraźniej czuć już magię zbliżających się Świąt Bożego Na-
rodzenia. 
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Spotkanie rozpoczęło się od 
dyskusji na temat konieczno-
ści i sposobów zaangażowania 
partnerów z różnych sektorów 
w działania, czy też konkretne 
projekty, skierowane na przy-
ciąganie izatrzymanie utalen-
towanych ludzi w metropolii.

Maciej Grabski, Prezes 
Olivia Business Centre, po-
wołując się na swoje liczne 
doświadczenia stwierdził, że 
szeroko zakrojona koncepcja 
działań, ukierunkowanych na 
stworzenie atrakcyjnych wa-
runków  pracy i zamieszkania 
dla ludzi kreatywnych i otwar-
tych na wyzwania, powinna 
stać się fundamentem myśle-
nia o rozwoju metropolii.

Marcin Zagórski (do nie-
dawna Dyrektor Finansowy 
w korporacji Amazon) zazna-
czył, że od początku dyskusji 
nad Inteligentnymi Specjali-
zacjami Pomorza wskazywa-
no, iż głównym czynnikiem 
rozwoju jest kapitał ludzki: 

-Tam, gdzie powstaje masa 
krytyczna, można zaobser-
wować efekt kuli śnieżnej 

– coraz więcej kreatywnych 
osób generuje kolejne fale in-
westycji i start-upów. Moim 
zdaniem jesteśmy w miejscu, 
gdzie nasze lokalne zasoby 
się wyczerpują. Naukowcy 
często są >zasysani< przez 
firmy i okazuje się, że przez 
to wyczerpuje się możliwość 
kształcenia kolejnych genera-
cji inżynierów. Mamy dobrych 
specjalistów, ale już teraz jest 
ich za mało”. Jego zdaniem do 
przyciągnięcia młodych osób, 
a szczególnie naukowców, 
konieczne jest między innymi 
opracowanie strategii promo-
cji regionu i dotarcie do nich 
za pomocą odpowiednio prze-
myślanej i skoncentrowanej 
kampanii w mediach elektro-
nicznych – podkreślał Marcin 
Zagórski.

Mieczysław Struk, Prze-
wodniczący Rady Programo-
wej OMG-G-S, Marszałek 
Województwa Pomorskiego, 
zgodził się ze swoimi przed-
mówcami co do znaczenia 
koordynacji działań przedsta-
wicieli różnych sektorów na 

rzecz przyciągania kreatyw-
nych i wyspecjalizowanych 
pracowników do metropolii. 
Podkreślił, że współpraca 
i porozumienie pomiędzy 
wszystkimi interesariuszami 
rozwoju metropolitalnego ma 
kluczowe znaczenie w podej-
mowaniu strategicznych de-
cyzji.

Paweł Adamowicz, Prezes 
OMG-G-S, Prezydent Miasta 

Gdańska, nawiązując do celu 
Strategii Metropolii 2030, 
podkreślił, że budowa inno-
wacyjnej, zrównoważonej 
i konkurencyjnej europejskiej 
metropolii wymaga także 
od liderów samorządowych 
zmiany mentalności, otwarcia 
się na nieszablonowe rozwią-
zania instytucjonalne i po-
czucia odpowiedzialności za 
stworzenie naukowcom moż-

liwości i warunków do rozwo-
ju ich twórczego potencjału.

Wojciech Szczurek, Wice-
prezes OMG-G-S, Prezydent 
Miasta Gdyni, dodał, że coraz 
większy wpływ na decyzje 
o wyborze miejsca zamiesz-
kania, pracy oraz kształcenia 
ma jakość życia społeczne-
go: „Działania samorządów 
powinny zatem równocześnie 
zmierzać do podnoszenia po-

ziomu i dostępności edukacji 
czy atrakcyjności oferty kul-
turalnej” – powiedział prezy-
dent Adamowicz.

Po części dyskusyjnej 
uczestnicy spotkania przystą-
pili do pracy w grupach, której 
celem była identyfikacja dzia-
łań, jakie Członkowie Stowa-
rzyszenia mogliby wspólnie 
podjąć w takich obszarach jak 
budowa marki i zewnętrzna 
promocja OMG-G-S; przy-
ciąganie utalentowanych lu-
dzi z innych regionów Polski 
i Europy; wielowymiarowa 
współpraca obszarów wiej-
skich z rdzeniem OMG-G-S, 
harmonijna edukacja w zakre-
sie kluczowych kompetencji 
społecznych. 

