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Czegoś takiego w Wejherowie jeszcze nie było! Setki 
osób wzięły udział w niezwykłym wydarzeniu, które 
przemieniło wejherowski rynek i Filharmonię Kaszubską 
w świat rodem z kultowego filmu „Gwiezdne Wojny”. 
A nad wszystkim górował Lord Vader (w tę postać został 
przeobrażony pomnik Jakuba Wejhera).
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FOTOpstryk
Zmieniaj z nami swoją okolicę!

WĄtPLIWA 
WIZytóWkA 
mIAStA

- Przesyłam zdjęcie jednej 
z ulic Wejherowa, a konkret-
nie ulicy Kopernika – napisał 
do naszej redakcji Jarosław Z., 
mieszkaniec Wejherowa. - Nie 
wiem, czy władze miasta są 
dumne z takiej „widokówki”. 
Ten stan rzeczy trwa od kilku 
lat i nic się nie zmienia.
Dziękujemy za przesłane zdję-
cie i jednocześnie zachęcamy 
wszystkich: jeśli widzicie coś, 
co was irytuje, co chcieliby-
ście zmienić, zróbcie zdjęcie 
i wyślijcie na adres: redakcja@
expressy.pl.

Na program koncer-
tu składają się kom-
pozycje Krzesimira 
Dębskiego – pieśni 
i piosenki do wierszy 
W. Szymborskiej, St. 
Barańczaka, A. Mo-
gielnickiego, wśród 
nich znane przeboje 
jak „Dumka na dwa 
serca”, „Czas nas 
uczy pogody”, a tak-
że piosenki z filmów 
i seriali: „Matki, żony 
i kochanki”, „Na dobre i na 
złe” oraz „Klan” i „Ranczo”. 
Tematem spotkania autor-
skiego będzie książka pt. 
„Nic nie jest w porządku. Wo-

łyń – moja rodzinna historia” 
Krzesimira Dębskiego. „Nic 
nie jest w porządku. Wołyń - 
moja rodzinna historia”. 
Znany kompozytor przez 
całe życie żył w cieniu rzezi 

wołyńskiej. Jego rodzi-
ce cudem uratowali się 
z pogromu, jaki urzą-
dzili Ukraińcy z UPA 
we wsi Kisielin i oko-
licach, gdzie zginęło 
okrutną śmiercią kil-
kudziesięciu Polaków. 
Relacje świadków tej 
rzezi, w tym rodziców 
Krzesimira Dębskiego, 
są wstrząsającym świa-
dectwem ludobójstwa.

Spotkanie odbędzie się 
w Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej w Redzie, przy ul. 
Derdowskiego 3. Początek – 
o godz. 17:00. 
/raf/

Spotkaj się z Dębskim i Jurksztowicz
REDA | Już w najbliższy poniedziałek, 19 grudnia, nadarzy się okazja do spotkania 

z Krzesimirem Dębskim. Artysta wystąpi podczas koncertu w duecie z Anną Jurksztowicz.

- Stypendium to zarówno podziękowanie, 
jak i mobilizacja do dalszej pracy – mówi 
burmistrz Michał Pasieczny. - Mamy fan-
tastyczną młodzież, która osiąga ogrom-
ne sukcesy. Bardzo cieszymy się, że 
możemy wręczać stypendia tym, którzy 
na tle innych wyróżniają się w sposób 
szczególny.
Uroczystość wręczenia stypendiów od-
była się w hali Miejskiego Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji. Stypendyści burmistrza 
w zależności od osiągnięć otrzymali od 
kilkuset do ponad tysiąca złotych. Uho-
norowani przez włodarza Rumi nie kryli 
zadowolenia z otrzymanego wyróżnie-
nia.
- To docenienie naszej ciężkiej pracy 
i tego, do czego dążyłyśmy przez cały 
rok – mówią zawodniczki APS Rumia. 
- Jesteśmy bardzo zadowolone, że znala-
złyśmy się w gronie stypendystów burmi-
strza. To dla nas ogromne wyróżnienie.

Burmistrz rozdał stypendia dla najzdolniejszych
RumiA | Ponad pięćdziesiąt osób otrzymało stypendia z rąk burmistrza Michała Pasiecznego. W ten sposób włodarz Rumi 
uhonorował młodych ludzi, którzy wyróżniają się szczególnymi osiągnięciami w dziedzinie sportu i kultury.
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Harmonogram lodowiska: 
poniedziałek – piątek: 10.00 
- 14.00 szkoły w ramach 
w-f/ogólnodostępne, 14.00 
- 15.00 przerwa techniczna, 
od 15.00-20.50  czynna wy-
pożyczalnia łyżew, 15.00 – 
15.50, 16.00 – 16.50, 17.00 
- 18.00 przerwa techniczna, 
18.00 – 18.50, 19.00 – 19.50, 
20.00 – 20.50. 
Sobota, niedziela, ferie zi-

mowe: 10.00 – 10.50, 11.00 
– 11.50, 12.00 – 12.50, 13.00 
- 14.00 przerwa techniczna, 
14.00 – 14.50, 15.00 – 15.50, 
16.00 – 16.50, 17.00 - 18.00 
przerwa techniczna, 18.00 – 
18.50, 19.00 – 19.50, 20.00 – 
20.50. Wypożyczalnia łyżew 
czynna: poniedziałek - pią-
tek: 14.30 – 21.00, sobota, 
niedziela, ferie zimowe: 9.30 
– 21.00. /raf/

Wybierz się na lodowisko!
REDA | Po  kilku dniach ocieplenia Miejski Ośrodek 

Sportu i Rekreacji ponownie zaprasza na lodowisko. 

Rycerze Jedi i Jakub jako Lord Vader
WEJHEROWO | Czegoś takiego w Wejherowie jeszcze nie było! Setki osób wzięły udział w niezwykłym wydarzeniu, które prze-
mieniło wejherowski rynek i Filharmonię Kaszubską w świat rodem z kultowego filmu „Gwiezdne Wojny”. A nad wszystkim 
górował Lord Vader (w tę postać został przeobrażony pomnik Jakuba Wejhera).
Rycerze Jedi, pochód Le-
gionu, unikalne ekspozycje, 
strefa gier, kiermasz i wiele 
innych atrakcji – wejherow-
ski rynek zmienił się wczo-
raj w istną scenerię filmową. 
I Zlotowi Fanów Gwiezd-
nych Wojen „Forcecon” to-
warzyszyła premiera filmu 
„Łotr 1. Gwiezdne wojny – 
historie”. 
To było popołudnie pełne 
wrażeń i fantastycznej atmos-
fery. A rozpoczęło się od wi-
zyty grupy rekonstruktorów 
Legion 501 w wejherowskim 
szpitalu. Odgrywający swoje 
role spotkali się tam z chory-
mi dziećmi. 
Później przed wejherowskim 
ratuszem w „gwiezdnej” sce-
nerii prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt powi-
tał uczestników zlotu, ode-
grano też hymn Imperium 
przy pomniku Jakuba Wejhe-
ra vel Lorda Vadera. 
- Cieszę się, że taki zlot od-
bywa się właśnie w Wejhe-
rowie – powiedział Krzysz-
tof Hildebrandt, prezydent 
miasta, witając uczestników. 
- A wszystko zaczęło się od 
tego, że w zeszłym roku fo-
tograf zrobił zdjęcie pomni-
ka założyciela miasta, przy-
sypanego śniegiem. Później 
zamieścił to zdjęcie w inter-
necie. I co się okazało? Że 
wszyscy zobaczyli nie Jaku-
ba Wejhera, tylko Lorda Va-
dera! Dlatego spotykamy się 
tu dziś, aby dobrze się bawić 
i miło to wspominać. 
W zlocie uczestniczyły setki 

osób, od najmłodszych do 
sporo starszych. Ale wszyst-
kich łączyło jedno – uśmiech 
i doskonały humor. 
- To przede wszystkim świet-
na zabawa – powiedział An-
drzej, mieszkaniec Wejhero-
wa, który na zlot przyszedł 
z całą rodziną. - Jestem fa-
nem tego filmu. Dlaczego? 
Bo w nim jest wszystko: 
przygoda, fantastyka, walka 
dobra ze złem, świetne efek-
ty specjalne i wiele innych. 
To taka bajka dla każdego, 
i dla dzieci, i dla dorosłych. 
Wszyscy uczestnicy wyko-
nali sobie pamiątkowe zdję-
cie, a następnie udali się do 
Filharmonii Kaszubskiej 
(która tego dnia zamieniła się 

w Odległą Galaktykę), gdzie 
odbyły się premierowe pro-
jekcje filmu „Łotr 1. Gwiezd-
ne wojny – historie ”. 
Ponadto w Filharmonii Ka-
szubskiej organizatorzy przy-
gotowali mnóstwo atrakcji 
dla miłośników tego filmu. 
Był więc kiermasz książek, 
komiksów i pamiątek, strefa 
zabawy, „Kącik malucha” 
oraz strefa gier – planszo-
wych, fabularnych i konsoli. 
Jednocześnie odbyły się pre-
lekcje, wykłady oraz konkurs 
wiedzy o sadze Gwiezdnych 
Wojen. Zakończeniem zlo-
tu było uroczyste wyjście 
Legionu 501 oraz odegranie 
marszu imperialnego.
Rafał korbut
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Realizacja od dawna zapo-
wiadanego przedsięwzięcia 
ma przyczynić się do po-
prawy bezpieczeństwa pie-
szych, a także usprawnienia 
ruchu. 
- Prace drogowe na ulicy 
12 Marca ruszyły szóstego 
grudnia i jeżeli pogoda do-
pisze, zakończą się tuż przed 
świętami – informuje Robert 
Lorbiecki, dyrektor Zarzą-
du Drogowego dla Powiatu 
Puckiego i Wejherowskie-
go. - Obecnie nie ma więk-
szych utrudnień w ruchu, bo 
wykonawca robót, stara się 
prowadzić prace poza pasem 
drogowym.

