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Kolejne drogi do utwardzenia
GM. SZEMUD | Do 18 listopada można złożyć wnio-
sek na utwardzanie dróg gruntowych płytami yomb. 

Prace będą wykonywa-
ne w 2017 roku w ramach 
wspólnego finansowania 
deklarowanego przez miesz-
kańców w zakresie pokrycia 
100% kosztów ułożenia. 
Kwalifikacja wniosków odby-
wać się będzie przez komisję 
powołaną przez wójta gminy 
na podobnych zasadach, jak 
w ubiegłym roku i uwzględ-
niać będzie w szczególno-
ści następujące przesłanki: 
liczba mieszkańców która 
korzystać będzie z wniosko-
wanego odcinka drogi, kate-
goria drogi w planie miejsco-
wym, odbywający się dowóz 
dzieci do szkół autobusami, 
połączenie z drogą wyższej 
kategorii (powiatowa, wo-
jewódzka) lub kontynuacja 

utwardzania drogi, istniejąca 
infrastruktura w pasie dro-
gowym, ilość dróg krzyżu-
jących się z wnioskowanym 
odcinkiem.
W tym roku przedstawiciele 
władz gminy, po doświad-
czeniach z roku ubiegłego, 
postanowili o przyjęciu w ko-
lejnym konkursie sztywnego 
warunku minimalnej szero-
kości utwardzenia – 4 metry.
Dla określenia poziomu fi-
nansowania ułożenia płyt 
przez komitet, należy przyjąć 
cenę ułożenia 1 płyty yomb 
w wysokości 22 zł brutto. 
Prace nie mogą być finanso-
wane ze środków funduszu 
sołeckiego. Wniosek i za-
łączniki dostępne są na stro-
nie gminy szemud.pl.  /raf/
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Koncert i mecz na urodziny
RUMIA | W nietypowy sposób uczciła Rumia swoje 62. urodziny. Z tej okazji odbył 
się koncert muzyki poważnej oraz mecz siatkówki.

Koncert z okazji rocznicy 
nadania praw miejskich od-
był się w ramach „Rumskich 

Spotkań Muzycznych” pod 
patronatem burmistrza  Rumi, 
Michała Pasiecznego.

Wydarzenie miało miejsce 
w kościele p. w. Św. Józefa 
i Judy Tadeusza. W tym roku 
dyrektor artystyczny, pocho-
dzący z Rumi tenor i artysta 
Opery Krakowskiej, Marek 
Gerwatowski zaprosił pu-
bliczność na koncert pod ha-
słem „Opera & Musical”.
W programie wydarzenia 
znalazły się przede wszyst-
kim utwory W. A. Mozarta 
- kompozytora, który w tym 
roku obchodzi 260. rocznicę 

urodzin. Przed publicznością 
zaprezentowali się soliści 
z Krakowa oraz instrumen-
taliści z Trójmiasta, na stałe 
współpracujący z instytucja-
mi kulturalnymi w Małopol-
sce i na Pomorzu. 
- Bardzo się cieszę, iż po raz 
kolejny wraz z Miejskim Do-
mem Kultury, udało nam się 
zorganizować koncert na uro-
dziny miasta Rumi - mówi 
dyrektor artystyczny Marek 
Gerwatowski. - Moja radość 
jest jeszcze większa, ponie-
waż z roku na rok koncerty 
te cieszą się coraz większą 
popularnością, przychodzi 
na nie publiczność w różnym 
wieku, od najmłodszych po 
seniorów. 
Z kolei dla amatorów sportu 
przygotowano innego rodzaju 
atrakcje. Na rumskim MOSi-
R-ze odbył się mecz siatków-
ki pod hasłem „62 sety na 
62-lecie”. Tego rodzaju roz-
grywki to już tradycja z oka-
zji obchodów rocznicowych 
Rumi. Pierwszy, liczący 50 
setów mecz siatkarski odbył  
się w 2004 roku z okazji 50-
lecia nadania praw miejskich 

Rumi, także na hali widowi-
skowo-sportowej Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji.  
Tym razem zgłosiło się aż 343 
uczestników. Uroczystego 
otwarcia dokonał burmistrz 
Michał Pasieczny, który po-
kroił dwa torty – oczywiście 
w dwóch kolorach. W kate-
gorii OPEN zaprezentowali 
się w czerwonych koszulkach 
burmistrz, radni i pracow-
nicy Urzędu Miasta Rumi, 

a w niebieskich reprezentacja 
Urzędu Miasta Redy. Wynik 
meczu samorządowców to 
15:22 (zwyciężyła Reda). 
W ogólnej klasyfikacji zwy-
ciężyły zespoły grające 
w czerwonych koszulkach 
z wynikiem 37:25. W sumie 
wszystkie spotkania w histo-
rii skończyły się wynikiem 
8:5, a setów było 377:351 - 
dla „czerwonych”.  
 /kor/

Weź udział w spacerze badawczym
RUMIA | W ramach opracowania Gminnego Programu 
Rewitalizacji na terenie Rumi odbędzie się spacer badawczy. 
Jego celem jest badanie przestrzeni miasta oraz potrzeb jego 
mieszkańców.
Do udziału są zaproszeni 
wszyscy zainteresowani ru-
mianie. To pierwsza taka ini-
cjatywa na terenie miasta. 
- Zapraszamy do uczestnic-
twa wszystkich mieszkań-
ców – zachęca Agnieszka 
Rodak, naczelnik Wydziału 
Rozwoju Miasta rumskie-
go magistratu. - Trasa spa-
ceru będzie przebiegać po 
wszystkich wyznaczonych 
wcześniej obszarach wyma-
gających rewitalizacji. Za-
cznie się od Zagórza, potem 
uczestnicy przejdą na ul. To-
warową, a następnie udadzą 
się na teren Starej Rumi 1.
Czym jest spacer badawczy? 
Chodzi o to, by spojrzeć na 

daną przestrzeń z perspekty-
wy jej użytkownika, rozpo-
znać problematyczne miej-
sca i sytuacje oraz znaleźć 
pomysły na dalszy rozwój 
tego obszaru. 
Taki spacer jest okazją dla 
mieszkańców do podzielenia 
się z urzędnikami swoimi 
opiniami i propozycjami do-
tyczącymi miejsc, które wy-
magają rewitalizacji. Z kolei 
sygnały uzyskane z takich 
konsultacji posłużą miastu w 
podjęciu dalszych działań w 
celu lepszego zagospodaro-
wania miejskiej przestrzeni.
Zbiórka odbędzie się 18. 
października o godz. 16.00, 
przy Galerii Rumia.  /kor/

Obszary do rewitalizacji w Rumi:
1) Zagórze, w skład którego wchodzą ulice: Wyżynna, Nizinna, Ślą-
ska, Podgórna, Leśna, Młyńska, Sabata, Kamienna, Skośna, Rycerska, 
Żwirowa, Kombatantów, Marmurowa, Górnicza, Szkolna, Podgór-
ska, Wałowa, Wodna, Zakole, Włókiennicza, Górnicza, Sobieskiego, 
Stefana Batorego,
2) Stara Rumia 1, w skład którego wchodzą ulice: Chopina, Plac Ka-
szubski, Świętopełka, I Dywizji Wojska Polskiego, Starowiejska, Lipo-
wa, Kościelna, Mickiewicza, Mostowa, Plac Wolności,
3) Towarowa, w skład którego wchodzą ulice: Admiralska, Biała, Ma-
zurska, Dąbka, Korczaka, Kapitańska, Skarpowa, Harcerska, Cegiel-
niana, Wysoka, Gniewowska, Towarowa, Bosmańska, Komandorska, 
Strzelecka, Zawiszy Czarnego.
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Zbudują mieszkania komunalne
RUMIA | Ulica Reja w Rumi niedługo zmieni się nie do poznania. Zbudowane zostaną tam kameralne i estetyczne bloki 
z mieszkaniami komunalnymi. To ogromny postęp, bowiem w Rumi nie budowano takich mieszkań od ponad 20 lat.
Jeszcze do niedawna temat wydawał się bar-
dzo trudny, niemal nierealny. Tymczasem w 
czasie krótszym niż dwa lata po wyborach 
Michałowi Pasiecznemu, burmistrzowi 
Rumi, udało się pozyskać środki finansowe 
na budowę nowych mieszkań komunalnych. 
Ostatni oddany blok przy ul. Stoczniowców 
był na początku lat 90-tych. Na mieszkania 
w Rumi oczekuje się wiele lat i na liście jest 
ponad 60 rodzin bardzo potrzebujących po-
mocy.
Włodarze Rumi w nowej kadencji wykona-
li więc kolejny krok, aby wspierać osoby 
najbardziej potrzebujące. W zeszłym roku 
władze miasta zdecydowały się mocno do-
finansować rumski MOPS, znacznie zwięk-
szono etaty, aby pracownicy mieli czas nie 
tylko na sprawy administracyjne, ale przede 
wszystkim na pracę z podopiecznymi. Mają 
skuteczniej pomagać w trudnych sytuacjach 
życiowych, w zdobyciu kwalifikacji, czy też 
w podejmowaniu pracy. 
- Michał Pasieczny jest znany ze swej wie-
loletniej działalności charytatywnej w sto-
warzyszeniu – mówi Ariel Sinicki przewod-
niczący Rady Miejskiej. - Przez lata pisał 
projekty i pozyskiwał środki na działania 
profilaktyczne z dziećmi i młodzieżą, współ-
pracował z placówkami wychowawczymi, 
byłym teraz już Domem Dziecka z Demp-
towa, czy rumskim Ogniskiem Dziadka Li-
sieckiego. Pomaganie osobom pokrzywdzo-
nych przez los jest mu nadal bardzo bliskie.
Nowe, estetyczne i nieduże kameralne bloki 
– to kierunek obrany przez Rumię w miesz-
kaniowym budownictwie komunalnym. 
Środki zdobyto ze sprzedaży mieszkań. W 
ubiegłym roku był to 1 mln zł na budowę, a 
w tym planowany jest kolejny milion.  
To duży postęp, bowiem w Rumi nie budo-
wano takich mieszkań od ponad 20 lat. Teraz 
Rada Miasta jednogłośnie podjęła uchwałę 
w sprawie podjęcia działań zmierzających 
do realizacji komunalnego budownictwa 
mieszkaniowego na terenie gminy. Pomysł 
nowego burmistrza okazał się strzałem w 
dziesiątkę! 
- Zdobyliśmy środki na budowę mieszkań 