Na koniec spotkania jedno-
głośnie zostali wybrani Wice-
przewodniczący Rady. Funk-
cje te będą pełnić: Maciej 
Grabski, Marek Olechnowicz 
(Przewodniczący Pomorskiej 
Rady Organizacji Pozarządo-
wych) oraz prof. Jacek Zaucha 
(Uniwersytet Gdański).

/GM/

Jak przyciągnąć talenty do metropolii?
Drugie w tym roku posiedzenie Rady Programowej Obszaru Metropoliatalnego Gdańsk Gdynia Sopot zorganizowano 1 grudnia w UM w Gdańsku. 
Głównym punktem spotkania była kwestia podjęcia wspólnych wysiłków na rzecz przyciągania, a także zatrzymania w metropolii ludzi wyjątko-
wych, kreatywnych, obdarzonych talentami, które mogliby rozwijać na naszym obszarze metropolitalnym. Podczas posiedzenia dokonano także 
wyboru Prezydium Rady.
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NIERUCHOMOŚCI

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

dom wolno stojący w Wejherowie, 
działka 1202 m2, cztery garaże, 
murowane, 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 muro-
wanym, ul. Krzywa, Wejherowo, tel. 
513-005-898  

Sprzedam lub wynajmę działkę, 
434 m2, nad morzem w Karwiń-
skich Błotach, 1 km do pięknej plaży, 
z prawem budowy, media przy dro-
dze, tel. 661 582 483

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

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

KUPIĘ

DO WYNAJĘCIA

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

JeStem zainteresowana wynaję-
ciem garażu w okolicach ul. Rejtana 
/ osiedle Chopina, długoterminowa 
umowa, tel. 665 117 489

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ
Skup aut, kasacja, awaryjne otwie-
ranie aut, pomoc drogowa, auto czę-
ści. Tel: 789-345-593

INNE

Sprzedam felgi 15’ z oponami 
zimowymi do Fiata Grande Punto, 
opona 175x165, cena 550 zł, Gości-
cino. Tel: 695-230-080

EDUKACJA

LekcJe dodatkowe z fizyki i che-
mii, w tym zadania oraz matematy-
ka, nauczyciel emeryt, Wejherowo, 
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

ElEktro-śmiEci - punkt przyjęć 
i skupu w Żukowie, Kościerska 9, 
Tel: 696-452-992

PRACA
DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

ZaopiEkuję się dzieckiem lub 
chorym. Emerytka bez nałogów. Tel: 
502-351-988.

USŁUGI

pożycZki prywatne pod zastaw 
nieruchomości, ekspresowo, gotów-
ka od ręki. Tel: 510-908-900

usługi dekarsko – ciesielskie, tel. 
697 753 504

opakowania jednorazowe, tel. 
501 175 330

usługi elektryczne, instalatorstwo, 
usuwanie awarii, montaż sprzętu 
agd, pomiary, Trójmiasto i okolice 
KS.EL, tel. 515 151 370

tapicErstwo samochodowe i 
meblowe, usługi krawieckie, tel. 506 
896 036

profeSJonaLna fotografia oko-
licznościowa: śluby, wesela, sesje 
plenerowe, chrzty, komunie, tel. 697 
442 013

kotłowniE, instalacje, wod-kan, 
gazowe, pompy ciepła, całe Trójmia-
sto i okolice, tel. 601 677 964

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

jak nadać drobne 
ogłoszenie przez SMS

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

PRZYKłAD:

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

ZaMÓW DRObNE 
OGłOsZENIE 
W RaMCE

ZENIE

zadzwoń: 
tel. 660 731 138

lub napisz: 
d.bieszke@expressy.pl

Nasz specjalista przygotuje ofertę  
indywidualnie dopasowaną 
do Twoich potrzeb!

gorąca blondi pozna właśnie Cie-
bie uwielbiam, to dla sponsorów, So-
pot. Tel: 514-120-213

samotny facet zapozna kobietę 
z Kartuz w wieku 40-50 lat, dajmy 
sobie szanse. Tel: 518-995-461

RÓŻNE
pomoc. Mam pięcioro dzieci. Po-
trzebuję ubrań, środków czystości, 
artykułów szkolnych. Z góry dzięku-
ję. Tel: 788-245-594

