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PrZyjDź NA KoNsultAcjE

Trwa trzecia edycja Wejherowskiego Budżetu Oby-
watelskiego 2017. W tym roku na jego realizację 

przeznaczono 1 mln złotych (950 tys. zł na projekty 
inwestycyjne i 50 tys. zł na nieinwestycyjne).

PrAKtyKi, PotEm PrAcA

Praktyczna nauka zawodu to podwójna korzyść 
– dla uczniów zdobywanie nowych kwalifikacji 

i umiejętności, dla pracodawcy zdobycie potencjal-
nych przyszłych pracowników. 
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DyŻur 
REPORTERA

Widziałeś ciekawe 
wydarzenie? 
A może chcesz 
zgłosić jakąś sprawę?

Zachęcamy naszych Czytelni-
ków do przesyłania zdjęć oraz 
interesujących tema-
tów. Najciekaw-
sze opublikuje-
my na łamach 
naszej ga-
zety oraz 
na naszym 
portalu 
gwe24.pl

ZGŁOŚ tEmAt

tel. 606 112 745

otoZ „ANimAls” SChRoNiSKo DLA BEZDoMNyCh ZWiERZąt W DąBRóWCE K/ WEjhERoWA 
tEL. BiuRo ADopCyjNE: 607-540-557 | ADRES E-MAiL: DAbrowKA@otoZ.Pl

biAŁE 
DANiElE 
w PowiEciE

FOTOpstryk
Zmieniaj Z nAmi sWOją OkOlicę!

w okolicach Kąpina można natknąć się na bia-
łe daniele. jakie przyznają leśnicy, to rzadki, ale 
nie nadzwyczajny widok. 

Zdjęcie, które publikujemy powyżej, przesłała nam Czytelnicz-
ka z informacją, że natknęła się na białe sarny. - Na trasie mię-
dzy Kąpinem a szpitalem ostatnio pojawiają się dość często – 
skomentowała. 
Nadesłaną fotografię przesłaliśmy do Nadleśnictwa Wejhero-
wo z prośbą o potwierdzenie informacji, która do nas trafiła. - 
Na zdjęciu widać białe daniele, a nie sarny – przekonuje janusz 
Mikoś, nadleśniczy Nadleśnictwa Wejherowo. - to nie są częste 
okazy, ale można się na nie natknąć w okolicznych lasach. 
Widziałeś zwierzęta, o których istnieniu większość z nas nie ma 
pojęcia? Zrób zdjęcie i wyślij je do nas w wiadomości na Face-
booku lub napisz na maila: a.walk@expressy.pl. przesłaną fo-
tografię opublikujemy na naszym portalu. 

- Do naszego schroniska trafiają nie tylko 
stare i schorowane psy – zapewnia  Anna 
Szczepaniak z OTOZ Animals w Dąbrów-
ce. - Można u nas spotkać również psiaki 
w typie rasy, które trafiają do nas w wy-
niku interwencji bądź zgubiły się i nie po-
trafiły znaleźć drogi powrotnej do domu. 
Jeżeli nie udaje nam się zlokalizować ich 
właścicieli, szukamy im nowych, odpowie-
dzialnych domów.
Obecnie na nowy dom czeka między in-
nymi Maska - sunia w typie Husky. Warto 
również zwrócić uwagę na Grabka, który 
swoim wyglądem i usposobieniem przy-
pomina teriera. Sunia w typie TTB to Du-
nia. 

DuNiA
To 5-letnia pełna 
energii i radości 
sunia. Do Schro-
niska dla Bez-
domnych Zwie-
rząt w Dąbrówce 
trafiła w lipcu 
minionego roku. 

Inspektorzy OTOZ 
Animals szukają dla niej odpowiedzialnej 
rodziny, która poświęci jej sporo czasu 
i okaże mnóstwo serca.