Uciążliwości mają pojawić 
się w momencie, gdy na uli-

cy wylewana będzie nowa 
nawierzchnia asfaltowa. 

Wówczas najprawdopodob-
niej na 12 Marca częściowo 
wprowadzony zostanie ruch 
wahadłowy. Całe przedsię-
wzięcie realizowane jest nie 
tylko z myślą o kierowcach, 
ale i pieszych. 
- Zostanie wybudowany tzw. 
azyl, który przechodzącym 
przez jezdnię zapewni bez-
pieczeństwo -  mówi Robert 
Lorbiecki. - Dodatkowo 
jezdnia zostanie poszerzona 
i odpowiednio wyprofilowa-
na, aby pojazdy, które będą 
skręcały w lewo na ulicę 
Myśliwską, nie blokowały 
ruchu innym samochodom. 
/AW/

Roboty i utrudnienia
WEJHEROWO | Na ulicy 12 Marca w Wejherowie trwają intensywne prace drogowe. 
Drogowcy poszerzają jezdnię, budują azyl i tworzą dodatkowy pas. 

- Do wybuchu pieca doszło 
w domu jednorodzinnym 
- mówi kpt. Mirosław Ku-
raś, oficer prasowy KP PSP 
w Wejherowie. - Na miejscu 
zdarzenia działały cztery 
zastępy straży pożarnej. 
W wyniku wybuchu poszko-
dowana została mieszkanka 

budynku.
Jak udało się nam ustalić, do 
wybuchu doszło najpraw-
dopodobniej, gdy 40-latka 
otwierała piec. Kobieta do-
znała poparzeń ciała pierw-
szego stopnia. Zostałą prze-
wieziona do szpitala. 
/AW/

Wybuch pieca w domu 
jednorodzinnym
KĘBŁOWO | Jedna osoba została poszkodowana w wyniku 
wybuchu pieca centralnego ogrzewania. Do zdarzenia doszło 
we wtorek w Kębłowie (gm. Luzino) przed południem.

Inwestycja polegała będzie 
na wymianie istniejącej 
bieżni żużlowej na poliure-
tanową wraz z odwodnie-
niem. Dodatkowo w ramach 
przedsięwzięcia wybudo-
wane zostaną między in-
nymi skocznie do skoku 
wzwyż i dal, a także rzutnie 
do pchnięcia kulą i rzutu 
oszczepem. Nadto zakupio-
ny zostanie niezbędny sprzęt 

lekkoatletyczny, który trafi 
na wyposażenie Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Redzie. 
Całe zadanie ma zostać 
zrealizowane w przyszłym 
roku. Warto zaznaczyć, że 
z odnowionej bieżni mają 
korzystać nie tylko ucznio-
wie, ale i pozostali miesz-
kańcy miasta. 
WA

Będzie nowa bieżnia
REDA | Władzom miasta udało się pozyskać dofinanso-
wanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Środki w wyso-
kości ponad miliona złotych pochodzą z Programu Rozwo-
ju Infrastruktury Lekkoatletycznej. Pieniądze mają zostać 
przeznaczone na przebudowę bieżni, która znajduje się na 
terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 
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W okresie od 13 grudnia 
1981 r. do 23 grudnia 1982 
r. w Strzebielinku funkcjo-
nował jeden z największych 
w kraju Ośrodków Odosob-
nienia dla Internowanych. 
Internowano tu większość 
działaczy z Regionów Gdań-
skiego i Słupsk, a także 
działaczy Regionów Toruń-
skiego, Bydgoskiego i Za-
chodniopomorskiego.
Na uroczystości upamiętnia-
jące wydarzenia sprzed 35 lat 
przybyli dawni więźniowie 
ośrodka, parlamentarzyści, 
przedstawiciele samorządu 
powiatu wejherowskiego, 
gminy Gniewino, duszpaste-

rze, przewodniczący okręgu 
gdańskiego NSZZ Solidar-
ność Krzysztof Dośla oraz 
działacze wejherowskiej 
Solidarności, poczty sztan-

darowe, a także mieszkańcy 
pobliskich miejscowości.
Pod pamiątkową tablicą, na 
której wyryte zostało prze-
słanie: ,,Chcieli zabić pa-

mięć, Chcieli zabić nadzie-
ję’’ z wieńczącym napisem 
,,Solidarność” oraz literą V, 
złożono kwiaty i wieńce.
Proboszcz Parafii pw. św. Jó-
zefa Rzemieślnika w Gnie-
winie ks. Marian Miotk 
odprawił uroczystą Mszę 
św. W kościele można było 
podziwiać obraz Madonny 
Strzebielińskiej, namalo-
wany podczas internowania 
przez uwięzionego w ośrod-
ku Antoniego Szymkowskie-
go z Torunia.
Uroczystość stanowiła rów-
nież okazję do spotkania 
opłatkowego.
/raf/

35. rocznica internowania
STRZEBIELINEK | Uroczystości rocznicowe upamiętniające stan wojenny i dzień 13 grudnia 1981 roku odbyły się 
w Strzebielinku (gmina Gniewino). Wówczas w tym miejscu władze komunistyczne PRL aresztowały i represjonowały 
ponad 490 działaczy i sympatyków NSZZ ,,Solidarność’’.

- Z powodzeniem zastąpi 
poprzednie, mocno już wy-
służone auto - mówił Ma-
ciej Ziółkowski, naczelnik 
OSP w Wejherowie. - To po-
jazd, który nie jest fabrycz-
nie nowy, ale w zupełności 
zaspokaja nasze potrzeby 
i oczekiwania. Sprawi, że 
zwiększy się nasza goto-
wość operacyjna. Bardzo 
cieszymy się, że w tym roku 
mieliśmy tak hojnego Miko-
łaja.

Tym „hojnym Mikołajem” 
były dwa samorządy, tj. mia-
sto Wejherowo i powiat wej-
herowski, które na zakup po-

jazdu przeznaczyły w sumie 
60 tys. zł. Powyższe środki 
przekazane zostały z myślą 
o poprawie bezpieczeństwa 

mieszkańców, a także osób, 
które przebywają na terenie 
stolicy powiatu wejherow-
skiego. 

- Cieszę się bardzo, że do-
szło do sfinalizowania zaku-
pu tego samochodu – zapew-
niała w trakcie uroczystości 
przekazania auta Gabriela 
Lisius, starosta wejherow-
ski. - To pojazd, który był 
bardzo wyczekiwany przez 
członków Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Wejherowie, 
którzy aktywnie włączają 
się w działania Państwowej 
Powiatowej Straży Pożarnej 
i to nie tylko na terenie mia-
sta, ale również w innych 
częściach powiatu wejhe-
rowskiego.
/AW/

Nowy samochód dla strażaków
POWiAT | Ochotnicza Straż Pożarna w Wejherowie wzbogaciła się o nowy samochód. Na wyposażenie strażaków trafił 
Nissan Navarra wraz z przyczepą. Pojazd ma być wykorzystywany między innymi w trakcie działań związanych z usuwa-
niem skutków wichur, ulew i innych miejscowych zagrożeń.
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Jak wyjaśniają organizatorzy 
głównym celem było zorga-
nizowanie jak największej 
liczby protestów w różnych 
miejscach w Polsce. Strajk 
miał również zainicjować 
debatę nad przygotowaniem 
realnej strategii wszystkich 
środowisk opozycyjnych, 
przeciwdziałającej „destruk-
cyjnym działaniom rządu”.