komunalnych i pozyskamy ich jeszcze wię-
cej – podkreśla Michał Pasieczny, burmistrz 
Rumi. – Cieszymy się, że sukcesem okazała 
się inicjatywa sprzedaży mieszkań komunal-
nych z bonifikatą w wysokości 75%. W tym 
roku powinniśmy mieć już uzbierany drugi 
milion! Dodatkowo napiszemy wniosek i 
powalczymy o środki zewnętrzne z progra-
mu Banku Gospodarstwa Krajowego i dzię-
ki temu wybudujemy ich jeszcze więcej.
Gmina napisze wniosek o pożyczkę uma-
rzalną w 35% z programu BGK na budowę 
mieszkań. To oznacza, że część pieniędzy 
wróci do budżetu miasta. Warunek uzyskania 
pożyczki jest taki, że nowe budynki trzeba 
zachować przez 15 lat w zasobie gminnym – 
w tym czasie nie można ich sprzedawać. 
Program sprzedaży mieszkań komunalnych 
z bonifikatą, burmistrz przy poparciu rad-
nych uruchomił na początku tej kadencji. 
Była to również jedna z obietnic wybor-
czych Platformy Obywatelskiej w Rumi, 
że mieszkania komunalne będzie można w 
końcu wykupić. Inicjatywa spotkała się z 
dużym zainteresowaniem. Dzięki temu w 
roku 2015 sprzedano 40 mieszkań i pozy-
skano 1 mln zł. W roku 2016 sprzedaż ko-
lejnych 70 lokali ma przynieść w sumie ko-
lejny milion. Wszystkie te środki finansowe 
zostaną przeznaczone na projekt i budowę 
nowych budynków komunalnych. Przypo-
mnijmy, że wykupu mieszkańcy mogą do-
konać za gotówkę lub w systemie ratalnym 
przez okres 10 lat.
- Bardzo podoba mi się strategia działań 
naszego burmistrza – mówi Magdalena 
Mrowicka, radna Przewodnicząca Komisji 
Finansowej Rady Miejskiej Rumi, z zawo-
du księgowa. – Na każdy nowy cel stara się 
najpierw znaleźć nowe środki finansowe 
pochodzące z innych źródeł niż bieżące do-
chody miasta (podatki, subwencje). Nasze 
bieżące dochody ledwie pokrywają stałe 
wydatki (m. in. na szkoły i przedszkola wy-
dajemy ok. 60 mln, a na MOPS ok. 25 mln 
– to największe pozycje w budżecie gminy) 
oraz spłatę zaciągniętych we wcześniejszych 
latach kredytów, roczna rata to ponad 7 mln 

(zadłużenie Rumi - ok. 47 mln). Natomiast 
widzimy i cieszymy się, że udaje się nam 
pozyskać coraz więcej nowych środków 
finansowych i realizować znacznie więcej 
zadań.
A jaka jest perspektywa czasowa budowy 
domów i kto będzie mógł liczyć na wpro-
wadzenie się do nowych mieszkań?
- W tym roku rozpoczyna się projektowanie, 
w przyszłym budowa, a w 2018 mieszkania 
powinny być oddane do użytku – mówi Mi-
chał Pasieczny – W pierwszej kolejności 
będą mogły je zasiedlić w formie zamiany 
osoby, które mają mieszkania komunalne, 
utrzymują je w bardzo dobrym stanie, nie 
utrudniają życia sąsiadom i nie mają za-
ległości w płatnościach. Chcemy uniknąć 
sytuacji, gdzie w innych miastach ledwo 
co oddane do użytku nowe budynki zosta-
ły zdewastowane przez nowych, nieodpo-
wiedzialnych mieszkańców. Możliwością 
zamiany nagrodzimy tych, którzy dbają o 

swoje mieszkania i są dobrymi sąsiadami 
dla innych.
Planowana lokalizacja nowych budynków 
to skrzyżowanie ul. Żwirki i Wigury z ul. 
Reja.    /kor/
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Gość, który pokochał 
Kaszuby
WEJHEROWO | Promocja albumu „Gość. Arcybiskup Ta-
deusz Gocłowski” odbyła się w Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Arcybi-
skupa wspominał m.in. Mieczysław Struk,  marszałek 
województwa pomorskiego.

W albumie znalazło się ponad sto zdjęć z ks. 
abp. Tadeuszem Gocłowskim i osiemdziesiąt 
opowieści o Arcybiskupie. Premierę promocji 
albumu w 85. rocznicę urodzin Arcybiskupa 
rozpoczęto w Trójmieście, jako że mecenasa-
mi albumu są samorządy Gdańska. Sopotu i 
Gdyni. 
W trakcie spotkania pokazywano na ekranie 
najciekawsze fotografie księdza. W roli lek-
tora wystąpił Tomasz Fopke, dyrektor wej-
herowskiego muzeum. Jedno z cytowanych 
wspomnień udostępnił prof. Józef Borzysz-
kowski. Osobiście Arcybiskupa wspominali, 
Mieczysław Struk – marszałek województwa 
pomorskiego, Bogdan Tokłowicz – przewod-
niczący Rady Miasta Wejherowa i fotograf 
Roman Jocher.
- Arcybiskup miał wielki szacunek i podziw 
do Kaszubów i Kaszub za przywiązanie do 
wiary. Bardzo interesował się też samorząd-
nością na Kaszubach – powiedział Mieczy-
sław Struk opowiadając ciekawą historię 
o tym jak Arcybiskup interesując się pracą 
rybaków wybrał się pewnego razu z ojcem 

Marszałka łodzią na połów ryb. Specjalnie 
w tym celu przyjechał do Jastarni o czwartej 
rano, aby z rybakami wyjść w morze. Później 
chętnie uczestniczył w wielu pielgrzymkach 
kaszubskich po Zatoce Puckiej. Marszałek 
przypomniał też, że ks. abp T. Gocłowski 
wziął udział w pielgrzymce Kaszubów do 
Ziemi Świętej. 
Natomiast Bogdan Tokłowicz wspominał na-
bożeństwo w Wejherowie odprawione przez 
Arcybiskupa z okazji koronacji Obrazu Mat-
ki Bożej Wejherowskiej przez Papieża Jana 
Pawła II na sopockim hipodromie, nadanie 
mu Honorowego Obywatelstwa Miasta Wej-
herowa, udział w odpustach na Kalwarii Wej-
herowskiej i widowiskach religijnych z cyklu 
Verba Sacra. Podkreślił także znaczenie po-
parcia, jakie ks. abp T. Gocłowski udzielił dla 
starań władz miasta Wejherowa o pozyskanie 
środków unijnych na renowację Kalwarii 
Wejherowskiej.
Najbliższe spotkanie promocyjne w pobliżu 
Wejherowa odbędzie 9 grudnia w Rumi.
/opr. raf/

Burmistrz apeluje: nie pal śmieci !
REDA | Rozpoczął się sezon grzewczy i – niestety – także palenie śmieci w piecach. 
Krzysztof Krzemiński, burmistrz Redy, zwrócił się z apelem do mieszkańców o zaprze-
stanie spalania odpadów w piecach domowych.

- Palenie śmieci w domowych piecach jest 
bardzo niebezpieczne dla naszego zdrowia 
– czytamy w apelu burmistrza. - Niska 
temperatura spalania powoduje wydziela-
nie się wielu szkodliwych substancji, jak 
m. in. tlenek i dwutlenek węgla, dwutle-
nek siarki i metale ciężkie. Szczególnie 
niebezpieczne dla zdrowia jest spalanie 
plastiku, folii lub gumy. Wówczas do at-
mosfery emitowane są dioksyny i furany, 
a wg badań te właśnie związki mogą po-
wodować takie choroby, jak astma, nowo-
twory, choroby dróg oddechowych i licz-
ne alergie. Zanieczyszczone powietrze 
jest również odpowiedzialne za nasze złe 
samopoczucie, osłabienie i ogólny spadek 
odporności organizmu. Nieumiejętne pa-
lenie węgla, drewna i odpadów powoduje 
osadzanie się substancji smolistych w ko-
minach, co może prowadzić do pożaru. 
W Redzie corocznie, w okolicach paź-

dziernika – listopada, dochodzi do 5-7 
pożarów dachów, będących skutkiem 
zapalenia się i rozsadzenia komina. Mi-
kropęknięcia komina mogą być również 
przyczyną zatrucia się tlenkiem węgla.
Wartość energetyczna odpadów jest nie-
wielka a szkody niewspółmierne. Obec-
ny system gospodarowania odpadami 
zapewnia – w ramach obowiązujących 
opłat – odbiór wszystkich odpadów ko-
munalnych. W przypadku wątpliwości, 
jak należy postąpić z odpadami, prosimy 
o kontakt z Referatem Gospodarki Odpa-
dami Komunalnymi (Tel. 58 678 80 15, 
odpady@reda.pl), którego pracownicy 
udzielą stosownych informacji.
Spalanie odpadów z naruszeniem przepi-
sów o ochronie środowiska jest wykrocze-
niem i podlega karze aresztu lub grzywny 
nawet do 5000 zł. 
/raf/
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Sieć ciepłownicza to czystsze powietrze
WEJHEROWO | Likwidacja indywidualnych pieców węglowych i zastąpienie ich podłączeniem do sieci 
ciepłowniczej – takie działania podjęły władze Wejherowa we współpracy z Okręgowym Przedsiębior-
stwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni.