GrAbEK 
To pisak, który 
jest bardzo chęt-
ny do zabaw 
i długich space-
rów. Warto wie-
dzieć jednak, że 
Grabek nie lubi 
k o n k u r e n c j i . 
W związku z tym 

w domu powinien być psim jedyna-
kiem. Jest dość energiczny. Idealny dla 
niego będzie zdecydowany i stanow-
czy właściciel.

mAsKA
To sunia w ty-
pie Husky, która 
do Schroniska 
dla Bezdom-
nych Zwierząt 
w Dąbrówce 
trafiła w czerw-
cu ubiegłego 
roku. Uwielbia 
zabawy i długie spacery. Jest typowym 
psim jedynakiem, nielubiącym konku-
rencji innych psów. Fajnie byłoby, gdy-
by trafiła w ręce aktywnego właścicie-
la, który spożytkuje jej energię.

Czekają na nowy dom
w schro-

nisku dla 
bezdomnych 
Zwierząt 
w Dąbrów-
ce można 
znaleźć 
przyjaciela 
na całe życie. 
Nie wierzysz? 
Zapoznaj 
się z historią 
czworono-
gów, które 
przedstawia-
my poniżej.
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W przyszłości nieruchomość 
o powierzchni ok. 2,5 hektara 
zostanie zagospodarowana 
przy pomocy środków unij-
nych na cele rekreacyjno-edu-
kacyjne. 

Wykupienie kluczowego 
obszaru Góry Markowca jest 
kolejnym krokiem na drodze 
rewitalizacji całego obszaru 
wzniesienia, a także znajdują-
cego się w jego pobliżu osie-
dla mieszkaniowego. 

– Zagwarantowano nam 
środki w wysokości 9,5 milio-
na złotych na rewitalizację Za-
górza i Góry Markowca oraz 
2,8 miliona złotych na działa-
nia społeczne z tym związa-
ne – mówi Agnieszka Rodak, 
naczelnik Wydziału Rozwoju 
urzędu Miasta Rumi. - podpi-
sanie umowy o dofinansowa-
nie planowane jest na przeło-
mie marca i kwietnia.

symbol rumi 
Góra Markowca jest jednym 

z krajobrazowych symbo-
li Rumi. Stanowi doskonały 
punkt widokowy na pradolinę 
Kaszubską, Kępę oksywską 
i Zatokę Gdańską. jest też po-
pularnym miejscem wypraw 
pieszych i rowerowych – w jej 
pobliżu przebiegają bowiem 
ogólnodostępne szlaki tury-
styczne (m.in. Szlak Zagórskiej 
Strugi).  

Wzniesienie jest również 
miejscem ważnym z punktu 
widzenia historii naszego mia-
sta. podczas badań archeolo-
gicznych przeprowadzanych 
kilkakrotnie w ciągu ostatnich 
kilkudziesięciu lat na stokach 
Góry odnaleziono pozostało-
ści osad kultury halsztackiej 
rozwijającej się w latach 800-
450 p.n.e., a także osady śre-
dniowiecznej z Xii-XiV wieku. 
Żelbetowe pozostałości na jej 
szczycie to resztki niemieckiej 
baterii obrony przeciwlotni-
czej z 1942 roku (259. Marine 
Flak Abteilung).

KoNKurs 
NA rEwitAliZAcję 

ZAGórZA 
Miasto przystąpiło już do 

pierwszych kroków związa-
nych z zagospodarowaniem 
zarówno Góry, jak i rejonu 
ulic Kombatantów, Sabata, 
Młyńskiej i Szkolnej. ogłoszo-
ny został konkurs na opraco-
wanie koncepcji urbanistycz-
no – architektonicznej. 

Zadaniem projektantów 
przystępujących do kon-
kursu jest przekształcenie 
zdegradowanych terenów 
w przestrzeń atrakcyjną dla 
mieszkańców, o nowym po-
tencjale i dostosowaną do 
potrzeb wszystkich użytkow-
ników.