Protest, który odbył się 
w rocznicę wprowadzenia 
stanu wojennego w Polsce, 
był niejako kontynuacją 
październikowego „czarne-
go marszu”. Także i tym ra-
zem protestujący ubrani byli 

w czarne stroje, także i tym 
razem wiele osób wzięło ze 
sobą czarne parasolki. 
W Wejherowie w proteście 
wzięło udział około 100 
osób. Zebrani z transparen-
tami rozdawali ulotki z po-
stulatami i wyjaśniali, prze-
ciwko czemu protestują. Na 
Placu Wejhera zebrałą się 
też niewielka grupa osób 
z transparentami „Solidar-
ność” – przeciwników straj-
ku. Jeszcze przed rozpo-
częciem protestu doszło do 
niewielkich przepychanek 
pomiędzy dwiema grupami 
oraz utarczek słownych, ale 
dalsza część protestu prze-
biegła już spokojnie. 
- Nie wypada w takim dniu 
organizować tego rodzaju 
manifestacji! - uważa  dzia-
łacz NSZZ „Solidarność”E-
dward Formela. - Przede 
wszystkim ze względu na 
pamięć osób, które w tym 
czasie były szykanowane. 
Stan wojenny to była bardzo 
poważna sprawa, mnóstwo 
ludzie było represjonowa-
nych. 
Przeciwnego zdania są orga-
nizatorzy strajku obywatel-
skiego, którzy nie ukrywają, 
że datę manifestacji wybrali 
nieprzypadkowo. 
- Uważamy, że to, co dziś 
robi włądza, to nawiązanie 
do PRL-u i może prowadzić 
do tego samego, co przed 
laty – wyjaśnia Jacek Kę-
dra z Komitetu Obrony De-
mokracji. - Czyli do stanu 

wojennego i wojny polsko-
polskiej. I przeciwko temu 
protestujemy. Protestuje-
my też przeciwko dzieleniu 
Polaków, przeciwko takim 
określeniom, jak „gorszy 
sort”, a także przeciwko za-
właszczeniem państwa przez 
partię rządzącą. 
Jednym z głównych postu-
latów protestujących jest 
dymisja rządu Beaty Szydło. 
Co ciekawe manifestanci 
przekonywali, że nie starają 
się w żaden sposób podwa-
żyć ważności demokratycz-
nych wyborów w których 
to PiS zdecydowanie zwy-
ciężył, ale proponują, aby 
premierem został Jarosław 
Kaczyński. 
- Na całym świecie tak jest, 
że przywódca zwycięskiej 
parti zostaje premierem 
– tłumaczy Jacek Kędra. 
- Uważamy, że po zwycię-
stwie PiS-u Kaczyński po-
winien wziąć pełną odpo-
wiedzialność za to, co się 
dzieje w naszym kraju, a nie 
sterował rządem i prezyden-
tem z tylnego siedzenia. 
W postulatach manifestują-
cych znalazły się też takie 
tematy, jak funkcjonowanie 
Trybunału Konstytucyjnego 
oraz sądów powszechnych, 
kwestia praw kobiet, refor-
ma oświaty, rozdział pań-
stwa od kościoła czy w koń-
cu niezależności politycznej 
instytucji kultury oraz me-
diów publicznych
Rafał korbut

Antyrządowa manifestacja
WEJHEROWO | W całej Polsce 13 grudnia odbył się „Strajk Obywatelski”. W ponad 100 miastach na ulice wyszli mieszkańcy, aby za-
protestować przeciwko obecnemu rządowi i realizowanej przez niego polityce. Manifestację zorganizowano także w Wejherowie. 

W Wejherowie 
w proteście wzię-
ło udział około 
100 osób. Zebrani 
z transparentami 
rozdawali ulotki 
z postulatami i wy-
jaśniali, przeciwko 
czemu protestują. 
Na Placu Wejhe-
ra zebrałą się też 
niewielka grupa 
osób z transparen-
tami „Solidarność” 
– przeciwników 
strajku.
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W Powiecie Wej-
herowskim działa już 
Młodzieżowa Rada. 
Młodzież chce działać 
przede wszystkim na 
rzecz swoich środo-
wisk i chętnie będzie 
włączać się w akcje 
charytatywne.

Pierwsze posiedzenie 
Młodzieżowej Rady Powiatu 
Wejherowskiego przebiega-
ło podobnie jak sesja Rady 
Powiatu Wejherowskiego. 
Członkowie MRPW złoży-
li uroczyste ślubowanie na 
radnych, a następnie Starosta 
Wejherowski Gabriela Lisius 
oraz Przewodniczący Rady 
Powiatu Wejherowskiego Ry-
szard Czarnecki wręczyli akty 
powołania 24 członkom nowo 
powstałej rady. 

– Bardzo się cieszymy, 
że inicjatywa powstania mło-
dzieżowej rady wyszła od 
was. Tym samym aktywnie 
włączyliście się w życie lo-

kalnej społeczności. Gratuluję 
wam podjęcia takiego dzia-
łania, które wymaga odwagi, 
zaangażowania i poświęcenia. 
Życzę podejmowania warto-
ściowych i ciekawych inicja-
tyw oraz sukcesów i owocnej 
pracy – mówiła do młodych 
radnych Starosta Wejherowski 
Gabriela Lisius.

Młodzież zasiadająca w ra-
dzie to członkowie prezydiów 
samorządów uczniowskich 
wszystkich powiatowych 
szkół ponadgimnazjalnych.

– Są młodzi, zdolni, kre-
atywni i chcą pomagać innym. 
Taka postawa zasługuje na 
poparcie i uznanie. Chcemy 
wspierać tego typu inicjatywy, 
bo one służą naszym miesz-
kańcom. Jest to też sposób na 
zaangażowanie młodych ludzi 
w życie samorządu – mówi 
Anna Jamróz-Szadaj, radna 
powiatu, która ma opiekować 
się młodzieżową radą. 

Podczas pierwszego w hi-
storii MRPW posiedzenia do-
konano wyboru prezydium 

rady. Przewodniczącym został 
wybrany Konrad Warmke, 
uczeń ZSP nr 2 w Wejhero-
wie i jednocześnie inicjator 
powstania MRPW, który 
w wygłoszonym sprawozda-
niu z dotychczasowej działal-
ności rady przedstawił etapy 
tworzenia się tej instytucji. 

– Najpierw przedstawili-
śmy projekt naszej dyrekcji, 

która go poparła. Opisaliśmy 
wszystko, przygotowaliśmy 
wstępny statut takiej młodzie-
żowej rady powiatu i wysła-
liśmy do starostwa – mówi 
Konrad Warmke. – Podczas 
forum samorządów uczniow-
skich naszego powiatu prze-
dyskutowaliśmy ten pomysł 
z innymi szkołami i wszyst-
kim się spodobał.

W czasie posiedzenia 
ogłoszono konkurs na logo 
rady, zapowiedziano udział 
radnych w akcjach społecz-
nych oraz włączanie się 
w akcje charytatywne. Prze-
wodniczący MRPW ogłosił 
przybliżony termin następne-
go posiedzenia. 

Młodzieżowa Rada Po-
wiatu Wejherowskiego ma 

postać organu fakultywnego 
o charakterze konsultacyj-
nym. Wśród osób zaproszo-
nych na pierwsze posiedzenie 
byli dyrektorzy szkół ponad-
gimnazjalnych oraz Etatowy 
Członek Zarządu Powiatu 
Wejherowskiego Jacek Thiel, 
zajmujący się współpracą 
z organizacjami pozarządo-
wymi.

Powstała młodzieżowa Rada Powiatu Wejherowskiego

Rada Powiatu Wejhe-
rowskiego określiła zasady 
udzielania dotacji na dofi-
nansowanie prac konserwa-
torskich, restauratorskich 
lub robót budowlanych przy 
obiekcie wpisanym do reje-
stru zabytków.

– Celem programu jest 
zahamowanie procesów de-
gradacji zabytków, dopro-
wadzenie do poprawy stanu 
architektonicznych perełek, a 
przede wszystkim zachowa-
nie historycznego, artystycz-
nego i kulturowego dziedzic-
twa Ziemi Wejherowskiej 
– mówi Starosta Wejherow-
ski Gabriela Lisius.

W bieżącym roku Powiat 
Wejherowski podpisał umo-
wy na dofinansowanie sied-
miu zabytkowych obiektów 
sakralnych, na łączną kwotę 
210 tys. zł. Dotacje trafiły 
do wejherowskiej kolegia-
ty, kościołów w Zwartowie,  
Brzeźnie Lęborskim, Gó-
rze, Kielnie, Łęczycach oraz 
Franciszkanów w Wejhero-
wie.

– Dzięki systematycznemu 
wspieraniu prac przy obiek-
tach zabytkowych, możemy 
już dziś cieszyć się efektami 
wykonanych renowacji w 
wielu obiektach sakralnych 
na terenie naszego powia-

tu. Nasza mała ojczyzna jest 
wyjątkowo bogata w spu-
ściznę kulturową, a naszym 
obowiązkiem jest dbałość o 
wspólne dziedzictwo kultu-
rowe, które stanowi material-
ny ślad przeszłości – mówi 

Jacek Thiel Etatowy Członek 
Zarządu. 

Przykładem obiektu za-
bytkowego, który z roku na 
rok pięknieje jest kościół pw. 
św. Józefa Oblubieńca NMP 
w Zwartowie. Wszystko za 

sprawą proboszcza parafii 
Alojzego Kąkolewskiego. 

Dzięki staraniom księdza 
oraz jego zdolności umiejęt-
nego pozyskiwania środków, 
m.in. od organów samorządo-
wych, parafian i sponsorów w 
latach 2008-2016 przeprowa-
dzono szereg prac niezbęd-
nych dla ratowania obiektu 
zabytkowego i przywrócenia 
mu jego dawnej świetności. 
Zebrane środki przeznaczono 
na wykonanie posadzki, re-
konstrukcję wieży kościoła, 
remont wnętrza wieży, reno-
wację i konserwację elewacji 
zewnętrznej oraz projekt in-
stalacji elektrycznej urucha-
miania dzwonów świątyni.

Przypomnijmy, że podczas 
ostatniej sesji Rady Powiatu 
Wejherowskiego, która odby-
ła się 25 listopada br. ksiądz 
Alojzy Kąkolewski otrzymał, 
na wniosek Starosty Wej-
herowskiego, złotą odznakę 
„Za opiekę nad zabytkami” 
przyznawaną przez Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego RP.