Zalet takiego rozwiązania jest 
kilka, z których jedna z naj-
ważniejszych to zmniejszenie 
zanieczyszczenia powietrza 
w mieście. 
- Od wielu lat Urząd Miej-
ski w Wejherowie podejmuje 

różne działania na rzecz po-
prawy warunków życia dla 
mieszkańców i czystości po-
wietrza  w mieście – wyjaśnia 
Beata Rutkiewicz, zastępca 
prezydenta ds. rozwoju mia-
sta. - Warunkiem ogranicze-

nia tzw. niskiej emisji jest 
w pierwszym rzędzie elimi-
nacja pieców węglowych na 
rzecz alternatywnych technik 
ogrzewania. W wyniku roz-
mów z OPEC Gdynia zro-
dziła się inicjatywa wspól-
nego promowania rozwoju 
miejskiej sieci ciepłowniczej 
w Wejherowie. Rozwój ten 
możliwy jest w określonych 
obszarach miasta, gdzie ist-
nieją przede wszystkim moż-
liwości techniczne do pod-
łączania nowych budynków, 
a także rezerwy w dociążeniu 
działających magistrali.
O tym, jakie są perspektywy 
i możliwości podłączania 
przede wszystkim prywat-
nych posesji do sieci ciepłow-
niczej, rozmawiano podczas 
spotkania zastępcy prezyden-
ta miasta Beaty Rutkiewicz 
z OPEC oraz urzędnikami 
urzędu miejskiego, starostwa 
powiatowego i przedstawi-
cielami radnych. Przygoto-

wano także wykaz obszarów 
miasta, gdzie możliwe są 
podłączenia.
- Wejherowscy urzędnicy go-
towi są do udzielenia pomocy 
mieszkańcom miasta w za-
kresie porad dotyczących 
warunków przyłączania do 
sieci cieplnej OPEC oraz in-
formowania o zakresie doku-
mentacji wymaganej w celu 
dokonania tych przyłączeń - 
zapewnia Beata Rutkiewicz. 

W celu oceny realnego 
zainteresowania miesz-
kańców urząd zamieścił 
na swojej stronie interne-
towej formularz, który jest 
wstępną deklaracją podłą-
czenia. Formularze będą 
dostępne na stronie inter-
netowej do końca listopa-
da 2016 roku. 
Szczegółowe dane znajdu-
ją się na stronie interneto-
wej: opecgdy.com.pl. /raf/

Możliwości podłączenia obiek-
tów do sieci ciepłowniczej 
OPEC w Wejherowie znajdują 
się w następujących rejonach 

miasta:

- ul. Sikorskiego – budynki 
Waza, budynki Orlex, osiedle 
Zielony Stadion, Invest Sarko, 
osiedla domków jednorodzin-
nych w rejonie ul. Konopnic-
kiej
- ul. Przebendowskich/Refor-
matów – Pałac Przebendow-
skich, biblioteka, Dom Pomo-
cy Społecznej
- ul. Gryfa Pomorskiego – osie-
dla domków jednorodzinnych 
- ul. Sobieskiego – obiekty przy 
ul. Judyckiego/Sienkiewicza, 
dworzec PKP, budynek policji 
(ul. Kwiatowa, ul. Dworcowa, 
10 Lutego), obiekty WTBS, 
WZNK (ul. Kopernika)
- ul. Derdowskiego/Narutowi-
cza – osiedla domków jedno-
rodzinnych, kościół
- ul. Staromłyńska/Obr. Wy-
brzeża/Borowiecka/ Ludowa 
– osiedla domków jednoro-
dzinnych 

Zostań wolontariuszem!
WEJHEROWO | Rozpoczął się nabór wolontariuszy 
„Szlachetnej Paczki”. Także w Wejherowie potrzeba chęt-
nych, które poświęcą swój czas i energię, żeby spełnić świą-
teczne marzenia tych najbiedniejszych.

Jeśli zainteresowała Cię 
rola Wolontariusza, masz 
ukończone 18 lat, potrafisz 
współpracować z innymi, 
jesteś otwarty na drugiego 
człowieka, odpowiedzial-
nie podchodzisz do swoich 
obowiązków - nie zwlekaj! 
Na kandydatów czeka 13 
700 miejsc w całej Polsce, 
a kolejność zgłoszeń bę-
dzie miała znaczenie. 
„Szlachetna Paczka” jest 
projektem pomocy bez-
pośredniej, w którym 
Darczyńcy przygotowują 
paczki dla rodzin w po-
trzebie. Adresy tych rodzin 
są pozyskiwane przez wo-
lontariuszy, którzy dzia-
łają lokalnie. “Szlachet-
na Paczka” ma charakter 

ogólnopolski i jak żadna 
inna akcja charytatywna 
w Polsce łączy działania 
setek tysięcy osób. “Aka-
demia Przyszłości” jest jej 
siostrzanym projektem i od 
14 lat zajmuje się pomocą 
dzieciom, które mają pro-
blemy w szkole i często 
pochodzą z niezamożnych 
rodzin. Wolontariusze, 
czyli Super W szukają ro-
dzin w potrzebie, następ-
nie spotykają się z nimi, 
diagnozują ich sytuację, 
poznają konkretne potrze-
by i podejmują decyzję o 
włączeniu do projektu. 
Kandydaci mogą zgłaszać 
się do 15 października 
przez stronę www.superw.
pl.   /raf/
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Zachęcają dzieci do picia wody z kranu
WEJHEROWO | W czterech wejherowskich szkołach realizowany jest program „Poidełka w szko-
łach”. Organizatorzy akcji przekonują, że woda z kranu ma same zalety: jest czysta, zdrowa i tania.

Inicjatywa montażu poidełek 
w szkołach była wspólną ak-
cją PEWIK Gdynia Sp. o.o. 
i samorządów gminnych. 
Program został wprowadzony 
w Zespole Szkół nr 3, Zespo-
le Szkół Ogólnokształcących 
nr 2, Szkole Podstawowej nr 
9 i w Gimnazjum nr 1 w Wej-
herowie. 

PEWIK Gdynia od lat przeko-
nuje mieszkańców, że woda 
dostarczana z sieci nadaje 
się do picia bez przegotowa-
nia. Pomysł, by w szkołach 
uczniom udostępnić wodę 
do picia, wynikł właśnie z tej 
potrzeby. PEWIK zakupiło 
i rozdysponowało 50 poide-
łek. Poidełka są najczęściej 

zamontowane w pobliżu sal 
gimnastycznych, bo właśnie 
po zajęciach w-f uczniom 
najbardziej doskwiera pra-
gnienie.
- Poidełka są estetyczne i ła-
twe w utrzymaniu, zapewnia-
ją wygodny dostęp do czystej 
i zdrowej wody, którą moż-
na pić bez obaw, a edukacja 

zdrowotna ma największe 
szanse na powodzenie, gdy za-
czyna się ją od najmłodszych 
lat – mówi Beata Rutkiewicz, 
zastępca prezydenta Wejhero-
wa.
Akcja ,,Poidełka w szkołach’’ 
wychodzi naprzeciw potrze-
bom zdrowych zasad żywienia 
w szkołach, gdyż ta woda, jest 
nie tylko zdecydowanie tań-
sza, ale znacznie lepsza od tzw. 
wody „źródlanej” kupowanej 
w butelkach PET. Poidełka 
cieszą się wśród uczniów dużą 
popularnością. /raf/



Powiat wejherowski
www.powiatwejherowski.pl /powiatwejherowski

Starostwo Powiatowe w Wejherowie 
ogłasza nabory na wolne stanowiska 

urzędnicze w Wydziale Rozwoju 
i Programów Europejskich.

Serdecznie zapraszamy na festiwal kryminału, czyli kolejną 
odsłonę wydarzenia „Afera Kryminalna 2016”, który zawita 

po raz pierwszy do Wejherowa do Powiatowej Biblioteki 
Publicznej przy ul. Dworcowej 7, gdzie odbędzie się w dniach 

21-22 października br. 

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie

ma zaszczyt zaprosić
na wernisaż

WYSTAWY GRAFIKI
LEONIDA HWIEDCZUKA

(Ukraina)
który odbędzie się 18 października 2016 r. o godz.18.00

w siedzibie Muzeum przy ulicy Zamkowej 2a
Wystawa zorganizowana została z okazji

80 rocznicy urodzin Artysty.

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie 

oraz
Stowarzyszenie Artystów i Plastyków Pasja 

serdecznie zaprasza
na wernisaż wystawy poplenerowej

pt. „Szlakiem zabytków architektury Wejherowa 
i powiatu wejherowskiego”, 

który odbędzie się 14 października 2016 r. o godz. 17.00 
w siedzibie Muzeum przy ul. Zamkowej 2a.

Otwarciu wystawy będzie towarzyszył występ 
Anny Marii Kaszubowskiej oraz Ludomiły Karpovich.

1. Specjalista ds. projektów europejskich
2. Do lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich 
w Wejherowie
Szczegóły ogłoszenia dostępne w Biuletynie Informacji 
Publicznej Starostwa Powiatowego w Wejherowie, zakładka 
Praca. 

Program Afery Kryminalnej 2016 na terenie Wejherowa:
 
21 października (piątek) godz. 16.00 Śladami inspektora Ignaza Brauna

 - Piotr Schmandt – spotkanie i spacer z autorem po mieście 

22 października (sobota) 16.00 Tropem zbrodni 

 -Jolanta Knitter-Zakrzewska – Kobieta na końcu peronu, 

 -Agnieszka Pruska  – Komisarz Barnaba Uszkier, 

 -Mariusz Czubaj – R.I.P

Zarząd Powiatu Wejherowskiego na posiedzeniu w dniu 
11 października 2016 r. podjął decyzję o przeprowadzeniu 
konsultacji społecznych projektu Programu współpracy 
Powiatu Wejherowskiego z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2017 r. Konsultacje trwają do 10 listopada 2016 r. 
do godz. 15.30 w formie wyrażenia opinii za pośrednictwem poczty 
elektronicznej przez organizacje pozarządowe. Wszelkie informacje 
,w tym projekt Programu dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej 
Starostwa Powiatowego w Wejherowie, zakładka Powiat/Konsultacje 
społeczne. 
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REKLAMA                                                                                                                                                209/2015/DB

W Urzędzie Miejskim w Wejherowie działa 
Punkt Informacji Europejskiej udzielający

 ogólnych informacji o unijnych funduszach pomocowych.

Pracownicy Punktu udzielają ogólnych informacji 
na temat Unii Europejskiej, posiadają bazę 

adresową, pomogą w znalezieniu odpowiedniego 
funduszu, ukierunkują  gdzie można uzyskać 

szczegółowe informacje na interesujący temat.
W punkcie utworzona jest biblioteczka, z której można 

skorzystać w godzinach pracy punktu.

Mieszkańców zapraszamy w poniedziałki, 
w godzinach 09.00-11.00 

do Magistratu przy ul. 12 Marca 195, pokój 108, 
tel. 677 70 10, e-mail: planowanie@wejherowo.pl.

Jednocześnie informujemy, iż kompleksową 
i specjalistyczną obsługę wszystkich zainteresowanych 
świadczy uprawniony Punki Informacyjny Funduszy 

Europejskich działający w budynku Starostwa 
Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 
tel. 58 572 94 52, 58 572 94 54 działający 

w ramach Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy 
Europejskich w województwie pomorskim.