- Konkurs odpowie nam na 
pytanie, jak najlepiej zago-
spodarować Górę Markow-
ca – mówi Michał pasieczny, 
burmistrz Rumi. - Aktywiza-
cja tego miejsca przyniesie 
duże korzyści. W przyszłości 

będzie to teren ogólnodo-
stępny, bezpieczny i czysty. 
taki, o jakim wszyscy marzy-
liśmy od wielu, wielu lat.

twórcy koncepcji mają za 
zadanie przygotować w ob-
rębie Góry Markowca m.in. 
projekt platformy widoko-
wo-rekreacyjnej, amfiteatru 
plenerowego, ścianki wspi-
naczkowej z wieżą widoko-
wą oraz historycznej ścieżki 
edukacyjnej. Z kolei przed-
sięwzięcia planowane w gra-
nicach Zagórza to m.in. strefy 
rekreacji, strefy półprywatne 
(altany grillowe, wiaty do 
suszenia prania), nowe ciągi 
komunikacyjne czy miejsca 
postojowe.  

pula nagród w konkursie 
to 50 tysięcy złotych brutto. 
Autorzy najlepszej koncepcji 
zostaną zaproszeni do nego-
cjacji w trybie zamówienia 
z wolnej ręki. Szczegóły kon-
kursu – w Biuletynie informa-
cji publicznej: bip.rumia.pl

Miasto kupiło górę
rumiA | GminA PRZEjęŁA sZcZyT GóRy mARkOWcA Od PRyWATnych WŁAŚciciEli. PO-
WsTAniE Tu m.in. WiEżA WidOkOWA, AmfiTEATR i ŚciAnkA WsPinAcZkOWA. Darmowe 

jabłka po 
raz kolejny 
wzbudziły 
ogromną 
sensację. 

Szturm na darmowe 
jabłka

Owoce rozeszły się jeszcze przed godz. 13, na 
którą zaplanowana została akcja.
- Przyszłam kilka minut po godzinie trzynastej i 
wracam z pustymi rękami – mówi pani Karolina 
z Wejherowa. - Nie wiem, czy stało się tak z powo-
du złej organizacji, czy może zachłanności ludzi. 
Szkoda, bo miałam nadzieję, że zaopatrzę się w 
kilka kilogramów darmowych owoców.
O bezpłatne jabłka dla wejherowian postarał się 
radny Marcin Drewa. Dzięki jego zaangażowaniu 
w Wejherowie tir z darmowymi owocami w tym 
roku pojawił się już po raz drugi i po raz kolejny 
bezpłatne owoce rozeszły się w mgnieniu oka. 
- Wychodzi na to, że z akcji na akcję wzrasta ape-
tyt na jabłka – mówi Marcin Drewa. - Transport 
owoców zorganizowaliśmy z myślą o mieszkań-
cach. Akcja się skończyła i nie zostało ani jedno 
jabłko. O to nam chodziło.
Niewykluczone, że darmowe jabłka w Wejherowie 
rozdawane będą jeszcze nie raz. Oprócz radnego 
Marcina Drewy w akcję przekazywania miesz-
kańcom owoców zaangażował się również radny 
Czesław Kukowski. /WA/

wiDoK NA rumię Z Góry mArKowcA

Celem konkursu jest wyło-
nienie i nagrodzenie realizacji 
przedsięwzięć budowlanych 
ukończonych w danym roku 
wyróżniających się szczegól-
nymi walorami. W czerwcu 
internauci będą mogli odda-
wać głosy na wejherowską 
inwestycję. 

Wielofunkcyjny obiekt spor-

towy powstał przy Zespole 
Szkół nr 3 w Wejherowie. Za-
daszenie lodowiska chronić 
będzie łyżwiarzy przed desz-
czem i śniegiem, natomiast 
w sezonie wiosenno-letnio-
jesiennym boisko będzie wy-
korzystywane do gry w ko-
szykówkę i siatkówkę.  