Sprzedam beczki plastikowe 200 
litrowe, cena 30 zł/szt. Tel: 511-841-
826

Sprzedam piłę – Krajzege, cena 
1000 zł, Luzino. Tel: 663-613-048

Sprzedam sprawną skrzynię bie-
gów do Stara  oraz wał korbowy po 
1-szym szlifie, cena do uzgodnienia. 
Tel: 605-061-393

Skup złomu, makulatury, folii, aku-
mulatorów, nakrętek Żukowo, Ko-
ścierska 9. Tel: 696-452-992

Sprzedam drewno do CO i gałę-
ziówkę, możliwy transport. Tel: 782-
846-927 

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

Sprzedam nowe końcówki wtry-
skiwaczy 6 sztuk, typ. Man.18-232, 
cena 240zł oraz sprężarkę. 

mam sze-
ścioro dzieci, 
p o t r z e b u j ę 
ubrań, przybo-
rów szkolnych. 
Z góry bardzo 
dziękuję. Tel: 
512-757-719

mata dla 
dziecka do 
leżenia i prze-
wijania, kolor 
pomarańczowy, 
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. rozkładaną, 
pojemnik na pościel, 190x112, welur, 
stan idealny, 450 zł, tel. 517-782-
024

Sprzedam łyżwy figurowe, białe, 
rozm. 30, nowe, 50 zł, Wejherowo, 
tel. 505-567-034

Sprzedam ubranka dla dziew-
czynki, rozm.122-128, czapki, sza-
liki, buty, stan idealny, Wejherowo, 

505-567-034

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

kupię militaria (umun-
durowanie, odznaczenia, 
ekwipunek wojskowy, 
części pojazdów itp..) 
z okresu II Wojny Świa-
towej oraz antyki, tel. 793 
262 765, e-mail: ekwi-
punekwojskowy@gmail.
com

Sprzedam kurtkę nar-
ciarską, damską, rozm. 

L, kolor biały, czarne wstawki, stan 
idealny, cena: 350 zł, Wejherowo, 
tel. 660 731 138

Złota rączka, drobne naprawy, 
sprzątanie obejścia, piwnic, trans-
port, prace w ogrodzie, okolice Luzi-
na, Wejherowa, tel. 693 737 381
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W  „mikołajkową niedzie-
lę” na hali AWFiS w Gdań-
sku  odbył się turniej judo 
pod honorowym patrona-
tem prezydenta Gdańska 
„To My - Gdańskie Lwy”. 
Gdańskie zawody są  jedny-
mi z największych w Polsce 
w kategorii dzieci.

W tym roku do rywaliza-
cji przystąpiło ponad pół 
tysiąca zawodników repre-
zentujących kluby nie tylko 
z całej Polski, ale również 
z Rosji i Litwy.

Turniej ten był ostatnim 
w bieżącym roku, na któ-
rym można było sprawdzić 
umiejętności techniczno-
taktyczne młodych zawod-
ników judo.

W tej rywalizacji bardzo 
dobrze wypadła dziesięcio-
osobowa reprezentacja UKS 
Team Dragon Wejherowo, 
która wywalczyła w aż 5 
medali (1 złoty, 1 srebrny i 3 
brązowe). 

W kategorii dzieci bardzo 
dobrze spisały się Zuzanna 
Syska – przegrała dopiero 
w finale i zdobyła srebrny 
medal, Julia Sadowska – po 
dwóch wygranych  walkach 

nie zdołała awansować do 
finału i zajęła ostatecznie 
bardzo dobre trzecie miej-
sce, Karolina Skwarło – po-
dobnie jak Julia po zaciętych 
walkach zakończyła zawody 
z brązowym medalem, Ame-
lia Witczak – trzecie miejsce 
po dobrych i wyrównanych 
walkach.

W kategorii młodziczek 

złoty medal zdobyła Agata 
Syska w kat wagowej -40 
kg pokonując w finale przed 
czasem zawodniczkę  z Kali-
ningradu.

W turnieju startowali jesz-
cze Marta Patok – 4 miejsce, 
Igor Witczak – 5 miejsce, 
Laura Chruścik – 7miejsce, 
Kornel Szalewski – 9 miej-
sce, oraz Jakub Sieńko.

Serdecznie gratulujemy 
wszystkim którzy wystarto-
wali w zawodach i życzymy 
dalszych sukcesów. Zapra-
szamy również młodych 
adeptów judo do spróbowa-
nia swoich sił na treningach 
w Wejherowie.