PUNKT 
INFORMACJI 

EUROPEJSKIEJ

OGŁOSZENIE                                                                                                                                                267/2016/DBOGŁOSZENIE                                                                                                                                              274/2016/DBOGŁOSZENIE                                                                                                                                                275/2016/DB

OGŁOSZENIE                                                                                                                                                276/2016/DB

OGŁOSZENIE                                                                                                                                                277/2016/DB

WYCIĄG   Z   OGŁOSZENIA  
O   PIERWSZYM   PRZETARGU   USTNYM   

NIEOGRANICZONYM   NA   SPRZEDAŻ   
NIERUCHOMOŚCI   POŁOŻONEJ   W   RUMI   

W   REJONIE    UL. KAZIMIERSKIEJ

Burmistrz Miasta Rumi ogłosił pierwszy przetarg ustny 
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowa-
nej, oznaczonej jako działka nr 43 o pow. 9970 m2, zapi-
sana       w KW GD1W/00010201/9, obręb 5, położona 

w Rumi w rejonie ul. Kazimierskiej.
Działka zlokalizowana jest w terenie oznaczonym sym-

bolem 009.U,P,KS co oznacza, że są to tereny przemysłu, 
tereny składowe, usługi i obsługa komunikacji samocho-
dowej (stacje paliw, stacje obsługi samochodów, myjnie 
itp.). Dopuszcza się stosowanie funkcji powyższych za-
miennie. Funkcja istniejąca, dopuszczalna do zachowa-
nia: funkcja rolnicza      z zakazem budowy budynków 

siedliskowych. Działka jest zmeliorowana.

Pierwszy przetarg odbędzie się w dniu 16 grudnia 
2016 r. o godz. 1200 w siedzibie Urzędu Miasta Rumi, 

84-230 Rumia ul. Sobieskiego 7, pok. 106. 
Cena wywoławcza wynosi 540.000,00 zł netto (pięćset 

czterdzieści tysięcy złotych). 
Wadium wynosi 54.000,00 zł, które należy wnieść do 
dnia 12 grudnia 2016 r. w pieniądzu. Do wylicytowa-

nej ceny zostanie doliczony 23% podatek VAT. 

Jednocześnie informujemy, iż kompleksową 
i specjalistyczną obsługę wszystkich zainteresowanych 
świadczy uprawniony Punki Informacyjny Funduszy 

Europejskich działający w budynku Starostwa 
Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 
tel. 58 572 94 52, 58 572 94 54 działający 

w ramach Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy 
Europejskich w województwie pomorskim.

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Rumi

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Rumi

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Rumi

Stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 
1774 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 859/405/2016 Burmi-

strza Miasta Rumi z dnia 07.10.2016r. informuję, iż w siedzibie 
Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, na okres 21 dni 

wywieszony został wykaz obejmujący nieruchomości położone 
w Rumi, stanowiące własność Gminy Miejskiej Rumia, prze-

znaczone do dzierżawy w formie bezprzetargowej:

- część działki nr 497/8 przy ul. Marszałka Piłsudskiego, na 
cele parkingowe,
- część działki nr 948/1 przy ul. Gen. Maczka, część działki nr 
131/2 przy ul. Gdańskiej, część działki nr 44/3 przy ul. Zdrojo-
wej, na cele działki przydomowej – zieleń ozdobna,
- część działki nr 44/3 przy ul. I Dyw. Wojska Polskiego, na 
cele upraw rolniczych jednorocznych,
- część działki nr 972/9 przy ul. Dąbrowskiego, na cele skła-
dowe,
- część działki nr 142 ul. Kasztelańskiej, na cele działki przy-
domowej – zieleń ozdobna oraz na cele garażu,
- część działki nr 969/4 przy ul. Dąbrowskiego, na cele han-
dlowe,
- część działki nr 164/6 przy ul. Wodnej, na cele działki przy-
domowej – zieleń ozdobna oraz na cele szopki,

Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 
1774 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta Rumi 
Nr 866/412/2016 z dnia 7 października 2016 roku informu-
ję, iż w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, 
na okres 21 dni, wywieszony został wykaz obejmujący lokal 
mieszkalny wraz z udziałem w gruncie, położony w Rumi, sta-
nowiący własność Gminy Miejskiej Rumia, przeznaczony do 
sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jego najemców. 

Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o go-
spodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r., poz. 1774 z późn. zm.) 
oraz Zarządzenia Nr 861/407/2016 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 07 
października 2016 roku informuję, iż w siedzibie Urzędu Miasta Rumi 
przy ul. Sobieskiego 7, na okres 21 dni wywieszony został wykaz obej-
mujący nieruchomość gruntową zabudowaną, położoną w Rumi, sta-
nowiącą własność Gminy Miejskiej Rumia, a znajdującą się w użytko-
waniu wieczystym osoby prawnej przeznaczoną do sprzedaży w dro-
dze bezprzetargowej na rzecz tego użytkownika wieczystego.     

Nazwy ulic do zmiany?
POWIAT | W Polsce trwa proces dekomunizacji przestrzeni publicznej. Samorządy 
mają dwanaście miesięcy na zmianę nazw ulic, które upamiętniają komunizm. 
W powiecie wejherowskim najpewniej obejdzie się bez rewolucji, bo większość 
gmin już jakiś czas temu przystąpiła do odpowiednich działań.
Na początku września w ży-
cie weszła Ustawa o zakazie 
propagowania komunizmu 
lub innego ustroju totalitar-
nego. Co oznaczają nowe 
przepisy? W dużym skrócie 
nazwy budowli, obiektów 
i urządzeń użyteczności 
publicznej nie mogą upa-
miętniać osób, organizacji 
lub wydarzeń symbolizują-
cych komunizm bądź inny 
ustrój totalitarny. Proces 
dekomunizacji ruszył już 
w latach 90-tych, kiedy to 
m.in. w Redzie zmienio-
no ulicę Świerczewskiego 
na Cechową. Teraz przed 
miejscowymi urzędnika-
mi kolejne wyzwanie, bo 
z mapy zniknąć ma ulica 
Mariana Buczka.
- W ciągu kilku tygodni 
kwestia zostanie rozwią-
zana – zapewniają przed-
stawiciele Urzędu Miasta 
w Redzie. - Burmistrz przy-
gotowuje projekt z propo-
zycją zmiany. Przedstawi 
go Radzie Miejskiej, która 
decyduje o tym. Jeszcze nie 

ma konkretnej sugestii no-
wej nazwy ulicy.
Czy podobnych modyfika-
cji będzie więcej? Na razie 
nie wiadomo, bo część sa-
morządów dopiero wdraża 
się w nowe przepisy.
- Mamy dwanaście mie-
sięcy na zastosowanie się 
do tej ustawy – wyjaśnia 
sekretarz gminy Wejhero-
wo, Ryszard Stachurski. 
- Na razie dokonujemy 
analizy i zbieramy dane 
dotyczące nazewnictwa. 
Konieczna jest inwenta-
ryzacja wszystkich ulic 
w gminie.
W Rumi ostatnią ulicą, 
która nosiła nazwę pocho-
dzącą od nazwiska dzia-
łacza komunistycznego, 
była ul. Marcelego No-
wotki. Jezdnia kilka mie-
sięcy temu zyskała nową 
patronkę w osobie Wisławy 
Szymborskiej.
- I na tym zakończyliśmy 
dekomunizację rumskich 
ulic - mówi Ariel Sinic-
ki, przewodniczący Rady 

Miejskiej Rumi. - Wcze-
śniej, w poprzednich latach, 
radni podjęli kilka decyzji 
dotyczących zmian nazw 
ulic. Na dzień dzisiejszy 
mamy więc z tym zrobio-
ny porządek. Żadna ulica 
w mieście nie nosi nazwy 
działacza komunistyczne-
go. Jest jeszcze wprawdzie 
kilka takich, które noszą 
nazwy osób, co do których 
można mieć pewne wątpli-

wości, jakie mieli poglądy, 
ale jest to niejednoznaczne. 
Nie planujemy więc na ra-
zie wprowadzać zmian.
Warto zaznaczyć, że usta-
wa dekomunizacyjna nie 
wymaga od mieszkańców 
wymiany dokumentów, na-
wet jeśli nazwy ulic ulegną 
zmianie. Zgodnie z prawem 
dokumentów będzie można 
używać tak długo, aż stracą 
ważność.    /MR,WA/
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Zabawne, zaskakujące i rozczulające. Fotografie, które przesyła-
liście z okazji Światowego Dnia Uśmiechu, były różnorodne. Au-
torzy najlepszych zdjęć obdarzeni zostali nagrodami w postaci 
podwójnych wejściówek do kina Helios.

Konkurs, w którym czytelnicy portalu Gwe24.pl pre-
zentowali uśmiechy, spotkał się z dużym zaintere-
sowaniem. W ramach podziękowania za aktywność 
autorów wybranych zdjęć zapraszamy na dowolny 
seans do kina Helios. W ten sposób wolny czas mają 
okazję spędzić: Angelika Gołda, Joanna Grzenko-
wicz, Marta Angel, Sylwia Patelczyk, Magdalena 
Meyer i Weronika Grycko. Zwycięzcom gratulu-
jemy, a pozostałych czytelników zachęcamy do 
udziału w kolejnych zmaganiach.   WA
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Stypendia dla najzdolniejszych
RUMIA | Młodzi, zdolni i ambitni – tak w skrócie można opisać stypendystów burmistrza Rumi. Uczniowie uhonorowani 
zostali w Miejskim Domu Kultury.

Wyjątkowa uroczystość 
do popularnej placówki 
przyciągnęła kilkadziesiąt 
osób.
- Stypendia w wysokości 
od 500 do 1500 złotych 
przyznawane są za wybitne 
osiągnięcia naukowe – in-
formuje Michał Pasieczny, 
burmistrz Rumi. - Trafiły 
do laureatów różnych kon-
kursów zarówno rangi wo-
jewódzkiej, jak i krajowej. 
W ten sposób uhonorowa-
liśmy kilkanaście osób. 
Uroczystość uhonorowania 
najzdolniejszych uświet-
nił występ przedstawicieli 
Gimnazjum nr 2. Stypen-

dystom w trakcie spotka-
nia z włodarzami Rumi 
towarzyszyli nauczyciele, 
rodzice i bliscy. Wszyscy 
zapewniali, że tego typu 
odznaczenia to doskona-
ła mobilizacja do dalszej 
i owocnej pracy. 
- Cieszę się, że znalazłam 
się w gronie stypendy-
stów – zapewnia Magda-
lena, jedna z odznaczo-
nych przez włodarza. - To 
dla mnie ogromny sukces. 
Na pewno nie spocznę na 
laurach i nadal będą sporo 
się uczyć, bo już wiem, że 
ciężka praca popłaca.
/AW/

Spotkanie ze znanym 
aktorem
REDA | Satyryk, reżyser, aktor teatralny, telewizyjny i 

filmowy. Andrzej Strzelecki pojawi się w redzkiej biblio-
tece. Spotkanie zorganizowane zostanie w ramach cyklu 
pn. „Biesiada Literacka”. 