/raf/

lodowisko w konkursie
wEjHErowo | ZAdAsZEniE WEjhEROWskiE-
GO lOdOWiskA TO inWEsTycjA, kTóRA BiERZE 
udZiAŁ W OGólnOPOlskim kOnkuRsiE mOdER-
niZAcjA ROku 2016. 
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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

oGŁoSZENiE                                                            209/2015/DB

pracownicy urzędu Miasta 
Rumi będą udzielać infor-
macji niezbędnych do złoże-
nia prawidłowego wniosku 
w Budżecie obywatelskim. 

- Serdecznie zachęcam do 
aktywnego udziału wszyst-
kich mieszkańców Rumi – 
mówi Ariel Sinicki, przewod-
niczący Rady Miejskiej Rumi. 
- jeżeli ktoś ma pomysł na 
nowy plac zabaw, boisko, 
chodnik, drogę czy jakiś 
projekt społeczny to Budżet 
obywatelskim jest idealnym 
narzędziem. Wystarczy zło-
żyć wniosek, zebrać podpisy 

a później zachęcić sąsiadów 
do głosowania. Warto się za-
angażować, by razem zmie-
niać Rumię.

Budżet obywatelski 
w Rumi już po raz kolejny 
odbędzie się w formule me-
tropolitalnej wraz z Gdań-
skiem, Gdynią i Sopotem. 
Wniosek może złożyć każdy 
mieszkaniec Rumi, bez ogra-
niczeń wiekowych, w termi-
nie od 3 do 28 kwietnia. Wy-
starczy zebrać 15 podpisów. 
projekty mogą dotyczyć 
zagadnień inwestycyjnych 
(place zabaw, boiska, nowe 

nasadzenia, remonty) - 
wówczas kwota projektu nie 
może przekroczyć 200 tys. zł 
oraz spraw prospołecznych 
(zajęcia rekreacyjne, warsz-
taty plenerowe, koncerty) - 
wówczas kwota projektu nie 
może przekroczyć 50 tys. zł. 

Formularze zgłoszeniowe 
i listy poparcia, można po-
brać w Biurze obsługi Miesz-
kańców.

Wypełniony w wersji pa-
pierowej Formularz Zgłosze-
niowy projektu do Budżetu 
obywatelskiego należy skła-
dać w Biurze podawczym 

w Biurze obsługi Mieszkań-
ców urzędu Miasta Rumi lub 
przesłać w wersji elektro-
nicznej na adres: budzeto-
bywatelski@rumia.eu lub na 
platformę epuAp na konto: 
/2215021/Skrytka_ESp wraz 
z wymaganymi załącznika-
mi.

W budżecie miasta na te-
goroczną edycję przewidzia-
no kwotę 1,5 mln złotych.

Konsultacje społeczne od-
będą się w czwartek 23 mar-
ca w budynku przy ul. Sobie-
skiego 7, w sali 203 od godz. 
10.00 do godz. 15.00. /raf/

Budżet Obywatelski – 
ruszają konsultacje
rumiA | W RAmAch PRZyGOTOWAń dO kOlEjnEj Edycji BudżETu OByWATElskiEGO 
W Rumi W PRZysZŁym TyGOdniu OdBędą się kOnsulTAcjE dlA miEsZkAńcóW. 
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jEDNA ZE ZREALiZoWANyCh juŻ iNWEStyCji W RAMACh 
BuDŻEtu oByWAtELSKiEGo W RuMi

Spotkania z dzielnicowy-
mi mają być odpowiedzią 
na oczekiwania mieszkań-
ców. ich inicjatorem jest Ko-
misariat policji w Redzie. 

pierwsze ze spotkań od-
było się wczoraj, tj. 16 mar-
ca. Kolejne będą organizo-
wane co dwa tygodnie, w 
czwartki. Na mieszkańców 
dzielnicowi czekać będą w 
sali obrad redzkiego magi-
stratu. 