Dnia 14 grudnia br. miał 
miejsce odbiór końcowy 
zadania pn. „Wykonanie II 
etapu prac konserwatorskich 
w zakresie rekonstrukcji 
wnętrza wieży kościoła”, na 
które świątynia w Zwartowie 
otrzymała 35 tys. zł. Podczas 
odbioru obecni byli przedsta-
wiciele Starostwa Powiato-
wego w Wejherowie, ze Sta-
rostą Wejherowskim Gabrielą 
Lisius na czele.

– Na terenie naszego po-
wiatu znajduje się wiele za-
bytkowych kościołów, więc 
to głównie ich gospodarzom 
Rada Powiatu Wejherowskie-
go każdego roku przyznaje 
pieniądze na ratowanie tych 
cennych obiektów sakralnych 
– zwraca uwagę starosta.

Już niebawem, bo na po-
czątku 2017 r. Powiat Wejhe-
rowski ogłosi kolejny konkurs 
na przyznanie dotacji na pra-
ce konserwatorskie, restaura-
torskie lub roboty budowlane 
przy zabytku wpisanym do 
rejestru zabytków, położo-
nym na obszarze powiatu.

Powiat Wejherowski pomaga 
w ratowaniu zabytków

Powiat Wejherowski od lat systematycznie przeznacza środki finansowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót 
budowlanych w obiektach wpisanych do rejestru zabytków. W latach 2007-2016 radni  powiatu przeznaczyli na ratowanie zabytków blisko 2 mln zł. 
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Niedawno rozstrzygnęliśmy kilka kon-
kursów, organizowanych przez naszą 

redakcję we współpracy ze sponsorami. 
W konkursach nasi Czytelnicy mogli wy-
grać atrakcyjne nagrody: zestawy narzę-

dzi, puzzle, pluszowe miśki, zestawy fana 
Gwiezdnych wojen wraz z zaproszeniem 
na projekcję filmu, wycieraczki i „jesienne 
zestawy rozgrzewające”. 
Fundatorami nagród byli: sklep „Dom 

Dziecka”, Urząd Miasta Wejherowa, Ka-
szubski Bank Spółdzielczy, Leroy Merlin.
Poniżej publikujemy zdjęcia osób, które 
zostały laureatami naszych konkursów 
i odebrały od nas nagrody. Gratulujemy 

i zachęcamy wszystkich do udziału w ko-
lejnych konkursach, które organizujemy 
na naszym portalu gwe24.pl oraz na face-
bookowym profilu www.facebook.com/
gwe24.

Nagrodzeni!
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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. 58 677 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                                                                                                                                                293/2016/DB

W nowootwartej pracowni 
znalazło się sześć stanowisk 
wyposażonych w sprzęt po-
miarowy i badawczy. Cały 
projekt nazwany został „Po-
wiatowy Ośrodek Rozwoju 
Zawodowego” i mieści się 
w Zespole Szkół Ponadgim-
nazjalnych nr 2 w Wejhero-
wie.

Dzięki otwarciu pracowni 
uczniowie będą mogli spraw-
dzić np. czym jest zjawisko 
promieniowania. Będą tam 
prowadzone nie tylko za-
jęcia lekcyjne dla uczniów 

placówki, ale również koło 
zainteresowań dla szerokiej 
grupy odbiorców. Ponadto 
projekt zakłada zorganizo-
wanie zajęć dodatkowych 
rozszerzających zagadnienia 

fizyki jądrowej w ramach 
kół zainteresowań oraz dla 
zainteresowanych tematyką 
fizyki atomowej i jądrowej 
mieszkańców powiatu wej-
herowskiego. Co więcej, 

planowane jest zorganizo-
wanie międzyszkolnego po-
wiatowego konkursu wiedzy 
o energetyce jądrowej.
- Jesteśmy w okresie rozwo-
ju szkolnictwa zawodowego 
– mówiła podczas otwarcia 
Gabriela Lisius, starosta wej-
herowski. - Po nowym roku 
zaczniemy przetargi, będzie-
my budować nowe pracow-
nie i warsztaty. Wyposażenie 
tej pracowni doskonale wpi-
suje się w cały ten projekt, 
w naszą koncepcję rozwoju 
szkolnictwa. Nie wyobrażam 
sobie, aby ta pracownia mo-
gła powstać w innej szkole. 
Bo to właśnie tutaj kształci-
my najlepszych elektryków 
i elektroników na Pomorzu. 
To szkoła, która jest wizy-
tówką województwa, jej ab-
solwenci uzyskują doskonałe 
wyniki w kształceniu oraz 
w konkursach i olimpiadach.  
Starosta podkreśliła, że 
otwarcie tej pierwszej na 
Pomorzu pracowni fizyki 
jądrowej może mieć istotne 
znaczenie w kontekście pla-
nowanej budowy elektrowni 
jądrowej. Wprawdzie osta-

tecznej decyzji wciąż nie 
ma, ale jest bardzo duże 
prawdopodobieństwo, że 
teka elektrownia powstanie 
właśnie na Pomorzu. 
W uroczystości udział wzię-
li licznie zgromadzeni go-
ście m.in.: przedstawiciele 
Samorządu Powiatu Wejhe-
rowskiego, przedstawicie-
le Polskiej Grupy Energe-
tycznej Energia Jądrowa 1 
(PGE EJ 1) oraz uczniowie 
placówki z nowo powstałej 
klasy- technik energetyk, do 
których adresowany jest ni-
niejszy projekt.
Przypomnijmy, iż 2 wrze-
śnia br. nastąpiło uroczyste 
przekazanie dofinansowania 
ze strony PGE EJ 1 na rzecz 
projektu Powiatu Wejherow-
skiego o nazwie ,,Powiatowy 
ośrodek wspierania rozwo-
ju zawodowego przyszłych 
pracowników pierwszej pol-
skiej elektrowni jądrowej’’.
Całkowity koszt projektu to 
80 tys. zł, a kwota dofinan-
sowana przekazana przez 
Polską Grupę Energetyczną 
Energia Jądrowa 1 (PGE EJ 
1) wynosi 75 tys. zł. /raf/

Pierwsza taka pracownia w województwie
POWiAT | Przyszli pracownicy polskiej elektrowni jądrowej będą kształcić się w Wejherowie. A to za sprawą otwarcia pierwszej w na-
szym województwie pracowni fizyki jądrowej i atomowej. 

Dzięki otwarciu 
pracowni ucznio-
wie będą mogli 
sprawdzić np. 
czym jest zjawisko 
promieniowania. 
Będą tam prowa-
dzone nie tylko 
zajęcia lekcyjne 
dla uczniów pla-
cówki, ale również 
koło zaintereso-
wań dla szerokiej 
grupy odbiorców.

Wyróżnienia otrzymało dwu-
nastu wolontariuszy Sekcji 
Turystyki Pieszej Wejherow-
skiego Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku YMCA. Wyróżnie-
nia stanowią podziękowanie 

za ponad dziesięcioletnią 
pracę na rzecz promocji ak-
tywnych form spędzania 
wolnego czasu oraz piękna 
Ziemi Wejherowskiej.
/raf/

Docenili pracę 
wolontariuszy
POWiAT | Z okazji obchodzonego w grudniu Międzyna-
rodowego Dnia Wolontariusza Gabriela Lisius, starosta 
wejherowski członek zarządu powiatu Jacek Thiel złożyli 
gratulacje i wręczyli statuetki ,,Serce Wolontariusza’’. 

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 Zarządze-
nia Nr 922/468/2016 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 
07.12.2016r. informuję, iż w siedzibie Urzędu Miasta 
Rumi przy ul. Sobieskiego 7, na okres 21 dni wywieszo-
ny został wykaz obejmujący nieruchomości położone 
w Rumi, stanowiące własność Gminy Miejskiej Rumia, 
przeznaczone do dzierżawy w formie bezprzetargowej:

część działki nr 164/6 oraz część działki nr 166 przy •	
ul. Wodnej, na cele parkingowe oraz na cele usłu-
gowe, 
część działki nr 541/43 przy ul. Starowiejskiej, na •	
cele handlowe,
część działki nr 140/1 oraz część działki nr 53/29 •	
przy ul. Plac Kaszubski, część działki nr 189 przy ul. 
Stoczniowców, część działki nr 36/35 przy ul. Ko-
ściuszki, działka nr 224/2 przy ul. Dąbrowskiego, na 
cele działki przydomowej – zieleń ozdobna,
część działki nr 231/8 przy ul. Sobieskiego na cele •	
usługowe,
część działki nr 182/4 przy ul. Młyńskiej oraz część •	
działki nr 7/8 przy ul. Sobieskiego na cele garażo-
we,
działka nr 38/1 przy ul. Stoczniowców na cele par-•	
kingowe,