- Biesiady Literackie 
w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Redzie or-
ganizowane są od 2007 
roku – informuje Bożena 
Natzke, dyrektor redzkiej 
biblioteki. - Naszymi go-
śćmi do tej pory byli znani 
pisarze, wybitne osobisto-
ści życia publicznego oraz 
artyści scen polskich, któ-
rzy swoje życie i twórczość 
udokumentowali w książ-
kach. Gościliśmy między 
innymi Jacka Fedorowicza, 
Jerzego Stuhra, Grażynę 
Wolszczak, Janusza Leona 

Wiśniewskiego, Manuelę 
Gretkowską, cz też ks. Jana 
Kaczkowskiego.
W najbliższym piątek, tj. 
14 października, o godz. 
17 w ramach Biesiady Li-
terackiej w Redzie pojawi 
się Andrzej Strzelecki. Po-
pularny aktor, satyryk i re-
żyser przybliży zebranym 
swoją książkę pt. „Człowiek 
z parawanem”. Do udziału 
w spotkaniu, które zorgani-
zowane zostanie w czytelni 
redzkiej biblioteki, już dziś 
zachęcają jego organizato-
rzy.   /AW/
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Piaśnicki mord w świadomości tysięcy
GM. WEJHEROWO | Jesień w piaśnickich lasach od wielu lat rozpoczyna się jedynym w swoim wymiarze wydarzeniem. W 
pierwszą niedzielę października to leśne sanktuarium gromadzi ludzi, którzy historię sprzed 77 laty wspominać pragną 
pogrążeni w ciszy, zadumie i hołdzie dla ofiar hitlerowskiej zbrodni. 
Cześć ich pamięci oddali mieszkańcy po-
wiatu wejherowskiego i puckiego, choć 
nie tylko. Wiedza o piaśnickich wydarze-
niach z każdym rokiem dociera do szer-
szego grona odbiorców. Dotychczasowe 
kręgi świadomych ogromu wyrządzonej 
tutaj krzywdy w ostatnim czasie zasilił 
między innymi zespół filmowców, którzy 
pod czujnym okiem reżysera Filipa Bajo-
na rok temu rozpoczęli zdjęcia do filmu 
Kamerdyner, czy choćby reprezentanci 
Izby Celnej, gdzie podczas przygotowań 
do utworzenia muzeum odkryto, że miej-
scem mordu funkcjonariuszy Izby był ten 
właśnie las. Co więcej, za sprawą Świa-
towych Dni Młodzieży Piaśnica przestała 
być jedynie sprawą lokalną czy ogólno-
polską. Na moment oczy 600 młodych lu-
dzi z różnych stron świata i odmiennych 
kultur wpatrzone były w historię zapisaną 
na grobach, tablicach i kaplicy Sanktu-
arium. Ogrom przedstawionej im przez 
młodzież pijarską krzywdy dał potwier-
dzenie, że okrucieństwo pozbawienia 
życia tysięcy ludzi nie znajduje usprawie-
dliwienia wśród reprezentantów żadnej z 
kultur. Trwające wciąż badania zespołu 
powołanego przez IPN także nie tracą na 
znaczeniu, a na ich wyniki czekają nie tyl-
ko lokalni badacze historii.  
Przybywanie i mówienie o miejscach ta-
kich jak Piaśnica – miejscach masowych 

mordów człowieka przez człowieka – jest 
więcej niż konieczne. Szczególnie, kiedy 
jako nieliczni już mamy okazję do wy-
słuchania relacji naocznych świadków 
tamtych wydarzeń, takich jak kapitan 
Aleksander Pawelec przybyły do Pia-
śnicy w obecności szanownej małżonki. 
Obecność niemal 101 – letniego świadka 
przeszłości w zestawieniu z przybyłą tam 
młodzieżą daje nam nadzieje na ciągłe 
pielęgnowanie pamięci i wyciąganie wła-
ściwych wniosków wobec dziejącej się 
historii.
Przejmująca akademia młodzieży z Sa-
morządowego Gimnazjum w Bolszewie 
pod opieką wychowawców -  dyrektor 
Doroty Sychowskiej, Marii Treder oraz 
Alicji Hoppe, wprowadziła uczestników 
w nastrój zadumy i skupienia. Słowa wój-
ta gminy Wejherowo Henryka Skwarło 
podkreślały, jak wiele instytucji, różnych 
grup społecznych i zawodowych anga-
żuje się w opiekę i szerzenie wiedzy na 
temat pierwszego tak brutalnego mordu 
na Pomorzu, którego dokonał zachodni 
oprawca. Wójt gminy przypomniał także, 
dlaczego pamięć o minionych wydarze-
niach pozwala nam ustrzec się przed po-
pełnieniem podobnych czynów. 
Biskup Wiesław Szlachetka, sprawujący 
ofiarę mszy św., nawiązał do znaczenia 
pokoju. - W miejscach takich jak Piaśni-

ca musimy pamiętać, że zło tworzymy 
sami. Swoimi jednostronnymi ocenami, 
decyzjami i wreszcie czynami – mówił 
biskup. 
Poza stałymi punktami programu, takimi 
jak apel pamięci, salwa honorowa czy 
składanie wiązanek, tegoroczną uroczy-
stość wzbogaciło m.in. odczytanie listu 
od premier Beaty Szydło, jakiego doko-
nał Wojewoda Dariusz Drelich oraz pre-
miera książki Mirosława Lademanna pt. 
„Kazania Piaśnickie”, którą promowała 
starosta wejherowska Gabriela Lisius. 
Wydarzenie swoją obecnością uświetnili 
także licznie przybyli parlamentarzyści, 
Marszałek Województwa Pomorskie-
go Mieczysław Struk, przedstawiciele 
powiatów puckiego i wejherowskiego, 
delegacje okolicznych Gmin, przedsta-
wiciele służb mundurowych, przedsię-
biorstw, harcerstwa, stowarzyszeń oraz 
placówek oświatowych. Uroczystość 
zorganizowana została przy współ-
udziale Gminy Wejherowo, parafii p.w. 
Chrystusa Króla i bł. Alicji Kotowskiej 
w Wejherowie, Miasta Wejherowo, Gmi-
ny Krokowa, Stowarzyszenia „Rodzina 
Piaśnicka” oraz Społecznego Komitetu 
Opieki nad Mogiłami Piaśnicy, 18 Woj-
skowego Oddziału Gospodarczego oraz 
Batalionu Dowodzenia Marynarki Wo-
jennej.    /ugw/
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Sopockie Targi Seniora coraz bliżej
W dniach 22 i 23 października już po raz siódmy odbędą 
się Sopockie Targi Seniora. To miejsce i czas, gdzie moż-
na zapoznać się z różnorodną ofertą produktów i usług, 
odpowiadających na potrzeby i oczekiwania osób star-
szych. Ważnym dopełnieniem targów są bezpłatne bada-
nia, porady ekspertów, warsztaty i pokazy.
Swoją ofertę przedstawią zarówno firmy, re-
prezentujące różne branże: medyczną, reha-
bilitacyjną, usług opiekuńczych, turystyczną, 
wypoczynkową, edukacyjną, kosmetyczną, 
finansową, jak i organizacje społeczne, dzia-
łające na rzecz poprawy jakości życia osób 
starszych.
- Życie seniorów, tak jak każdego z nas, ma 
różne barwy i odcienie. Są wśród nich osoby 
aktywne, pełne witalności i chęci rozwoju, 
jak również osoby niesamodzielne, wymaga-
jące wsparcia i opieki - mówi Anna Jarosz, 
dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Sopocie, pomysłodawca i współ-
organizator Sopockich Targów Seniora. - 
Dzięki różnorodnej ofercie, na targach każdy 
znajdzie coś dla siebie: dla ciała, dla ducha 
i dla umysłu.
Osoby, odwiedzające targi, będą mogły sko-
rzystać z bezpłatnych badań, m.in. gęstości 
kości (w osteobusie), badania EKG (w so-
botę w kardiobusie), badania wzroku, słu-
chu, stóp, skóry, poziomu cukru, choleste-
rolu, tkanki tłuszczowej, pomiaru wagi ciała 
i BMI. Eksperci zachęcać będą do zdrowego, 
racjonalnego odżywiania i aktywności fi-
zycznej, a lekarz rehabilitacji będzie udzielał 
porad w zakresie profilaktyki bólów krzyża.
Podczas targów nie zabraknie również atrak-
cji kulturalnych i rozrywkowych. Zobaczymy 
pokazy tańców w różnych stylach (salsa, co-
untry, latino, taniec orientalny, nowoczesny), 
pokazy gimnastyki, tai-chi, samoobrony, 
a także specjalny pokaz gimnastyki artystycz-
nej w wykonaniu dziewczynek ze Szkoły Mi-
strzostwa Sportowego oraz występ kabaretu 
Senior-i-Ta. W niedzielę o godz. 15.00  odbę-
dzie się wielki finał. Na zakończenie targów 
wystąpi zespół Retro Voice, który zaprasza 
na zabawę taneczną w rytm przebojów z lat 
60 tych i 70 tych, m.in. zespołu Abba.
Dla Pań przygotowany będzie specjalny ką-