30 marca w godz.15–16 
dzielnicowy asp. sztab. 
Sławomir Smeja zaprasza 
mieszkańców dzielnicy nr 
1, Śródmieście (ul. Łąkowa, 
Spokojna, Aleja jana pawła 
ii i przyległe). od godz. 16 
do 17 dzielnicowy sierż. szt. 

Marcin Ruszewski zaprasza 
mieszkańców dzielnicy nr 2 
pieleszewo (osiedle Buczka, 
Gniewowska i ulice przyle-
głe).

wA

spotkaj się z dzielnicowym
rEDA | RusZyŁ cykl sPOTkAń Z dZiElnicOWymi. dO 
udZiAŁu W ROZmOWAch ZAchęcAją PRZEdsTAWiciE-
lE miEjscOWEGO kOmisARiATu i WŁOdARZE miAsTA.

oGŁoSZENiE                                                                          35/2017/RL
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Sesja zwołana została 
w trybie nadzwyczajnym ze 
względu na dwie skargi, które 
wpłynęły do Rady Miasta Wej-
herowa. 

- Dotyczyły one planu zago-
spodarowania przestrzenne-
go - wyjaśnia Krzysztof hilde-
brandt, prezydent Wejherowa. 
- Mamy tak naprawdę termin 
trzydziestu dni, kiedy powinny 
być rozpatrzone. ten wymóg 
spowodował, że sesja została 
zwołana w trybie nadzwyczaj-
nym.  

obie skargi uznane zostały 
przez radnych za bezzasadne. 

Radni Wejherowa opowie-
dzieli się również za modyfi-
kacjami w budżecie obywa-
telskim. W tym przypadku 
najważniejsze zmiany polegały 
na dostosowaniu harmonogra-
mu miejskiego do kalendarza, 
który obowiązuje w ramach 
metropolitarnej edycji. 

- Bardzo istotne jest przede 
wszystkim to, że głosowanie 

nad poszczególnymi wnioska-
mi będzie odbywało się w tym 
samym czasie we wszystkich 
miastach, które przystąpiły 
do metropolitarnego budże-
tu obywatelskiego – wyjaśnia 
Krzysztof hildebrandt.

W związku z budową Węzła 
Śmiechowo (Zryw) i planowa-
nym zamknięciem przystanku 
autobusowego na ul. Gdań-
skiej radni podjęli decyzję o wy-

dłużenie linii autobusowej nr 6. 
uchwała, która została podjęta 
w powyższej sprawie, przewi-
duje przedłużenie powyższej 
linii od ronda w ul. Necla przy 
skrzyżowaniu z ul. Chmielew-
skiego w kierunku rond, które 
zostały wybudowane w ra-
mach Węzła Zryw, tj. w skrzy-
żowaniu ul. Gryfa pomorskiego 
i patoka oraz skrzyżowaniu ulic 
patoka i Stefczyka. 

Radni podjęli także inne 
uchwały m.in. w sprawie do-
stosowania sieci szkół pod-
stawowych i gimnazjów do 
nowego ustroju szkolnego 
oraz dotyczącą określenia kry-
teriów obowiązujących w po-
stępowaniu rekrutacyjnym do 
klas pierwszych szkół podsta-
wowych, dla których organem 
prowadzącym jest miasto Wej-
herowo.  /wA/

O budżecie i skargach
wEjHErowo | BudżET OByWATElski, skARGi miEsZkAńcóW i nOWE PRZysTAnki AuTOBusO-
WE – TO GŁóWnE TEmATy, kTóRE W TRAkciE WTORkOWEj sEsji PORusZAli RAdni WEjhEROWA. 