OGŁOSZENIE                                                         335/2016/DB
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Uroczystość przekazania 9 no-
wych radiowozów odbyła się 
w tym tygodniu. Funkcjona-
riusze będą mieć teraz do dys-
pozycji 7 aut kia ceed, ponadto 
po jednym: opel corsa i skoda 
yeti.
- Skuteczność działań policji 
zależy m.in. od wyposażenia 
w nowoczesny sprzęt oraz od 
odpowiedniego wyszkolenia 
funkcjonariuszy – podkre-
śliła insp. Beata Perzyńska, 
komendant KPP Wejhero-
wo. - Działania policji muszą 
być wspierane zarówno przez 
społeczeństwo, jak i samorzą-
dy. To, że dziś mamy te nowe 
samochody, jest przykładem 
takiej współpracy. Priorytetem 
dla wejherowskiej policji jest 
jak najszybsze dotarcie do osób 
potrzebujących pomocy. Nowe 
radiowozy gwarantują nam 
niezawodność w najtrudniej-
szych momentach wymagają-
cych takiej szybkiej reakcji.
Komendant podkreśliła, że za-
kup aut nie byłby możliwy bez 
wsparcia finansowego ze stro-
ny samorządów: Wejherowa, 
Rumia Reda oraz gmin Sze-
mud, Linia, Luzino, Gniewino 
i Łęczyce. Samochody trafią do 

jednostek w całym powiecie – 
po jednym dla każdego z wyżej 
wymienionych regionów (wy-
jątkiem jest Reda, która wzbo-
gaciła się o dwa auta). 
- Zazwyczaj co roku kupowa-
liśmy wspólnie z samorządami 
2 – 3 nowe samochody – mówi 

asp. Anetta 
P o t r y k u s , 
r z e c z n i k 
wejherow-
skiej policji. 
- W tym roku 
jest to znacz-
nie większa 
liczba, bo aż 
9. Spowodo-
wane jest to 
tym, iż po raz 

pierwszy gminy i miasta mogły 
skorzystać z możliwości więk-
szego dofinansowania. Wcze-
śniej było to maksymalnie 50 
proc. kosztów zakupu, teraz sa-
morządy mogły dofinansować 
aż 70 proc. wartości. 

Warto dodać, że w ostatnim 
czasie wejherowska policja 
wycofała 7 wyeksploatowa-
nych pojazdów. 
- Od lat współpracujemy z poli-
cją – wyjaśnia Krzysztof Krze-
miński, burmistrz Redy. - Jako 
że w Redzie nie ma straży miej-
skiej, został wybrany taki kie-
runek, aby bardziej wspierać 
naszą jednostkę policji. Tak, 
aby policja nie tylko zapew-
niała bezpieczeństwo, ale też 
pomagała w utrzymaniu ładu 
i porządku. Dlatego postano-
wiliśmy dofinansować zakup 
dwóch pojazdów.
- W poprzednich latach ku-
powaliśmy wozy bojowe dla 
straży pożarnej, lnie byliśmy 
w stanie z budżetu dofinanso-
wać jeszcze policji, ale w tym 
roku postanowiliśmy wesprzeć 
właśnie policję – dodaje Piotr 
Wittbrodt, wójt gminy Łęczy-
ce. - Na pewno poprawi to 
bezpieczeństwo mieszkańców. 
Nasza gmina jest rozległa, nie-
które drogi są nienajlepszej ja-
kości, więc takie auto jak skoda 
yeti z napędem na cztery koła 
na pewno ułatwi pracę funkcjo-
nariuszom. 
/raf/

Nowe radiowozy dla policji
POWiAT | O kolejne nowe auta wzbogaciła się Komenda Powiatowa Policji w Wejhero-
wie. Zakup samochodów został dofinansowany przez lokalne samorządy. 

PANU

ANDRZEJOWI   
ZIELENIEWSKIEMU

Prezesowi Zarządu 
Szpitala Specjalistycznego 

im. Floriana Ceynowy w Wejherowie

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

MAMY
składają

Bogdan Tokłowicz
Przewodniczący 

Rady Miasta Wejherowa 
wraz z radnymi

Krzysztof Hildebrandt 
Prezydent Miasta Wejherowa 
wraz ze współpracownikami

BuRmIStRZ mIAStA RumI 
ogłasza nabór 

na wolne stanowisko pracy Podinspektora ds. rozliczeń 
w Referacie Funduszy Zewnętrznych Wydziału Rozwo-
ju miasta na czas określony realizacji projektu unijnego nr 
RPPM.03.02.01-22-0090/15 zgodnie z umową na dofinan-
sowanie,  w niepełnym  wymiarze czasu pracy ½ etatu.
Szczegółowa treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi oraz w Biuletynie In-
formacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi /www.bip.rumia.
pl/.

oGŁoSZEnIE
Burmistrza   miasta   Rumi

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 
925/471/2016 z dnia 8 grudnia 2016 roku informuję, iż w sie-
dzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, na okres 
21 dni, wywieszony został wykaz obejmujący lokal mieszkal-
ny wraz z udziałem w gruncie, położony w Rumi, stanowiący 
własność Gminy Miejskiej Rumia, przeznaczony do sprzeda-
ży w drodze bezprzetargowej na rzecz jego najemców. 

WEJHEROWO | Jar-
mark Bożonarodzeniowy, 
lodowisko, karuzela dla 
dzieci i… kolejna wizyta św. 
Mikołaja! Ponadto magicz-
ne sztuczki, nauka tańca el-
fickiego, a także gry, zabawy 
i konkursy – to tylko część 
atrakcji, które zaplanowa-
no na najbliższy weekend 
17 i 18 grudnia. Oj, będzie 
się działo na wejherowskim 
rynku w godz. 12-17.

W sobotę o godz. 12 prezy-
dent Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt wręczy nagrody 
i wyróżnienia dla około 140 
dzieci biorących udział w kon-
kursie na najładniejszą ozdo-
bę choinkową. Zaplanowano 
także przejażdżki na kucyku, 
malowanie twarzy oraz poka-
zy cyrkowe.W niedzielę, 18 
grudnia będzie można spotkać 
się z Mikołajem, który wjedzie 
ok. godz. 13 na Plac Wejhe-
ra na saniach w towarzystwie 
Elfa i Śnieżynki i razem z nimi 
zorganizuje gry, zabawy i kon-
kursy.
Dzieci będą mogły bezpłatnie 
skorzystać z lodowiska (czyn-
nego w godz. 11 – 20) i karuze-
li (godz. 11 – 18). Wyjazd Św. 
Mikołaja na saniach o godz. 17 
zakończy program artystyczny 
Jarmarku.
/raf/

Mikołaj, lodowisko, 
pokazy cyrkowe
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Wszystkim,  
którzy w tak bolesnych dla nas chwilach 

dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele serca, 
duchowego wsparcia, współczucia i życzliwości, 
wzięli liczny udział w uroczystości pogrzebowej 

naszej Mamy 

ŚP. MARII ZIELENIEWSKIEJ, 

Duchownym sprawującym Mszę świętą, 
Przyjaciołom, Delegacjom, Sąsiadom, 

za obecność, słowa wsparcia, modlitwę, 
pamięć, złożone wieńce i kwiaty

oraz Zakładowi Pogrzebowemu Lademann 
za okazaną pomoc i serce  

Serdeczne podziękowania składa 

Andrzej Zieleniewski z Rodziną

Podczas występów w stolicy 
Węgier chór zaprezentował 
między innymi utwory tra-
dycyjnych polskich kolęd 
oraz utwór „Ave Maris Stel-
la” skomponowany dla chóru 
przez Annę Rocławską-Mu-
siałczyk. Chórzystami dyry-
gował prof. Marek Rocław-
ski, a akompaniował Maciej 

Frątczak.
Pobyt w Budapeszcie był 
także okazją do zapoznania 
się z historią miasta oraz 
jego przepięknymi zabyt-
kami. Kulminacją festiwalu 
był występ, wraz z chórami 
Danii, Węgier oraz Bułga-
rii w Katedrze św. Stefana, 
gdzie po 10 minutowym 

występie poszczególnych 
chórów, wspólnie wykonane 
zostały 3 utwory. 
Podsumowaniem festiwalu 
było wspólne spotkanie or-
ganizatorów festiwalu oraz 
wszystkich wykonawców, 
na którym wręczone zostały 
upominki promujące naszą 
„Małą Ojczyznę”, przygoto-

wane przez miasto Wejhero-
wo oraz powiat wejherow-
ski.
Uczestnictwo w festiwalu 
było okazją do wymiany do-
świadczeń z innymi chórami 
europejskimi, których łączy 
pasja śpiewania - idealnej 
formy uczestnictwa w sztu-
ce.

Łączy ich pasja śpiewania
WEJHEROWO | Wejherowski chór mieszany „Cantores Veiheroviensens” w pierwszych 
dniach grudnia uczestniczył w XVI Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Adwentowej 
i Bożonarodzeniowej w Budapeszcie.
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Tym razem motywem prze-
wodnim był miesiąc grudzień 
i czas świąteczny. Orkiestra 
pod batutą Marka Gerwa-
towskiego zaprezentowała 
najbardziej znane utwory nie-
rozłącznie kojarzone z zimą 
i Bożym Narodzeniem oraz 
kolędy. 
Koncerty trwały dwa dni. 
Pierwszego dnia występy 
skierowane były głównie do 
młodzieży szkolnej. Kolejne-

go dnia zaś na widowni zago-
ścili również starsi mieszkań-
cy Rumi. 
- Świetnie, że oferta mu-
zyczna w naszym mieście 
jest coraz bogatsza – powie-
działa pani Katarzyna, któ-
ra już zapowiada, że będzie 
obecna również na sobotnim 
występie zespołu Mazowsze. 
- Dzięki tym koncertom z ła-
twością weszłam w świątecz-
ny klimat. /r/

Grudniowe spotkania 
z muzyką
RumiA | Kolejne już spotkania muzyczne odbyły się 
w tym tygodniu w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w Rumi. 
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oGŁoSZEnIE
Burmistrza miasta Rumi o przystąpieniu do sporządzenia 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.), oraz art. 39 ust.1 pkt 1, w związ-
ku z art. 46 pkt.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środo-
wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach od-
działywania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz.353 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez 
Radę Miejską Rumi: 

uchwały nr XXIX/314/2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przystą-•	
pienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go miasta Rumi w rejonie ul. katowickiej, wraz z przeprowadzeniem strategicz-
nej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej w/w projektu miejscowego 
planu,
uchwały nr XXIX/315/2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przystąpie-•	
nia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Rumi w rejonie ul. Dębogórskiej i ul. Gdańskiej, wraz z przeprowadze-
niem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej w/w projek-
tu miejscowego planu.