cik mody i urody, gdzie będzie można kupić 
modną odzież za niewielką cenę, wykonać 
profesjonalny makijaż, nauczyć się zdobie-
nia paznokci i wziąć udział w profesjonalnej 
sesji fotograficznej.
- W niedzielę odbędzie się konkurs „Kape-
lusze pełne słońca”, w którym będzie można 
wygrać atrakcyjne nagrody - mówi Agniesz-
ka Niedałtowska, koordynator 7 Sopockich 
Targów Seniora. - Zachęcamy do przygoto-
wania pięknego kolorowego kapelusza przy-
strojonego kwiatami, owocami czy innymi 
ozdobami i zaprezentowania go na scenie. 
Osoby, które chcą wziąć udział w konkursie, 
prosimy o zgłoszenie się w niedzielę do godz. 
12.00 do Punktu Informacyjnego targów.
Organizatorzy zachęcają również do zabra-
nia wygodnego stroju i butów na zmianę, 
aby skorzystać z ciekawych zajęć rucho-
wych: gimnastyki usprawniającej, nauki tań-
ca country, orientalnego, samoobrony i  tai 
chi. Polecają również warsztaty ogrodnicze, 
z dietetykiem, obsługi laptopów, tabletów 
i smartfonów, trening pamięci, a także warsz-
taty artystyczne.
- Sopockie Targi to nie tylko możliwość 
przyjemnego spędzenia czasu, ale i udział 
w warsztatach, konkursach, pokazach czy 
możliwość dowiedzenia się wielu ciekawych 
rzeczy, które mogą przysłużyć się zdrowiu 
każdego z nas –mówi Jacek Karnowski, pre-
zydent Miasta Sopotu. Wierzę, że wzorem 
lat poprzednich Targi okażą się dla Seniorów 
i ich opiekunów możliwością uzyskania od-
powiedzi na wyzwania, jakie przed każdym 
indywidualnie stawia proces starzenia się.
7 Sopockie Targi Seniora odbędą się w Hali 
100-lecia Sopotu przy ul. Goyki 7. Wstęp 
wolny. Organizatorzy targów: Miejski Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Sopocie, Spół-
dzielnia Socjalna „Koooperacja”.  
 Anna Walk



NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

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 Sprzedam nie-
uzbrojoną działkę budowlaną, 
821 m2, w Mieroszynie koło 
Jastrzębiej Góry, do morza 
ok. 3 km, tel. 793 903 536

Sprzedam dom w Kębłowie 
139/716M 4 pokoje, 2 łazienki, 
jadalnia, umeblowana kuch-
nia, garderoba, małe osiedle, 
cena 340tys. Tel: 519-399-
162

Działki budowlane Reda 
616m2, ul. 12Marca i Łów-
cze 2km od Lęborka 1200m2, 
cena 39.000zł. Tel: 602-306-
210

KUPIĘ

kupię mieszkanie za gotów-
kę, w Trójmieście, do remon-
tu, zadłużone, tel. 572 48 55 
29 WYNAJMĘ

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

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

Oryginalne koła z oponami 
zimowymi do Fiata 15”Grande 
lub Bravo, cena 440 zł. Tel: 
695-230-080

SkoDa 105L, 1981r., 
0,988cm, lGas(BRC), cytry-
nowa, cena:2750zl, Tczew. 
Tel: 735-001-684

KUPIĘ
Skup aut, złomowanie, kasa-
cja, awaryjne otwieranie aut, 
sprzedaż części, pomoc dro-
gowa. Tel: 789-345-593

INNE

Sprzedam Jawa 350TS, 
tylko kola 16” przód/tył, cena-
:179zł, Tczew. Tel: 735-001-
68

EDUKACJA

Lekcje dodatkowe z fizyki 
i chemii, w tym zadania oraz 
matematyka, nauczyciel eme-
ryt, Wejherowo, tel: 58 677 01 
50

SPRZĘT ELEKTRO

Sprzedam komputer, dysk 
120 GB, klawiatura Vobis, mo-
nitor LCD TV Samsung z pilo-
tem, 1000 zł, 505-56-70-34 

Sprzedam telefon-Sony 
Ericsson X8 czarny z papie-
rami, z kartonikiem, pokrow-
cem, cena 80 zł, Wejherowo. 
Tel: 510-688-509

PRACA

DAM PRACĘ

zatruDnię kobiety do ob-
sługi magla w Pralni. Tel: 58 
677-27-36

USŁUGI

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

opakowania jednorazowe, 
tel. 501 175 330
uSługi elektryczne, insta-

510 894 627
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latorstwo, usuwanie awarii, 
montaż sprzętu agd, pomiary, 
Trójmiasto i okolice KS.EL, 
tel. 515 151 370

prOfeSJOnalna fotografia 
okolicznościowa: śluby, wese-
la, sesje plenerowe, chrzty, 
komunie, tel. 697 442 013

kotłownie, instalacje, 
wod-kan, gazowe, pompy cie-
pła, całe Trójmiasto i okolice, 
tel. 601 677 964
SzkoDY komunikacyjne, ma-
jątkowe, likwidacja, wyceny, 
kosztorysy, opinie. Tel: 601-
631-835

TOWARZYSKIE

wDowa pozna Pana w wie-
ku 63-65 lat, bez nałogów, 
zmotoryzowanego, na SMSy 
nie odpowiadam, tel. 881 237 
164

Sex-sex-sex to lubię. Gorąca 
blondi pozna Panów sponso-
rów, Sopot. Tel: 514-120-213

zadbany, samotny, pracu-
jący 47-latek, pozna zadbaną 
kobietę do stałego związku. 
Tel: 730-499-146

ZWIERZĘTA

RÓŻNE

Sprzedam silnik 7,5 kw 960 
obrotów. Tel: 601-638-877

Sprzedam tanio komo-
dę olcha szerokość 130cm, 
wysokość 93 cm, głębokość 
43cm, cena 280 zł. Tel: 510-
501-955

Sprzedam PIŁę TARCZO-
Wą 2.0 KW 380W SAMO-
ROBNą Z KóŁKAMI, CENA 
630ZŁ. TEL: 695-230-080

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

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

Sprzedam ubranka dla 
dziewczynki, rozm.122-128, 
czapki, szaliki, buty, stan ide-
alny, Wejherowo, 505-567-
034

Sprzedam mydła włoskie 
Nesti Dante, 250 gram, różne 
zapachy, duży wybór, tel. 660 
731 138
kupię militaria (umunduro-
wanie, odznaczenia, ekwipu-
nek wojskowy, części pojaz-
dów itp..) z okresu II Wojny 
Światowej oraz antyki, tel. 
793 262 765, e-mail: ekwipu-
nekwojskowy@gmail.com

Sprzedam kurtkę narciar-
ską, damską, rozm. L, kolor 
biały, czarne wstawki, stan 
idealny, cena: 350 zł, Wejhe-

rowo, tel. 660 731 138
złota rączka, drobne na-
prawy, sprzątanie obejścia, 
piwnic, transport, prace w 
ogrodzie, okolice Luzina, 
Wejherowa, tel. 693 737 381

Sprzedam szafę 
2-drzwiową, na obuwie i kurt-
ki, 135x135, brązowa, bardzo 
tanio, tel. 517 782 024

Sprzedam rowerek trenin-
gowy orbitrek, bardzo tanio, 
tel. 517 782 024

Sprzedam krzesełko do 
karmienia dziecka, zielone, 
150 zł, Wejherowo, tel. 505 
567 034

Sprzedam dwa krzesła 
kuchenne metalowe, 100 zł, 
Wejherowo, tel. 505 567 034

Sprzedam skuter marki ro-
uter 50ccm, mały przebieg, 
stan bardzo dobry, cena 1300 
zł do negocjacji, Koleczkowo. 
Tel: 517-303-805

praLka wirnikowa niemiec-
ka z nastawieniem czasu 
prania i grzania wody, cena 

150zł. Tel: 506-251-697

gałęzie tui srebrnej na wią-
zanki,do obcięcia za złotów-
kę. Tel:.506-251-697

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

PROWADZISZ BIZNES?
Zareklamuj się pod kategorią USŁUGI

EXP.USL. treść Twojego ogłoszenia
na numer: 79567

Wyślij ogłoszenie SMS-em:

REKLAMA                        216/2016/DB
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zBigniew r. ChuChAŁA

Miałem dać tytuł Turbo-Grosik, ale po me-
czu z Armenią jakoś ochota mi przeszła. 
Zwolniono trenera siatkarzy Stephana An-
tigę, zamiast dać odpocząć na urlopie bez-
płatnym Adamowi Nawałce. Pewnie wielu 
czytelników będzie mi miało to za złe, ale 
kto nie ryzykuje, szampana nie pije. Jakiś 
ospały zrobił się ten nasz trener futbolo-
wy. Zarozumiały i coraz mniej sympatycz-
ny. Nie zmieniam bowiem zdania, że po-
tencjalnie drużynę mamy całkiem niezłą i 
pewnie wymęczy nam ona awans do MŚ 
w Rosji. Tylko, czy wypalony trener będzie 
w stanie wskrzesić w niej ducha? Ci co pa-
miętają Kazimierza Górskiego i Antoniego 
Piechniczka wiedzą, że byli to panowie nie-
zwykle otwarci. Górski z pozoru tylko ma-
łomówny. Już jednego niemowę mieliśmy 
ostatnio. Nazywał się Waldemar Fornalik. 
Może tak panie selekcjonerze Nawałka za-
interesuje się pan moimi piłkarzami? Co z 
tego, że część z nich nie żyje, bądź daw-
no zawiesiła buty na kołku. Pan mało ga-
dasz, to akurat będą to dla pana dobrzy 
partnerzy. Pomilczycie sobie wspólnie. Za-
tem moje propozycje. Dziś litery „U” i „W”. 
Kadra jest szeroka i wygląda następująco. 
Ewald Urban, Jerzy Wyrobek, Gerard Wo-

darz i Ernest Wilimow-
ski z Ruchu Chorzów, Jan 

Urban z Osasuny Pam-
peluna, Krzysztof Urba-
nowicz i Henryk Waw-
rowski z Pogoni Szcze-
cin, Adam Walczak z 
Bałtyku Gdynia, To-