oferta skierowana jest do 
wszystkich kobiet, które chcą 
zdobyć umiejętności zacho-
wania się w sytuacji niebez-
piecznej. Zajęcia prowadzone 
przez instruktorów Wojska 
polskiego mają na celu poka-
zanie możliwości reagowania 
w przypadku zaskoczenia i za-

grożenia atakiem fizycznym.
uczestniczki kursu poprzez 

trening będą mogły rozwinąć 
umiejętności samoobrony. 
podczas zajęć kobiety będą 
uczone, jak adekwatnie re-
agować na zagrożenia. Kurs 
pozwoli na wytrenowanie 
nawyków obronnych oraz 

kobieto, obroń się!
Gm. wEjHErowo | ZnAmy już TERmin ii Edycji 
kuRsóW sAmOOBROny dlA kOBiET, ORGAniZOWA-
nych PRZEZ minisTERsTWO OBROny nAROdOWEj. 
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naukę podstawo-
wych technik sa-
moobrony.

Druga edycja 
projektu rozpocz-
nie się już we 
wrześniu 2017 r. 
Zapraszamy! Re-
gulamin, wykaz 
obiektów szkole-
niowych i dane 
kontaktowe do 
instruktorów do-
stępne są na stro-
nie internetowej 
www.mon.gov.pl.
/ugw/

KuRSy SAMooBRoNy CiESZą Się 
DuŻyM ZAiNtERESoWANiEM

W tym roku na jego realizację 
przeznaczono 1 mln złotych 
(950 tys. zł na projekty inwesty-
cyjne i 50 tys. zł na nieinwesty-
cyjne).Do 30 kwietnia jest czas 
na zgłoszenie propozycji pro-
jektów. Maksymalna wartość 
zgłoszonego projektu inwesty-
cyjnego nie może przekroczyć 
kwoty 200 tys. zł, a projektu 
nieinwestycyjnego – 10 tys. zł. 
Wniosek musi mieć poparcie co 
najmniej 50 podpisów miesz-
kańców Wejherowa. Głosowa-
nie odbywać się będzie wspól-
nie z innym samorządami - od 
18 września do 2 października, 
a w połowie października ogło-
szone zostaną wyniki.

- Realizacja dwóch poprzed-
nich edycji Wejherowskiego 
Budżetu obywatelskiego, po-
kazała ogromną aktywność i 
kreatywność wejherowian – 
mówi Krzysztof hildebrandt, 
prezydent Wejherowa. - Dzięki 
budżetowi partycypacyjnemu 
mieszkańcy mogą uczestni-
czyć w zarządzaniu miejscem, 
w którym żyją, mogą propo-
nować konkretne i ciekawe 
rozwiązania, a tym samym 

kreować jego przyszłość. Za-
chęcam zatem do aktywnego 
uczestnictwa w życiu Wejhe-
rowa i życzę, podczas przygo-
towywania projektów, wielu 
wspaniałych pomysłów.

- Sama procedura składania 
projektów i głosowania po-
zostaje bez zmian bez zmian 
– dodaje Arkadiusz Kraszkie-
wicz, skarbnik miasta. - Autorzy 
projektów muszą pamiętać, 
że propozycje działań muszą 
należeć do zadań własnych 
miasta, a także uwzględniać za-
sady legalności, gospodarności 
i celowości. Wzorem lat ubie-
głych, głosować będzie mógł 
każdy mieszkaniec Wejherowa, 

który ukończył 16 lat.
Aby pomóc mieszkańcom 

w złożeniu prawidłowo na-
pisanych wniosków miejscy 
urzędnicy organizują konsul-
tacje, podczas których udzie-
lają szczegółowych porad. 
pierwsze takie spotkanie już się 
odbyło, kolejne zaplanowane 
jest na wtorek 21 marca, a roz-
pocznie się w Filharmonii Ka-
szubskiej, ul. Sobieskiego 255, 
o godz. 18.00. /raf/

PrZyjDź NA KoNsultAcjE
wEjHErowo | TRWA TRZEciA EdycjA WEjhEROW-
skiEGO BudżETu OByWATElskiEGO 2017. 

pLAC ZABAW NA oSiEDLu FENiKoWSKiEGo to jEDNA 
Z iNWEStyCji, KtóRA ZoStAŁA ZREALiZoWANA W RAMACh 
BuDŻEtu oByWAtELSKiEGo
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Wyrazy głębokiego
i szczerego współczucia