Załączniki graficzne do wyżej wymienionych uchwał, określające granice przystąpień do 
sporządzenia miejscowych planów, znajdują się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi 
oraz na stronie internetowej www.bip.rumia.pl.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych oraz 
do prognoz oddziaływania na środowisko, w formie pisemnej do Burmistrza Miasta Rumi 
na adres: 

urząd miasta Rumi 
 ul. Sobieskiego 7 84-230 Rumia 

oraz ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez koniecz-
ności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mailowy: plano-
wanieprzetrzenne@um.rumia.pl w terminie do dnia 20.01.2017 r.
Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Rumi.
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Wydarzenie to nowa inicja-
tywa Komisji Europejskiej, 
mająca na celu podniesienie 
atrakcyjności i poprawę wi-
zerunku kształcenia i szkoleń 
zawodowych w Europie.
W ramach Europejskiego 
Tygodnia Umiejętności Za-
wodowych zaplanowano 
w rumskiej szkole dwa rodza-
je przedsięwzięć. Pierwsze - 
skierowane do uczniów  - to 
wizyty studyjne w przedsię-
biorstwach (np. w Centrum 
Logistycznym Poczty Pol-
skiej w Pruszczu Gdańskim), 
warsztaty kulinarne oraz tu-
rystyczno- krajoznawcze pro-
wadzone przez przedstawi-
cieli PTTK - Oddział Morski 
w Gdyni.
Drugi kierunek działań skie-
rowany był do uczniów szkół 
gimnazjalnych i miał na 
celu przybliżenie kierunków 
kształcenia oraz odkrycie 
własnego talentu zawodowe-
go. Stad też dla gimnazjali-
stów przygotowane zostały 
warsztaty zawodowe  pt.„Po-

znaj Tajniki Gastronomii” 
„Turystyka u Hipolita”, „Lo-
gistyka zawód przyszłości”, 
„Fryzjer zawód z tradycjami 
i przyszłością”. W trakcie 
tych zajęć uczniowie mogli 

spróbować własnych sił przy 
wykonaniu zadań zawodo-
wych oraz  porozmawiać 
z uczniami i nauczycielami 
przedmiotów zawodowych. 
Dodatkowo uczniowie mogli 

skorzystać z porad doradcy 
edukacyjno-zawodowego  
oraz poznać swoje  preferen-
cje zawodowe.

Europejski Tydzień Umiejęt-
ności Zawodowych to dosko-
nała forma promocji kształ-
cenia zawodowego, ponieważ 
pozwala uczniom odkrywać 
swoje talenty, a także poszuki-
wać  własnej drogi kariery za-
wodowej. Wszystkie spotkania 
i zajęcia pozwoliły uczniom na 
poznanie zawodu w rzeczywi-
stych warunkach i stały się cen-
nym doświadczeniem. /raf/

Europejski tydzień 
umiejętności zawodowych
RumiA | Niemal 1 tys. organizacji wzięło udział w Europejskim Tygodniu Umiejętności 
Zawodowych. Uczestniczył w tym Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi. 

Europejski Tydzień 
Umiejętności Zawodo-
wych to doskonała for-
ma promocji kształcenia 
zawodowego, ponie-
waż pozwala uczniom 
odkrywać swoje talenty, 
a także poszukiwać  
własnej drogi kariery 
zawodowej.
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W centralnym punkcie miasta 
rozstawionych zostało dwa-
dzieścia drewnianych stoisk. 
Większość handlowców ofe-
ruje swojskie wędliny, gó-
ralskie sery, naturalne miody 
i nalewki. Można natknąć się 
też na świąteczne ozdoby, ko-
lorowe lampki i wyjątkową 
porcelanę. 
- Jarmark stał się już naszą 
świąteczną tradycją i chcie-
libyśmy, żeby przyciągał nie 
tylko wejherowian, ale ludzi 
z okolic i Trójmiasta - mówi 
Krzysztof Hildebrandt, pre-

zydent Wejherowa. - Warto 
promować nasz wejherowski 
rynek i pięknie oświetlone 
miasto.
Jarmark Bożonarodzeniowy 
w Wejherowie to nie tylko 
okazja do zakupów, ale i spę-
dzenia wolnego czasu w wy-
jątkowy sposób. Na nudę nie 
powinny narzekać tu przede 
wszystkim najmłodsi. To 
z myślą o nich w centralnym 
punkcie miasta zamontowane 
zostało między innymi synte-
tyczne lodowisko.
/AW/

Jest pysznie i świątecznie
WEJHEROWO | Rozpoczął się w środę i będzie funkcjo-
nował do przyszłego czwartku. Na Placu Jakub Wejhera 
trwa Jarmark Bożonarodzeniowy. Atrakcjami dodatko-
wymi tegorocznej edycji imprezy są karuzela i lodowisko. 

WycIĄG Z oGŁoSZEnIA 

o PIERWSZym PRZEtARGu uStnym oGRAnIcZonym   
nA SPRZEDAŻ nIERucHomoŚcI PoŁoŻonEJ   

W RumI PRZy uL. GDyŃSkIEJ

Burmistrz Miasta Rumi ogłosił pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nie-
ruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 259/49 o pow. 93 m2, zapi-
sanej w KW GD1W/00033562/4 obręb 12, położonej w Rumi przy ul. Gdyńskiej.  
 Nieruchomość objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego zlokalizowana jest w obrębie strefy planistycznej oznaczonej sym-
bolem 16.MN co oznacza, że jest to teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej wolnostojącej, mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej z usługami; zakaz 
zabudowy szeregowej i bliźniaczej. Przez teren działki przebiega sieć gazowa, sieć 
wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej.         
Pierwszy przetarg odbędzie się w dniu 20 stycznia 2017 r. o godz. 1000 w sie-
dzibie urzędu miasta Rumi, 84-230 Rumia ul. Sobieskiego 7, pok. 100. 
cena wywoławcza wynosi 25.000,00 zł netto (dwadzieścia pięć tysięcy zło-
tych). 
Wadium wynosi 2.500,00 zł, które należy wnieść do dnia 16 stycznia 2017 r.   
w pieniądzu.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony 23% podatek VAt. 
 
Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na ta-
blicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi, 84-230 Rumia ul. Sobieskiego 7 oraz na stro-
nach internetowych Urzędu Miasta Rumi: www.bip.rumia.pl i www.um.rumia.pl  
Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego przetargu można uzyskać w Refe-
racie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Rumi, pok. 106, tel. 58/679 65 
24,  we wskazanych godzinach: poniedziałek w godz. 900 - 1700, wtorek, środa i pią-
tek w godz. 730 – 1530.

WycIĄG Z oGŁoSZEnIA 
 

o PIERWSZym PRZEtARGu uStnym nIEoGRAnIcZonym   
nA SPRZEDAŻ nIERucHomoŚcI PoŁoŻonEJ   

W RumI PRZy uL. koLEJoWEJ

Burmistrz Miasta Rumi ogłosił pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 41/9 o pow. 1319 m2, 
zapisanej w KW GD1W/00031145/1, obręb 15, położonej w Rumi przy ul. Kolejowej, 
stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia.  
Nieruchomość znajduje się w terenie nie objętym miejscowym planem zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Rumi. Przez działkę nr 41/9, od strony ul. Kolejowej, 
przebiega sieć gazowa i kanalizacji sanitarnej, a wzdłuż działki od strony zachod-
niej przebiega sieć kanalizacji sanitarnej i znajduje się studzienka kanalizacyjna. Na 
działce znajdują się słupy energetyczne oraz przebiega napowietrzna linia energe-
tyczna. Działka jest częściowo zadrzewiona.
Pierwszy przetarg odbędzie się w dniu 20 stycznia 2017 r. o godz. 1200 w sie-
dzibie urzędu miasta Rumi, 84-230 Rumia ul. Sobieskiego 7, pok. 100. 
cena wywoławcza wynosi 350.000,00 zł netto (trzysta pięćdziesiąt tysięcy zło-
tych). 
Wadium wynosi 35.000,00 zł, które należy wnieść do dnia 16 stycznia 2017 r.    
w pieniądzu.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony 23% podatek VAt. 
 
Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na ta-
blicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi, 84-230 Rumia ul. Sobieskiego 7 oraz na stro-
nach internetowych Urzędu Miasta Rumi: www.bip.rumia.pl i www.um.rumia.pl  
Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego przetargu można uzyskać w Refe-
racie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Rumi, pok. 106, tel. 58/679 65 
24, we wskazanych godzinach: poniedziałek w godz. 900 - 1700, wtorek, środa i pią-
tek w godz.   730 – 1530.
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SPRZĘT ELEKT.
Sprzedam radio cyfrowe bombox, mp3, usb 
nieużywane w pudełku, cena 50zł. Tel: 606-
946-698

Sprzedam PSP z grami w idealnym stanie, 
cena 220zł. Tel: 695-230-080

Sprzedam komputer, dysk 120 GB, klawia-
tura Vobis, monitor LCD TV Samsung z pilo-
tem, 1000 zł, 505-56-70-34 

PRACA
DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

USŁUGI
Szkody komunikacyjne, majątkowe, likwi-
dacja, wyceny, kosztorysy, opinie. Tel: 601-
631-835

Opakowania jednorazowe, tel. 501 175 330

Usługi dekarsko – ciesielskie, tel. 697 753 
504

Usługi elektryczne, instalatorstwo, usuwa-
nie awarii, montaż sprzętu agd, pomiary, 
Trójmiasto i okolice KS.EL, tel. 515 151 370

Profesjonalna fotografia okolicznościowa: 
śluby, wesela, sesje plenerowe, chrzty, ko-
munie, tel. 697 442 013

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

TOWARZYSKiE
Szukam Panią, lat 60, zadbana, tel. 503 590 
263

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

24h, modelowy typ urody, nie palący. Panie 
do 70 km od Gdańska, Escort, oferty sms/

mms. Tel: 735-001-684

Singel lat ponad 30, spędzę święta z bardzo 
samotną Panią vip 40-50, Zarezerwuj mój 
czas na wyłączność, 222zł. Tel: 735-001-684

Sex-sex-sex to lubię. Gorąca blondi pozna 
Panów sponsorów, Sopot. Tel: 514-120-213
Wdowa pozna Pana w wieku 63-65 lat, bez 
nałogów, zmotoryzowanego, na SMSy nie 
odpowiadam, tel. 881 237 164

RÓŻNE
Sprzedam drewno do co i gałęziówkę. Moż-
liwy transport gratis. Tel: 782-846-927

Sprzedam gazowy grzejnik wody przepły-
wowej Ariston Junkiers, cena 120 zł. Tel: 
510-501-955

Bursztyn kupię. Tel: 532-110-190

Sprzedam grzejnik 2000W, 3 zakresowy, 
cena 50zł. Tel: 507-486-424

Sprzedam muszle klozetowa kompakt z 
deską, wylot prosty, cena 100zł. Tel: 507-
486-424

Sprzedam materac wełniany, używany 2m 
x 1,60 m, cena 120 zł, Sierakowice. Tel: 790-
290-835

Sprzedam radioodtwarzacz do kaset do 
Seicento, cena 80zł, Sierakowice. Tel: 790-
290-835

Regał metalowy po wypieku z pieca. Tel: 
694-642-709 

Zlecę obcięcie gałęzi z drzew. Tel: 694-642-
709 

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

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

Złota rączka, drobne naprawy, sprzątanie 
obejścia, piwnic, transport, prace w ogro-
dzie, okolice Luzina, Wejherowa, tel. 693 
737 381

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

Sprzedam rowerek treningowy 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

Kupię militaria (umundurowanie, odznacze-
nia, ekwipunek wojskowy, części pojazdów 
itp..) z okresu II Wojny Światowej oraz anty-
ki, tel. 793 262 765, e-mail: ekwipunekwoj-
skowy@gmail.com

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

Sprzedam mieszkanie po remoncie 39,20m2 
lub zamienię na większe, 3 piętro. Tel: 507-
486-424

Sprzedam dom w Kębłowie 139/716M, 4 
pokoje, 2 łazienki, jadalnia, umeblowana 
kuchnia, garderoba, małe osiedle, cena 330 
tys. Tel: 519-399-162

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

DO WYNAJĘCIA

KUPIĘ

Kupię mieszkanie za gotówkę, w Trójmie-
ście, do remontu, zadłużone, tel. 572 48 55 
29

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ

Starszy, samotny Pan, bez nałogów, szuka 
kawalerki, ewentualnie pokoju gościnnego 
w domu jednorodzinnym, od 15 listopada, 

tel. 503 590 263

mOTORYZACJA

SPRZEDAM

Sprzedam opony zimowe, używane 
185x65x15, 4 sztuki z felgami do Mercede-
sa, cena 190- 400zł. Tel: 606-946-698

KUPIĘ

Skup aut, kasacja, pomoc drogowa, auto 
części, Wejherowo, Trójmiasto. Tel: 789-
345-593

EDuKACJA
Lekcje dodatkowe z fizyki i chemii, w tym 
zadania oraz matematyka, nauczyciel eme-
ryt, Wejherowo, tel: 58 677 01 50
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To idealne 
rozwiązanie 
dla tych, 
którzy chcą 
być widoczni
wśród 
przedsiębiorców

ZAMÓW 
PRENUMERATĘ

tel. 58 736 16 92
biuro@expressy.pl

REKLAMA                                                                         U/2016

Świetne zawody rozegrał 
strzelec 11 bramek – Przemy-
sław Warmbier, ale także cały 
zespół, który przez cały mecz 
kontrolował wynik.

AZS Bydgoszcz przed me-
czem w Wejherowie był na 
11. pozycji, zaś Tytani byli na 
6. miejscu w tabeli i, nie ma 
co ukrywać, to oni byli fawo-
rytami tego meczu.

Ale rzucanie zaczęli zawod-
nicy gości. Chwilę po bramce 
dla bydgoszczan trafieniem 
z rzutu karnego odpowiedział 
Przemysław Warmbier. Potem 
dalej mieliśmy okres wyrów-
nanej gry, jedni i drudzy na 
przemian zaliczali trafienia. 
W 11. minucie Michał Jan-
kowski zdobył dla Tytanów 
bramkę i było 5-3, a więc 
pierwszy raz wejherowia-
nie wyszli na dwubramkowe 
prowadzenie. AZS walczył 
jednak i odpowiedział swo-
im trafieniem. Było 6-5 dla 
gospodarzy, kiedy udało się 
Tytanom odskoczyć swoim 
rywalom – zdobyli 4 bramki 

z rzędu. Potem mieliśmy grę 
bramka za bramkę, co  po-
magało Tytanom. W drużynie 
gości skuteczny był Łukasz 
Wódczak. Piotr Jankowski 
strzelił gola na 13-7 i wyda-
wało się, że Tytani są bliscy 
wypracowania sobie wyso-
kiej przewagi, ale przebudzili 
się zawodnicy z Bydgosz-
czy – odpowiedzieli dwiema 
bramkami, a gdy wejherowia-
nie zdobyli 14. bramkę, znów 

AZS zanotował dwa trafienia, 
zmniejszając swoją stratę do 
trzech bramek. W końcówce 
rozstrzelali się goście, Tytani 
starali się rewanżować, ale do 
przerwy przewaga nieco stop-
niała i wynik brzmiał 15-13 
dla gospodarzy.

Drugą połowę od celnego 
rzutu na 16-13 zainaugurowa-
li Tytani. Jednak zaraz potem 
wyższy bieg wrzucili piłkarze 
AZS i wrócili do tego, co za-

częli przed przerwą, czyli do 
gonienia wyniku. Było już 
17-16, kiedy świetną serię 
znów zaliczyli Tytani. W kil-
ka minut po dwa razy trafili: 
Przemysław Warmbier oraz 
Piotr Jankowski. Bramką 
odpowiedzieli goście, a po 
chwili podyktowany został 
rzut karny dla bydgoszczan, 
który na bramkę zamienił Pa-
tryk Kowalczyk. Bramką za 
bramkę rewanżowali się jedni 
drugim i po 45 minutach było 
23-20 dla Tytanów. Wtedy 
ważne trafienie zaliczył Jakub 
Łosiński, a później karnego 
wykorzystał Warmbier. Im 
bliżej było końca spotkania, 
tym lepiej grali gospodarze, 
przybliżając się do wygra-
nej. Obyło się bez większych 
nerwów w końcówce – osta-
tecznie Tytani wygrali z AZS 
Bydgoszcz 32-25.

Tytanów czeka ostatni mecz 
w tym roku – w najbliższą 
niedzielę o 11:00 zagrają 
w Gdańsku z Wybrzeżem. 

/kG/

Tytani zwyciężają!
WEJHEROWO | W meczu II ligi piłki ręcznej Tytani Wejherowo pokonali drużynę 
AZS Bydgoszcz. Żółto-czerwoni dokonali ważnego przełamania, a dzięki tej wy-
granej w najlepszy możliwy sposób pożegnali się z kibicami – był to ostatni mecz 
wejherowian na ich hali w tym roku. 

RumiA | W meczu II ligi 
kobiet zawodniczki APS Ru-
mia przegrały na hali MO-
SiR z zespołem BAS Biały-
stok 0:3 (13:25, 22:25, 24:26). 
I chociaż w pierwszym secie 
wyższość zawodniczek gości 
było niepodważalne, to w po-
zostałych dwóch setach siat-
karki APS mogły się pokusić 
o wygraną.