masz Wałdoch z VfL 
Bochum, Józef Wandzik i 

Krzysztof Warzycha z Pana-
thinaikosu Ateny, Robert Wa-

rzycha z Evertonu, Jan Wasiewicz z Pogoni 
Lwów, Tadeusz Waśko, Marian Wypijewski, 
Jerzy Woźniak i Tomasz Wieszczycki z Legii 
Warszawa, Witold Wenclewski z ŁKS Łódź, 
Kazimierz Węgrzyn z Wisły Kraków, Hen-
ryk Wieczorek, Erwin Wilczek i Jan Wraży 
z Górnika Zabrze, Teodor Wieczorek i Jerzy 
Wostal z AKS Chorzów,  Jerzy Wijas z GKS 
Katowice, Jerzy Wilim z Szombierek By-
tom, Walter Winkler i Jan Wiśniewski z Po-
lonii Bytom, Paweł Wojtala z HSV Hamburg 
i Roman Wójcicki z FC Homburg.  Pewnie 
fachowcy zauważyli, że brakuje Andrzeja 
Woźniaka z FC Porto i Dariusza Wdowczy-
ka z Celticu  Glasgow. Ale odpowiedź jest 
prosta. Obaj nasi wielcy reprezentanci byli 
„umoczeni” w działania korupcyjne w pol-
skiej piłce. Woźniak to świetny bramkarz a 
Wdowczyk doskonały obrońca. Kara jakaś 
musi być, więc ja ją niniejszym wyznaczam 
i jednocześnie egzekwuję. Wracamy na bo-
isko. Trener selekcjoner, czyli ja, proponu-
ję do bramki Józefa Wandzika. To świetny 
zawodnik, który był gwiazdą Panathinaiko-
su Ateny, w którym rozegrał 249 spotkań w 
ciągu dziewięciu lat. W reprezentacji zagrał 
52 razy w latach 1985 -1995. W obronie wy-
stawiam  Jerzego Woźniak z Legii, w której 
rozegrał 217 spotkań w ciągu trzynastu  lat. 
W barwach narodowych grał 35 razy. Dru-
gim obrońcą będzie Adam Walczak z Bał-

tyku Gdynia, który ma na koncie 4 mecze 
w reprezentacji. Nie tak dawno jeszcze pan 
Adam uczył wychowania fizycznego w ZS 
nr 3 w Wejherowie, dawnej „ósemce”. Pi-
sałem o tym piłkarzu w jednym z poprzed-
nich felietonów. Trzeci obrońca to oczywi-
ście Tomasz Wałdoch, przed kilku laty asy-
stent Franciszka Smudy. Grał w Niemczech 
w latach 1995 – 2006. W Bundeslidze za-
grał prawie trzysta razy. Dla Polski wystąpił 
74 razy. Ostatni obrońca to Roman Wójcic-
ki, 62-krotny reprezentant. Do pomocy de-
sygnuję Roberta Warzychę, 47 meczy w re-
prezentacji i 7 bramek. Drugi to Jan Wasie-
wicz. W czasie II wojny służył u gen. Macz-
ka. Zmarł w 1976 roku w Argentynie, gdzie 
mieszkał od końca wojny. Trzecim pomoc-
nikiem będzie Tomasz Wieszczycki, który 
rozegrał w polskiej Ekstraklasie 398 me-
czów i strzelił 101 goli. Pierwszy napastnik 
to bez wątpienia Krzysztof Warzycha, po-
pularny Gucio. To kolejny w mojej dzisiej-
szej drużynie zawodnik Zielonych Koniczy-
nek z Aten. Piłkarz, który za życia został le-
gendą w Grecji. W Panathinaikosie zagrał 
390 razy i zdobył 273 bramki. Posiada grec-
kie obywatelstwo i osiadł tam na stałe. Na-
stępny napastnik to oczywiście Ernest Wi-
limowski. Już nie będę o nim nic pisał, gdyż 
robiłem to wielokrotnie. Jedenastym za-
wodnikiem będzie Jan Urban, do niedawna 
trener Lecha Poznań. Coś nie wiedzie mu 
się jednak w tym zawodzie, ani w Hiszpa-
nii, ani w Polsce. Chyba powinien dać sobie 
spokój z trenerką. Zagrał 168 razy w Osasu-
nie Pampeluna i strzelił dla swojej drużyny 
49 bramek. Moja reprezentacja także dziś 
stanowiłaby dużą siłę na europejskich bo-
iskach. Piłkarze grający w ostatni wtorek z 
Armenią, oprócz Lewandowskiego i Błasz-
czykowskiego, dużo mogliby się nauczyć 
od Józefa Wandzika, Gucia Warzychy czy 
Ernesta Wilimowskiego. 

Miało być 
turbo…

kaLenDarium 
fUTbOlOWE
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Remis w meczu 
na szczycie ligi
LuZINO | XV kolejka Luzińskiej Ligi So-
łeckiej za nami. W najciekawszym meczu 
kolejki, rozgrywek organizowanych przez 
GOSRiT Luzino lider z Zelewa zremisował 
w Milwinie 1:1.

rozgrywek organizo-
wanych przez GO-
SRiT Luzino lider 
z Zelewa zremisował 
w Milwinie 1:1. Dużo 
emocji mogliśmy zo-
baczyć w Wyszecinie, 
gdzie miejscowi pił-
karze wygrali z Roba-

kowem 4:1. W innym 
meczu Barłomino nie 
sprostało drużynie 
z Kochanowa prze-
grywając 0:4. Mecz 
Kębłowo - Luzino 
został przełożony na 
listopad. Pauzowało 
Sychowo. /r/

WynIkI XV koLEJkI LLS:

Milwino - Zelewo1;1
Wyszecino - Robakowo 4;1

Barłomino - Kochanowo 0;4
Kębłowo – Luzino (przełożony na 11 listo-

pada)
Sychowo – Pauza
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JAK-DOM express
powiatu wejherowskiego

GRyf WEJhERoWo 
– 

LEGIonoVIA LEGIonoWo 2-1

Mońka 41’, Ciechański 62’ – Jovanović 67’

Gryf: Leleń – Mońka, Brzuzy, Bednarski, Klimczak – Czerwiń-
ski (62.Marczak), Nadolski, Wicon (73.Łysiak), Kołc, Chwastek 

– Ciechański (88.Goerke)

Legionovia: Madejski – Grzelak, Krotofil, Bajat, Kutarba – 
Garyga (63.Wójcik), Madeński (81.Dzięcioł), Płonka (80.Kali-

nowski), Wodecki – Koziara, Ciach (62.Jovanović)

Gryf zwycięski, gol kolejki
II lIGA | -Dzisiaj graliśmy jeden z trudniejszych meczów w tym sezonie, ale 
w końcu byliśmy skuteczni – w końcu powody do zadowolenia miał trener 
Gryfa. Ozdobą meczu była piękna bramka Przemysława Mońki.

Pierwsza część meczu obfitowała 
w walkę w środku pola – brakowa-
ło jednak sytuacji podbramkowych. 
Brak większych emocji w pierwszej 
połowie wynagrodził w 41. minucie 
Przemysław Mońka, którego strzał 
z ponad 20 metrów wylądował w 
okienku bramki gospodarzy. Do 
przerwy nie było już zagrożenia żad-
nej z bramek i Gryf zszedł do szatni 
prowadząc 1-0.
W drugiej połowie wzrastał napór 
Legionovii. W 58. minucie strzał 
z dystansu minął nieznacznie lewy 
słupek bramki Lelenia. Cztery mi-
nuty później Gryf podwyższył pro-
wadzenie, choć nic tego nie zapo-
wiadało. W pozornie niegroźnej 
kontrze obrońcom urwał się Daniel 
Ciechański i z ostrego kąta pokonał 
Madejskiego. Wydawało się, że gol 
nieco uspokoił grę, ale wtedy jedną 
zabójczą akcję wykonała Legionovia 
– podanie na długi słupek znalazło 
Jovanovicia, a napastnik gości umie-
ścił piłkę w siatce. Gryf, gdy musiał 
się bronić, robił to całym zespołem, 
a gdy odzyskał piłkę to starał się ją 
szanować, co pomogło utrzymać pro-
wadzenie do końca. /KG/

Rybnik na celowniku 
Gryfa

ZAPOWIEDŹ | Gryf Wejherowo o kolejne punkty w II 
lidze powalczy dzień wcześniej, niż zwykle, bo w piątkowy 
wieczór. Następnym przeciwnikiem żółto-czarnych będzie 
drużyna ROW Rybnik.

Drużyna ze Śląska ostat-
nimi czasy nie radzi so-
bie najlepiej i przed wła-
sną publicznością będzie 
chciała przełamać passę 
porażek.
Piątkowe spotkanie bę-
dzie dla Gryfa pierw-
szym, które w sezonie 
2016/2017 rozegra przy 
sztucznym oświetleniu. 
Ponadto, po serii me-
czów w sobotnie popo-
łudnia, nadejdzie czas na 
zmianę pory rozgrywa-
nia zawodów – kolejne 
mecze będą się odbywały 
w niedziele.
Zespół z żużlowego 
miasta nie osiąga w tym 
sezonie dobrych rezulta-
tów. Podczas gdy Gryf 
z dorobkiem 17 punktów 
wskoczył na wysokie, 
5. miejsce, ROW jest na 
drugim miejscu od koń-
ca, bo zdobył zaledwie 
10 oczek. Kadra rybni-

czan to typowa dla II 
ligi mieszanka młodzie-
żowców i kilku doświad-
czonych graczy z prze-
szłością w wyższych 
ligach. Z Ekstraklasy 
znani są Witold Cichy, 
oraz, przede wszystkim, 
Mariusz Muszalik, który 
rozegrał na najwyższym 
szczeblu rozgrywek nie-
botyczną jak na piłka-
rza II ligi liczbę spotkań 
– 311, oraz strzelił 16 
goli. Drużynę prowadzi 
Piotr Piekarczyk, który 
zarówno jako piłkarz, 
jak i trener związany był 
głównie z drużyną GKS
-u Katowice. W poprzed-
nim sezonie Gryf dostał 
od rybniczan łomot u sie-
bie (0-4) i zremisował na 
wyjeździe 2-2.
Początek spotkania 
w piątek, 14 październi-
ka o godzinie 18:00.
/KG/

Co wiemy po 12 kolejkach?
II lIGA | Dwie drużyny „odleciały” reszcie stawki, trzecie miejsce jest równie bliskie strefy spadkowej, co lidera, a na dole 
panuje niemiłosierny tłok. Do tego kilka zaskoczeń i kilka zawodów – czyli jak wygląda tabela II ligi po ponad 1/3 sezonu?