Więcej informacji na stronie 
www.judodragon.pl /raf/

Pięć medali judoczek
WEJHEROWO | Reprezentacja UKS TEAM DRAGON Wejherowo podczas międzynarodowych za-
wodów, które odbyły się w Gdańsku, wywalczyła w aż 5 medali (1 złoty, 1 srebrny i 3 brązowe). 

Podczas Międzynarodowe-
go Turnieju Judo zaliczanego 
do klasyfikacji Pucharu Pol-
ski International Judo Baltic 
Cup Gdynia Agata jako mło-
dziczka zajęła pierwsze miej-
sce w kategorii wagowej do 
40kg, a jej klubowa koleżan-
ka Marta Patok wywalczyła 
srebrny medal w kategorii 
dzieci.

Tydzień później sekcja judo 
WKS „Flota” Gdynia zorga-
nizowała XXIII Mistrzostwa 
Pomorza w Judo Dzieci im. 
Wiesława Sawickiego i kmdr 
Stanisława Filipiaka. Agata 
wywalczyła w tych zawo-
dach brązowy medal, prze-
grywając walkę półfinałową 
decyzja sędziów dopiero po 
dogrywce.

Utrzymując świetną passę 

zawodniczka z Wejherowa 
w mocno obsadzonym XXV 
Turnieju Judo im. Antoniego 
Reitera w Gdańsku wygrała 
wszystkie swoje walki przed 
czasem i zdobyła złoty me-
dal.

W  „Mikołajkową niedzie-
lę” na hali AWFiS w Gdań-
sku, gdzie odbył się turniej 
judo pod honorowym patro-
natem Prezydenta Gdańska 
„To My - Gdańskie Lwy”, do 
rywalizacji przystąpiło po-
nad pół tysiąca zawodników 
reprezentujących kluby z ca-
łej Polski jak również Rosji 
i Litwy. Agata w tym turnieju 
ponownie stanęła na najwyż-
szym stopniu podium wygry-
wając w finale przed czasem 
z bardzo mocną zawodniczką 
z Kaliningradu. /raf/

Cztery razy pod rząd 
na podium
WEJhEROWO | Agata syska, reprezentująca Uczniowski Klub 
sportowy Team Dragon Wejherowo, od połowy listopada re-
gularnie staje na podium prestiżowych zawodów judo.

Jedynym reprezentantem 
województwa pomorskiego 
był redzianin Jerzy Conra-
di, na korcie w czasie trzech 
dni gier spędził ok. 8 godzin. 
Zagrał w grze pojedynczej 
w kategorii 55+, niestety 
już w pierwszej grze musiał 
uznać wyższość przeciwni-
ka.

Inaczej było w grze po-

dwójnej, gdzie o tytuł mi-
strzowski walczyło siedem-
naście par. Jerzy Conradi 
grał z Wiesławem Księskim 
(UM Świdnik), w roku ubie-
głym wywalczyli tytuł wice-
mistrzowski.

W tym roku było lepiej, 
pierwsza runda wygrana 
z parą z UG Lubiewo 6:1, 
6:3; druga UM Poznań 7:5, 

7:6(2), a w finale spotkali się 
z ubiegłorocznymi Mistrza-
mi Polski Łukaszem Jud-
kiem i Jędrzejem Solarskim 
z UM Poznań. Pojedynek był 
bardzo zacięty, ale zwycię-
stwo i tytuł Mistrzów Polski 
Samorządów przypadł parze 
Conradi, Księski 6:4,2:6, 
10-2. 

/raf/

Kolejny tytuł mistrzowski
REDA | W Teresinie odbyły się V halowe Mistrzostwa Polski samorządowców w tenisie ziem-
nym. Mecze rozgrywano w czterech kategoriach wiekowych w grach pojedynczych i jednej 
w grze podwójnej. 

Jest to historyczny sukces, 
ponieważ jest to pierwszy 
złoty medal w tej dyscyplinie 
sportu w powiecie wejherow-
skim. Drużynie z Rumi należą 
się za to ogromne brawa.