Mecz świetnie zaczęła dru-
żyna gości, zdobywając 7 
punktów z rzędu. Potem APS 
się przebudził i spróbował na-
wiązać walkę. Asem serwiso-
wym popisała się Aleksandra 
Stępień. Po jeden z długich 
wymian było 5:11, ale drużyna 
z Białegostoku grała znako-
micie w ataku i nie pozwalała 
zniwelować dużej przewagi. 
Dzięki wyrównanej grze do 
końca seta pewną wygraną 
w pierwszej części gry zanoto-
wały zawodniczki BAS.

Drugi set był już znacznie 
bardziej wyrównany. Znów 
pierwsze punkty zdobyły za-
wodniczki gości, jednak po 
dwóch punktach odpowiedzia-
ły rumskie siatkarki. APS zdo-
łał doprowadzić do remisu 6:6, 
by chwilę potem wyjść na pro-
wadzenie 8:7. Dalszy etap seta 
to bardzo wyrównana gra – raz 
jeden, a raz drugi zespół wycho-
dził na prowadzenie. W końcu 
APS uzyskał dwupunktową 

przewagę, ale następne 4 oczka 
powędrowały do zawodniczek 
z Białegostoku. Kolejne wy-
miany były wyrównane ale 
im bliżej było końca seta, tym 
lepiej grał BAS i to on odniósł 
zwycięstwo 25:22.

Pierwsze punkty w trzecim 
secie zdobył APS, a sam po-
czątek trzeciej odsłony meczu 
był niezwykle wyrównany. Po 
długiej wymianie było 5-4 dla 
zawodniczek gości, potem as 
serwisowy dał pierwsze dwu-
punktowe prowadzenie w tym 
secie. Trzy wygrane wymiany 
dały jednak prowadzenie dru-
żynie APS. Po kilku kolejnych 
świetnych akcjach było 11-7 dla 
siatkarek z Rumi. Co więcej, as 
serwisowy Łucji Laskowskiej 
powiększył przewagę. Potem, 
niestety dla siatkarek APS, na 
wyższy poziom weszły zawod-
niczki BAS i zaczęły stopniowo 
odrabiać straty. To one zdobyły 
pierwsze 15. punkt, a potem 
także kolejny. Potem znów 
świetnie zaczęły grać rumskie 
zawodniczki i w końcu było 
21-18 dla APS, a potem 24-21 
i wydawało się, że będziemy 
mieli czwarty set. Wtedy jed-
nak kapitalna seria siatkarek 
z Białegostoku sprawiła, że 
było 24-24 i w pojedynku na 
przewagi to zawodniczki gości 
pokazały więcej zimnej krwi, 
dzięki czemu wygrały trzeci 
set i mecz. /kG/

Siatkarki z Białegostoku pokonały APS
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W wejherowskim hotelu 
Olimp spotkali się ówcześni 
piłkarze, trenerzy oraz działa-
cze klubu.

Puchar Polski 2011/2012 był 
znakomity w wykonaniu Gry-
fa. Żółto-czarni, nim znaleźli 
się w ćwierćfinale, pokonali 
po drodze grających w Ekstra-
klasie Koronę Kielce i Górnik 
Zabrze. W pierwszym ćwierć-
finałowym pojedynku Gryfa 
z Legią lepsi byli zawodnicy 
Macieja Skorży – w Wejhe-
rowie Gryf przegrał 0-3, więc 
w drugim meczu żółto-czarni 
nie mieli już nic do stracenia. 
Skorża nie zamierzał z kolei 
odpuszczać. Wręcz przeciw-
nie – po proteście wejhero-
wian (umieszczenie w proto-
kole meczowym Rzeźniczaka 
zamiast rzeczywiście grające-
go Jędrzejczyka), którzy do-
magali się walkowera, trener 
Legii postanowił dać naucz-
kę niżej notowanej drużynie 
i wystawił najsilniejszy skład 
– z Ljuboją, Wawrzyniakiem 

i Radoviciem na czele. Tym-
czasem to Gryf był bliski zwy-
cięstwa – do 90. minuty dzię-
ki bramce Tomasza Kotwicy 
prowadził na Łazienkowskiej 
1-0, kiedy do wyrównania 
doprowadził Michał Żyro. 
Świetny mecz, w którym Gryf 
grał jak równy z równym 
z Legią stał się  okazją do 
wspomnień i do świętowania 
tamtego sukcesu.

Dzięki trwającej przerwie 
zimowej udało się zgromadzić 
w jednym miejscu cały skład, 
jaki pojechał w 2012 roku 
do Warszawy. Wyświetlony 
został film Twojej Telewizji 
Morskiej, który pokazywał 
kulisy wyjazdu gryfitów do 
stolicy.

– To był wielki sukces, je-
stem z Was dumny – mówił 
ówczesny prezes klubu, Rafał 
Szlas – Pojechaliśmy do War-
szawy i toczyliśmy równo-
rzędną walkę z Legią – gdyby 
mi ktoś powiedział, że to się 
zdarzy, nie uwierzyłbym mu. 

Wisi tutaj ta kurtka, w której 
wtedy byłem na Łazienkow-
skiej, na pewno jej już nie 
wyrzucę! Nie wiem, czy po-
wtórzymy ten sukces, ale ten 
mecz z Legią będziemy wspo-
minać i za 5 i za 10 lat.

Głos zabrał także Wojciech 
Gębarowski, prezes firmy Or-
lex, która była sponsorem ty-
tularnym Gryfa Wejherowo.

– Takie porównanie przy-
szło mi do głowy: wtedy róż-
nica między Gryfem, a Legią 
była jak teraz między Legią, 
a Realem. Tylko my jesteśmy 
lepsi, bo oni też jeden mecz 
zremisowali, ale oprócz tego 
była sromotna klęska, a nasz 
bilans nie był aż taki zły – mó-
wił Gębarowski – Pamiętam 
każdy szczegół z tego meczu 
i dla mnie w Wejherowie było 
1-3, a nie 0-3 (śmiech), bo 
tego spalonego chyba tam nie 
było!

Nie mogło też zabraknąć 
wypowiedzi głównego przy-
wódcy tamtego zespołu, czy-

Gryf wspomina remis z Legią
II LIGA | 20 marca minie 5 lat od pamiętnego meczu Gryfa Wejherowo z Legią w Warszawie. Żółto-czarni zagrali wtedy 
w ćwierćfinale Pucharu Polski, co do dziś jest największym sukcesem klubu. 

W ciągle trwającym, orga-
nizowanym przez luziński 
GOSRiT turnieju Kaszub 
Cup, w którym co tydzień 
rywalizuje inny rocznik, 
młodzi gryfici mogą pochwa-
lić się dobrymi wynikami. 
Rocznik 2005 zakwalifiko-

wał się co prawda do naj-
słabszej z trzech grup (Pu-
char Intertoto), ale tę grupę 
wygrał. Świetnie poradzili 
sobie gracze z rocznika 2003 
– Gryf wystawił dwa zespo-
ły, które zajęły odpowiednio 
3. oraz 9. miejsce (na 12 

li Grzegorza Nicińskiego. 
– Jeden mecz można wy-

grać, tak jak my (Arka Gdy-
nia – przyp. red.) z Legią. Ale 
my w tej III i potem w II lidze 
tych meczów wygrywaliśmy 
naprawdę sporo. I to nie był 
przypadek, że z Legią, która 
wystawiła swoich najlep-
szych piłkarzy walczyliśmy 
jak równy z równym – trener 

dodał też, że dokładnie doku-
mentował swoją pracę trener-
ską w Gryfie – Nie wyrzuci-
łem pół kartki. Każdą kartkę, 
każdy świstek papieru mam 
do dzisiaj w domu – Niciński 
powiedział także, że jak tylko 
może, obserwuje poczyna-
nia wejherowskiego zespołu 
oraz piłkarzy drużyny z 2012 
roku – Zawsze z uśmiechem 

na twarzy przychodzę na sta-
dion Gryfa, a jak nie mogę, to 
przynajmniej jednym okiem 
śledzę relacje z meczów. Każ-
demu z Was kibicuję.

Uczestnicy spotkania zrobi-
li sobie pamiątkowe zdjęcie 
oraz podpisali koszulkę z pa-
miętnego meczu na Łazien-
kowskiej.

/kG/

Juniorzy Gryfa grali w futsal
PIŁKA NOŻNA | Trwa przerwa w rozgrywkach, ale dla 

młodych zawodników to nie przeszkoda, aby także zimą po-
grać w piłkę. Tym razem na hali, lecz podobnie jak w zma-
ganiach na zielonej murawie – robią to z sukcesami. 

drużyn). To tym większe 
osiągnięcie, że żółto-czarni 
rywalizowali z zawodnika-
mi z rocznika 2002. Zwy-
cięstwem mogą pochwalić 
się za to juniorzy z rocznika 
2000/2001, którzy w rywa-
lizacji piłkarzy z rocznika 
2000 oraz młodszych byli 
najlepsi spośród 11 drużyn. 
W najbliższej odsłonie Ka-
szub Cup – 7 oraz 8 stycznia 
na halę wyjdą zawodnicy 
z rocznika 2006.

więcej na gwe24.pl
/kG/

fo
t. 

TS



REKLAMA                                                                                                         209/2016/RL