Raków Częstochowa i Odra 
Opole – to zespoły które 
oderwały się od reszty ze-
społów i z liczbą 26 punk-
tów przewodzą tabeli. 
O ile Raków zadomowił się 
w II lidze, a nawet raz wal-

czył o zaplecze Ekstrakla-
sy, to Odra jest beniamin-
kiem i jej tak wysokie miej-
sce jest pewnym zasko-
czeniem. Za nimi, z sumą 
19 punktów kolejne dwa 
zespoły – najmłodsza ka-

drą w lidze, Siarka Tarno-
brzeg i Radomiak Radom, 
na którego mecze przycho-
dzi regularnie 2-3 tysiące 
widzów. I właśnie za nimi 
znajduje się Gryf Wejhero-
wo, którego wysokie miej-

sce jest dużą niespodzian-
ką. Inna sprawa, że żółto-
czarni znajdują się w tłocz-
nym miejscu w tabeli, 
w którym co kolejkę nastę-
pują przetasowania.
Więcej na gwe24.pl    /KG/



16 | gwe24.pl/sportPiątek, 14 października 2016

Młodzież silna od początku sezonu
RUMIA | Bardzo pracowity weekend mają za sobą siatkarki Akademii Piłki Siatkowej Rumia. Drużyny wzięły udział w kilkunastu meczach. Nie udało się wygrać 
wszystkich, ale nawet w tych zakończonych niepowodzeniem postawa rumianek była bez zarzutu.

Jako pierwsze do boju ruszyły podopiecz-
ne Anny Brodackiej. Młodziczki Akademii 
Piłki Siatkowej Rumia  w rozgrywkach ka-
detek podejmowały zespół Zatoki Puck. Po 
przegranej przed tygodniem w Redzie do 
kolejnego spotkania akademiczki podeszły 
z dużo lepszym nastawieniem. Nie było wi-
dać po nich tremy, a dzięki ambitnej posta-
wie gospodyniom udawało się nawiązywać 
wyrównaną walkę ze starszymi przeciwnicz-
kami. Nie udało się wygrać nawet seta, ale 
widać ogromny postęp w grze najmłodszych 
akademiczek.

Liga wojewódzka kadetek
Akademia Piłki Siatkowej Rumia II – UKS 
Zatoka 95 POSM Puck 0:3  
APS: Ekstowicz, Stachewicz, Głąb, Wit-
kowska, Stanuch, Wesołowska, Tomoń, Na-

tzke, Niewolska, Barbarewicz.

Mecz ligowy był jednocześnie początkiem 
cyklicznej, unikatowej w skali kraju impre-
zy. Od wielu lat Rumia świętuje swoje uro-
dziny na siatkarskim parkiecie. „62 sety na 
62-lecie Rumi”. To okazja do spotkania na 
boisku władz miasta, nauczycieli, uczniów 
i wielu innych amatorów tego sportu, którzy 
przez cały dzień we wspaniałej atmosferze 
spędzali czas w hali rumskiego MOSiR. 
Oczywiście Akademia Piłki Siatkowej Ru-
mia zaznaczyła swoją obecność w tej za-
bawy bardzo mocno – poza wspomnianym 
wyżej meczem ligi kadetek  rumski klub re-
prezentowało sześć drużyn, które rozegrały 
w sumie 12 setów.
Po łatwej wygranej u siebie na otwarcie 
sezonu 3:0 z zespołem TPS Czarni Słupsk 

pierwszy zespół kadetek udał się na wy-
jazdowe spotkanie do Gdańska. Mecze 
z Gedanią zawsze wyzwalają wiele emocji, 
a trenerowi Robertowi Sawickiemu mogą 
dać odpowiedź na pytanie o aktualną dys-
pozycję podopiecznych. Akademiczki zdały 
ten  sprawdzian doskonale, jednak wynik 
nie do końca oddaje przebieg spotkania.  
Mecz - szczególnie w dwóch pierwszych 
odsłonach - miał dramatyczny przebieg 
i to przyjezdne musiały gonić wynik, ale 
końcówki partii należały do rumianek. 
W trzecim secie bardzo uaktywnili się 
miejscowi kibice, na hali pojawił się bar-
dzo głośny bęben. Paradoksalnie lepiej 
wpłynęło na siatkarki Akademii. Wyraźnie 
pobudzone zaczęły grać pewniej i odnio-
sły w ostatniej partii wysokie zwycięstwo. 

Liga wojewódzka kadetek
Energa Gedania Gdańsk I – Akademia Piłki 
Siatkowej Rumia I 0:3
APS: Mazurek, Reiter, Konefke, Przyradzka 
, Korth, Stolińska, Trościanko (libero); Żak 
(libero), Stasiak, Reszka, Soczyńska, Bryła.

Młodziczki Akademii Piłki Siatkowej Rumia 
były gospodyniami jednego z trzech turnie-
jów kwalifikacyjnych Mistrzostw Pomorza. 
Turniej ten decydował o rozstawieniu do 
odpowiednich lig rozgrywek. Zespół bardzo 
szybko przebrnął przez fazę eliminacyjną 
pokonując Olimpijczyka Gdańsk i Ener-
gę Gedanię II. Zajęcie pierwszego miejsca 
w grupie pozwoliło znaleźć się w najlepszej 
trójce i rywalizować o I m. Po łatwej wy-
granej 2:0 z  Alpatem Gdynia akademiczki 
zmierzyły się z zespołem  Gedanii Gdańsk 
I. Po zaciętym i emocjonującym pojedynku 
to przyjezdne cieszyły się ze zwycięstwa 

w turnieju. Drugie miejsce to bardzo dobry 
wynik i prognostyk daje nadzieję na kolejny 
udany sezon Akademii w tej kategorii wie-
kowej.

Turniej Kwalifikacyjny ligi wojewódzkiej 
młodziczek
1. Energa Gedania I Gdańsk
2. Akademia Piłki Siatkowej Rumia
3. KATS ALPAT Gdynia
4. Gedania II Gdańsk
5. UKS Zatoka 95 Puck
6. Akademia Siatkówki Trefl Gdańsk
7. Gdyńska Akademia Siatkówki
8. TKS Reda Ciechocino II
9. Olimpijczyk Gdańsk

APS: Ekstowicz, Korth, Soczynska, Resz-
ka, Głąb, Witkowska, Stanuch, Niewolska, 
Wesołowska, Wajda, Tomon, Mielko, Duda, 
Syldatk.

Jeden z najdłuższych  wyjazdów ma za sobą 
pierwszy zespół Akademii Piłki Siatkowej 
Rumia. Niestety z podróży do Białegostoku 
nie udało się  przywieść punktów. Kolejny 
raz podopieczne Tomasz Kordowskiego nie 
były w stanie ustabilizować gry i okresy wy-
śmienitej dyspozycji  przeplatały seriami ła-
two traconych punktów. Gospodynie skwa-
pliwie z tego korzystały i mimo wyrównanej 
końcówki ostatniego seta zwycięstwo biało-
stoczanek było pewne.

II liga kobiet
BAS Białystok – Akademia Piłki Siatkowej 
Rumia 3:1
APS: Stępień, Przyradzka, Laskowska, Cey-
nowa, Paszke, Berlińska, Łyczakowska (li-
bero); Soboczyńska, Budzisz, Bartosik./raf/
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„Samochodówka” maratonem słynie
WEJHEROWO | To już trzecia kobieta w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. 
Jakuba Wejhera w Wejherowie, której udało się przebiec maraton.

Po nauczycielkach wycho-
wania fizycznego: Marii 
Maj-Roksz i Ewie Selke, 
to Monika Rolbiecka, na-
uczycielka języka niemiec-
kiego, pokonała królewski 
dystans 42 km i 195 m 
w PKO Silesia Marathon 
2016. Bieg odbył się w nie-
dzielę 2 października 2016 

r. w Katowicach. Ponad 
dwa tysiące biegaczy i bie-
gaczek nie tylko z Europy, 
ale także z Kenii, Kanady 
i USA wystartowało w ma-
ratonie wiodącym  przez 
trzy miasta: Katowice, 
Mysłowice i Siemianowice 
Śląskie. 
Monika Rolbiecka uzyska-

ła czas na mecie 03:05:41, 
zajmując II miejsce w ry-
walizacji końcowej. Zwy-
ciężyła Kenijka.
Szczególnie dumni byli ze 
swej germanistki ucznio-
wie „Samochodówki”, 
którzy czekają na kolejne 
sukcesy. 
/raf/

Pójść za ciosem... i wygrać!
PIŁKA RĘCZNA | Wejherowianie (Tytani Wejherowo) podejmą na własnym terenie 
Cartusię Kartuzy. Mecze pomiędzy obiema drużynami zawsze były zacięte, a losy ważyły 
się do ostatnich minut. Czy tak będzie i teraz?

- Drużyna z Kartuz to za-
wsze był ciężki przeciwnik 
– podkreśla Paweł Paździo-
cha, szkoleniowiec Tytanów. 
- Nigdy nie było wiadomo, 
jak zakończy się spotka-
nie z nimi. W tym sezonie 
wzmocnili się kilkoma so-
lidnymi zawodnikami i co 
widać po wynikach w lidze, 
są groźnym rywalem. My 
oczywiście robimy swoje 
i będziemy chcieli zagrać 
bardzo dobre zawody. Szy-
kujemy małą niespodziankę 

jeżeli chodzi o taktykę, ale 
z oczywistych względów 
nie będę zdradzał szczegó-
łów. Tydzień temu wygrali-
śmy z Tczewem i będziemy 
chcieli tą dobrą passę pod-
trzymać.
Kartuski rywal Tytanów 
jeszcze przed sezonem miał 
pewne problemy kadrowe 
i do końca nie było wiado-
mo, czy w ogóle wystąpi 
w rozgrywkach ligowych. 
Jednak umowa z klubem 
z Żukowa pozwoliła na 

transfer kilku graczy, którzy 
nie mieścili się w kadrze I li-
gowca. Na zasadzie wypo-
życzenia do Cartusii doszli 
między innymi, doświad-
czeni Jurkiewicz, Ciszewski 
oraz Steege. Warto na pewno 
zwrócić uwagę na Pawła Ci-
szewskiego który, w trzech 
rozegranych meczach, rzucił 
rywalom 19 bramek. 
Kartuzianie przegrali ostat-
nio u siebie z Orkanem 
Ostróda i mają na koncie, 
podobnie jak Tytani, dwa 
zwycięstwa oraz jedną po-
rażkę. 
Wszystkich serdecznie za-
praszamy na mecz, wstęp 
jak zawsze darmowy. Do-
datkowo przed meczem oraz 
w trakcie jego trwania, bę-
dzie można nabyć karty klu-
bowe drużyny gospodarzy.
Termin: sobota, 15 paździer-
nika, godz. 15.00. Miejsce: 
hala Zespołu Szkół nr 1, 
Wejherowo ul. Śmiechow-
ska 36.   /Raf/