W wyniku losowania chłop-
cy z ZSP nr 1 w Rumi trafili 
do grupy z Zespołem Szkół 
Energetycznych z Gdańska 
oraz Zespołem Szkół Ogólno-
kształcących i Technicznych z  
Miastka. W pierwszym spotka-
niu ekipa z Rumi spotkała się 
z tą pierwszą drużyną, pewnie 
pokonując rywali z Gdańska 

4:0.  W decydującym meczu 
o wyjście do finału rumscy 
piłkarze musieli wygrać z ze-
społem z Miastka i zrobili to, 
wygrywając 4:1. Finał stał się 
faktem i to był już duży suk-
ces. Drużyna z Rumi przy-
jechała jednak na turniej po 
złoto, o czym świadczą wyni-
ki osiągnięte w eliminacjach 
powiatowych jak również 
w Półfinale Wojewódzkim. 
Do ostatniego meczu w Fina-
le Wojewódzkim w Człucho-
wie, chłopacy z Rumi wygrali 
wszystkie swoje dotychczaso-

Historyczny sukces
RUMIA | W Człuchowie odbył się Finał XVI Wojewódzkiej lice-
aliady w Futsalu Chłopców. Rewelacyjnie na tym turnieju spisa-
li się chłopcy z Zespołu szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rumi, 
zdobywając tytuł Mistrza Województwa Pomorskiego. 

we spotkania. W finale spotkały 
się dwie najlepsze drużyny tego 
turnieju. Górą był zespół z Rumi 
wygrywając 3:1 z Zespołem 
Szkół nr 1 w Nowym Dworze 
Gdańskim. Patrząc obiektyw-
nie byliśmy najlepszą drużyną 
z w tych zawodach. Chłopacy 
zagrali bardzo skutecznie i doj-
rzale. Ogromny podziękowania 
należą się ich trenerowi Sobie-
sławowi Przybylskiemu, który 
doskonale przygotował zespół 
do tych rozgrywek. 

Drużyna  z Rumi grała w na-
stępującym składzie: Maciej 
Cackowski, Rafał Bruzda, Ka-
mil Kiełb, Dawid Nowak, Seba-
stian Grzenkowicz, Przemysław 
Ronkowski, Damian Talaśka, 
Kacper Kiełb, Aleksander Bo-
chentyn, Patryk Stencel oraz 
Michał Gajos. /raf/
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W sobotę rozegrano 
kolejną edycję luziń-
skiego turnieju piłki 
nożnej halowej Ka-
szub Cup, z udziałem 
drużyn seniorskich.

Do rywalizacji sta-
nęły 1-ligowa Byto-
via Bytów, 2-ligowy 
Gryf Wejherowo, 
3-ligowy Bałtyk 
Gdynia, a oprócz nich 
m.in. KS Chwaszczy-
no, Stolem Gniewi-
no i Wikęd/GOSRiT 
Luzino. Zagrały tak-
że zespoły oldbojów 
Arki Gdynia i Lechii 
Gdańsk oraz GKS Kowale, 
Jaguar Gdańsk, Albatroz Lę-

bork i młodzieżowy KTS-K 
GOSRiT Luzino.

Zwycięzcami tego turnie-

ju okazali się żółto-czarni, 
którzy w wielkim finale po-
konali 2:0 GKS Kowale. 

Najlepszym zawod-
nikiem turnieju wy-
brano Piotra Kołca, 
najlepszym bramka-
rzem został Wiesław 
Ferra (obaj z Gryfa). 
Najwięcej goli zdo-
był Dominik Depta 
z GKS Kowale.

Nagrody zostały 
wręczone m.in. przez 
Gabrielę Lisius, sta-
rostę powiatu wejhe-
rowskiego. Zwycię-
stwo żółto-czarnych 
to dobry znak na 
przyszłość – żółto-
czarni już za trzy mie-

siące będą walczyli o utrzy-
manie w 2. lidze. /Ps/

PIŁKA NOŻNA | Piłkarze wejherowskiego Gryfa wygrali turniej piłki nożnej halowej Kaszub Cup, rozgrywany w luzinie. Wystartowało 
aż 12 zespołów, w tym ekipy z Trójmiasta. W finale Gryfici pokonali GKS Kowale 2:0. Zwycięstwo żółto-czarnych to dobry znak na przyszłość.

Gryf najlepszy w Kaszub Cup

1. Gryf Wejherowo, 2. GKS Kowale, 3. Drutex Bytovia Bytów, 4. 
Stolem Gniewino, 5. Bałtyk Gdynia, 6. BKS Lechia Gdańsk, 7. al-
batroz Lębork, 8. Jaguar Gdańsk, 9. Wikęd Gosrit Luzino, 10. KS 
Chwaszczyno, 11. KtS-K Gosrit Luzino, 12. MZKS arka Gdynia.

Tabela grupy „A”: 1. Drutex Bytovia Bytów – 6 pkt, 2. Stolem 
Gniewino – 6 pkt, 3. Wikęd Gosrit Luzino – 3 pkt, 4. KS Chwasz-
czyno – 3 pkt.

Tabela grupy „b”: 1. Gryf Wejherowo – 9 pkt, GKS Kowale – 6 
pkt, 3. BKS Lechia Gdańsk – 3 pkt, 4. MZKS arka Gdynia – 0 pkt.

Tabela grupy „C”: 1. albatroz Lębork – 7 pkt, 2. Bałtyk Gdynia – 6 
pkt, 3. Jaguar Gdańsk – 4 pkt, 4. KtS-K Gosrit Luzino – 0 pkt.
Miejsca 9-12: Wikęd Gosrit Luzino – arka Gdynia – 5:2, KS Chwasz-
czyno – KtSK Gosrit Luzino – 5:1, arka Gdynia – KtSK Gosrit Luzi-
no – 1:2, Wikęd Gosrit Luzino – KS Chwaszczyno – 1:0.

Ćwierćfinały: Drutex Bytovia Bytów – Lechia Gdańsk – 4:2, Gryf 
Wejherowo – Jaguar Gdańsk – 2:2 (k:5-4), albatroz Lębork – Sto-
lem Gniewino – 1:2, GKS Kowale – Bałtyk Gdynia – 1:1 (k:3-2).

Miejsca 5-8: albatroz Lębork – Bałtyk Gdynia – 2:2 (k:0-2), Lechia 
Gdańsk – Jaguar Gdańsk – 3:0 v, Jaguar Gdańsk – albatroz Lę-
bork – 0:3 v, Lechia Gdańśk – Bałtyk Gdynia – 2:3.

Półfinały: Drutex Bytovia Bytów – Gryf Wejherowo – 0:2, Stolem 
Gniewino – GKS Kowale – 0:6.

Mecz o 3. miejsce: Drutex Bytovia Bytów – Stolem Gniewino – 2:0.

Finał: Gryf Wejherowo – GKS Kowale – 2:0.

KOńCOWA KlAsYFIKACJA TURNIEJU:

W DRUGIM sPARINGU GRYF UlEGł 
OlIPMII GRUDZIĄDZ 0:1. 
O tym pojedynku napiszemy za tydzień.
Dariusz Mikołajczak, prezes Gryfa ds. sportowych, powiedział, 
że trwają jeszcze rozmowy z niektórymi zawodnikami, do-
tyczące ich przyszłości w klubie. Jak powiedział Mikołajczak, 
przerwa w rozgrywkach 2. ligi potrwa jeszcze trzy miesiące, 
więc jest jeszcze sporo czasu na wzmocnienia.
Jak się dowiedzieliśmy, trenerem Gryfa w rundzie wiosennej 
nadal będzie Piotr Rzepka. Do gry powinien wrócić Czychow-
ski, kontuzjowany już od dłuższego czasu.

WKS Gryf Wej-
herowo w sparingu, 
zorganizowanym tuż 
po zakończeniu rundy 
jesiennej 2. ligi, uległ 
Arce Gdynia 0:3. 
Mecz został rozegra-
ny na gdyńskim Na-
rodowym Stadionie 
Rugby.

W drużynie Arki wy-
stąpiło tylko dwóch 
piłkarzy z 1-ligi. Żół-

to-czarni wszystkie 
bramki stracili na sa-
mym początku spo-
tkania, w 2., 12. oraz 
14. minucie.

W drużynie Gryfa 
wystąpił Dawid Siem-
ko, obrońca, obecnie 
piłkarz KS Chwasz-
czyno. Być może zo-
stanie on włączony do 
składu wejherowskiej 
ekipy, lecz Dariusz 

Mikołajczak, wi-
ceprezes WKS-u, 
nie potwierdza tej 
informacji.

Sparing Gryfa z Arką przegrany 0:3
PIŁKA NOŻNA | Piłkarze Gryfa Wejherowo rozpoczęli przygotowania do rundy wiosennej 2. 
ligi. W pierwszym sparingu przegrali na wyjeździe z Arką Gdynia 0:3. W drużynie Arki wystąpiło tyl-
ko dwóch piłkarzy z 1-ligi. Żółto-czarni wszystkie bramki stracili na samym początku spotkania.

ZDJĘCIE ARChIWAlNE

fo
t. 

PS
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Aż 20 zawodników, miesz-
kańców powiatu wejherow-
skiego walczyło o medale 
w Nowym Sączu, godnie re-
prezentując Wejherowo, gmi-
nę Luzino i gminę Gniewino, 
a także powiat Wejherowski. 
Medali było jeszcze więcej, 
gdyż startować można było za-
równo w regulaminach walki 
pointfighting, kick-light, light 
contact. Rywalizowały dzieci, 
kadeci, juniorzy i seniorzy. 
Liczba 33 utkwiła w pamięci 
wszystkich uczestników, gdyż 
tyle nasi sportowcy przywieź-
li krążków z zawodów! 

13 medali złotych, 11 
srebrnych, 9 brązowych – to 
dorobek obu klubów, czy-
li Wejherowskiego Stowa-
rzyszenia Sportowego oraz 
KTS-K GOSRiT Luzino. Oba 
kluby prowadzone są przez 
Wejherowianina, Rafała Kar-
cza. Turniej stał na wysokim 
poziomie organizacyjnym. 
Był także obfity w nowe do-
świadczenia (wystawiliśmy 
również debiutantów), każdy 
stoczył po kilka świetnych 
walk. Najtrudniej o przedarcie 

się do finałów było w katego-
rii wiekowej dzieci, gdyż do 
Nowego Sącza właśnie w tej 
grupie wiekowej, zawodni-
ków przyjechało zdaje się naj-
więcej. 

Szczególnie na wyróżnienie 

zasługują kadeci: Zuzia Kal-
barczyk (w pięknym stylu wy-
grała rywalizację pointfighting 
oraz kick-light) oraz Kacper 
Macholl (otrzymał puchar 
najlepszego zawodnika point-
fightingu kadetów). Oboje za-

wodnicy z Luzina, natomiast 
z Wejherowa na szczególne 
wyróżnienie zasługują: Do-
rian Kupc (1 miejsce w kat. 
dzieci), Nikodem Komkow-
ski,  Nikola Siecińska (wspie-
rana przez gminę Gniewino) 

oraz Błażej Mach, który miał 
bardzo ciężkie i wyczerpujące 
pojedynki. 

Organizatorzy zapowiedzie-
li już (co jest potwierdzone 
w kalendarzu imprez WAKO 
– najbardziej prestiżowej orga-

nizacji kickboxingu na świe-
cie), że w dniach 28 kwietnia 
– 1 maja, odbędzie się Puchar 
Europy w kickboxingu w No-
wym Sączu. Zapewne nie 
zabraknie tam zawodników 
z Wejherowa i Luzina! /raf/

Kickboxerzy zdobyli Nowy Sącz
POWIAT | Nowy Sącz gościł ponad 350 zawodników z 26 klubów kickboxingu podczas odbywającego się w tym mieście turnieju pn. „Muszynian-
ka Cup”. Wśród zawodników z Polski, Słowacji i Ukrainy, nie zabrakło reprezentantów Wejherowa i luzina.

W hali sportowej Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 2 w Wejherowie w cią-
gu trzech dni turniejowych 
w systemie „każdy z każdym” 
były rozgrywane Mistrzostwa 
Powiatu. Zawody te były 
eliminacją do Półfinału Wo-
jewódzkiej Licealiady, która 
odbyłą się wczoraj w Bolsze-
wie. 

W rywalizacji wzięło udział 
ponad 100 zawodników z ca-

łego Powiatu Wejherowskie-
go. Zwycięzcą turnieju zo-
stała drużyna Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 3 
w Wejherowie, która nie po-
niosła w tych zawodach żad-
nej porażki. 

Poziom rywalizacji z roku 
na rok jest co raz wyższy, 
głównie za sprawą ciągle 
rozwijającej się Wejherow-
skiej Amatorskiej Ligi Piłki 
Ręcznej, organizowanej przez 

wejherowskich „Tytanów” 
oraz dzięki pracy Jarosława 
Borowca w klubie „Olimp 
Bolszewo”.  Na zakończenie 
zawodów zespoły zostały na-
grodzone pucharami, medala-
mi i dyplomami.

Organizatorami zawodów 
byli: Powiatowy Zespół Pla-
cówek Oświatowo -  Wycho-
wawczych w Wejherowie oraz 
Zespół Szkół Ponadgimna-
zjalnych nr 2 w Wejherowie.

Trzeci 
odcinek 

z  historią  wy-
brzeżowych  re-

prezentantów  przed  nami. 
Kolejne nazwiska w moim al-
fabecie to Henryk  Gronowski 
i jego brat Robert. Ten pierw-
szy był bramkarzem, drugi na-
tomiast  napastnikiem.  Obaj 
urodzili się w latach dwudzie-
stych  w  Gliwicach.  Pierwot-
nie nazywali się Gruner. To nic 
dziwnego,  wszak  żyli  na  tak 
zwanym  pograniczu  polsko 
niemieckim,  czyli  na  Śląsku. 
Występowali w Lechii, w tym 
czasie  także  pod  nazwą  Bu-
dowlani, w najlepszym okre-
sie tego klubu, czyli w latach 
pięćdziesiątych.  Wówczas  to 
Lechia  niemal  nieprzerwa-
nie  z  sukcesami  grała  w  I  li-
dze, czyli w najwyższej klasie 
rozgrywkowej. Henryk w  I  li-
dze rozegrał w bramce Lechii 
164 mecze, Robert natomiast 
114 razy  i  strzelił 35 goli. Do 
reprezentacji nie mięli  szczę-
ścia.  Zaliczyli  tylko  po  jed-
nym spotkaniu. Robert poje-
chał z kadrą do Albanii, gdzie 
w towarzyskim meczu Polacy 

przegrali z gospodarzami 0:2. 
Miało to miejsce 29. Listopa-
da 1953 roku. Młodszy o dwa 
lata  Henryk  zagrał  w  bram-
ce  reprezentacji  3.  listopada 
1957 roku. Był to mecz w ra-
mach eliminacji do MŚ 1958. 
Nasi  rozgromili w Warszawie 
Finlandię  4:0.  Henryk  miał 
pecha, bo w tamtych czasach 
w  bramce  reprezentacji  stał 
niedościgły  konkurent  czy-
li  Edward Szymkowiak, który 
w  latach 1952 – 1965  zagrał 
w  reprezentacji  53  mecze. 
Do dziś Szymkowiak uważany 
jest za jednego z najlepszych 
polskich  bramkarzy  w  histo-
rii.  Dlatego  też  Henryk  Gro-
nowski był powoływany tylko 
jako zmiennik i miał szczęście 
zagrać  w  oficjalnym  meczu 
właśnie ten jeden raz. W tym 
samym meczu na stoperze za-
grał słynny Roman Korynt, też 
z  Lechii.  Na  opowieść  o  nim 
przyjdzie czas w kolejnym od-
cinku  mojego  alfabetu.  Dziś 
natomiast  jeszcze  przypo-
mnę nazwisko Alfreda Kokota 
(pseudonim  boiskowe  Mały 
Pikuś). To ważna postać, gdyż 
w  historii  gdańskiego  klubu 
był  pierwszym  reprezentan-

tem. 
Do 
tego jeszcze strze-
lił  pierwszą  bramkę.  Miało 
to miejsce 19.  czerwca 1949 
roku  w  Warszawie.  Polska 
niestety  przegrała  w  meczu 
towarzyskim z Danią 1:2, ale 
prawy  skrzydłowy  Kokot  do 
historii  przeszedł.  Nie  dość, 
że  pierwszy  reprezentant, 
pierwszy gol, to do tych jedy-
nek trzeba dodać jedyny wy-
stęp.  Dodam  jeszcze,  że  Al-
fred  zaczynał  karierę  zawod-
niczą w  czasie wojny w oku-
powanym  Chorzowie. Po wy-
zwoleniu  był  to  klub  Kresy 
Chorzów. W Lechii grał w  la-
tach 1947 – 1953. Wcześniej 
przez  rok  był  zawodnikiem 
Floty Gdynia, zapewne służąc 
wtedy w wojsku. Po skończe-
niu kariery w Gdańsku Kokot 
wrócił na rodzinny Śląsk. Uro-
dził się bowiem w 1928 roku 
we  wspomnianym  wcześniej 
Chorzowie.  Grał  tam  jeszcze 
przez  dziesięć  lat między  in-
nymi w Górniku Zabrze. Za ty-
dzień opowieść o ojcu i synu, 
czyli o Koryntach.

KAlENDARIUM 
FUTBOlOWE

Zbigniew 
Chuchała

Zdobyli mistrzostwo 
bez żadnej porażki
POWIAT | Zakończyły się Mistrzostwa Powiatu Wejherowskiego Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Piłce Ręcznej Chłopców. Zwyciężyła drużyna 
z ZSP nr 3 w Wejherowie. 