Panu Ryszardowi Hennig
z powodu śmierci kochanej 

MAMy
STEFANII 
HeNNig

składają

Michał Pasieczny
Burmistrz Miasta Rumi

oraz Pracownicy 
Urzędu Miasta Rumi

burmistrZ miAstA rumi
 oGŁAsZA NAbór 

NA wolNE stANowisKA PrAcy 
w urZęDZiE miAstA rumi:

od podinspektora do inspektora w Wydziale inżynierii •	
Miejskiej (oświetlenie miasta, komunikacja), w pełnym 
wymiarze czasu pracy,
od podinspektora do inspektora w Wydziale inżynierii •	
Miejskiej (budownictwo ogólne), w pełnym wymiarze 
czasu pracy,
od podinspektora do inspektora w Wydziale inżynierii •	
Miejskiej (budownictwo drogowe), w pełnym wymia-
rze czasu pracy,
Główny specjalista lub inspektor lub podinspektor – peł-•	
nomocnik do spraw inwestycji, w pełnym wymiarze cza-
su pracy,
podinspektor w Referacie Kultury i Sportu Wydziału Edu-•	
kacji Kultury i Sportu, w pełnym wymiarze czasu pracy.

Szczegółowa treść ogłoszeń o naborze dostępna jest na ta-
blicy ogłoszeń urzędu Miasta Rumi oraz w Biuletynie infor-
macji publicznej urzędu Miasta Rumi /www.bip.rumia.pl/

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 2016r. poz. 
2147 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 1082/124/2017 Burmi-
strza Miasta Rumi z dnia 10.03.2017r. informuję, iż w siedzibie 
urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, na okres 21 dni 
wywieszony został wykaz obejmujący nieruchomości położo-
ne w Rumi, stanowiące własność i będące we władaniu Gminy 
Miejskiej Rumia, przeznaczone do dzierżawy lub najmu w for-
mie bezprzetargowej:
-część działki nr 131/8 oraz część działki nr 53/29 w rejonie ul. 
plac Kaszubski, część działki nr 182/4 przy ul. Młyńskiej, część 
działki nr 195/2 przy ul. Żwirowej, część działki nr 129/2 przy 
ul. Grunwaldzkiej, część działki nr 189 przy ul. Stoczniowców, 
część działki nr 94 przy ul. przyrzecznej, działka nr 330/3 oraz 
część działki nr 330/2 przy ul. Świętojańskiej, na cele działki 
przydomowej – zieleń ozdobna,
-część działki nr 7/8 przy ul. Sobieskiego, na cele garażu,
-część działki nr 92/10 przy ul. Katowickiej na cele transpor-
towe,
-część działki nr 182/4 przy ul. Młyńskiej, na cele działki przy-
domowej – uprawa warzyw oraz na cele garażu, 
-część działki nr 153/1, część działki nr 1104/3 oraz część dział-
ki nr 1104/6 przy ul. Marynarskiej, na cele handlowe,

wójt GmiNy wEjHErowo
iNformujE

że na tablicy ogłoszeń urzędu Gminy Wejherowo, os. przyjaźni 
nr 6 oraz na stronie internetowej Biuletynu informacji publicz-
nej Gminy Wejherowo, został wywieszony wykaz nierucho-
mości przeznaczonej do dzierżawy, oznaczonej w ewidencji 
gruntów i budynków jako działka numer 579/1 o powierzchni 
0,4512 ha, położonej w Bolszewie. Szczegółowe informacje o 
nieruchomościach objętych wykazem można uzyskać w Refe-
racie Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska, tel. 58 677 
97 07.

Z takiego założenia wycho-
dzą władze firmy Zoller tech 
z Rekowa oraz przedstawi-
ciele samorządu powiatu 
wejherowskiego. W siedzibie 
firmy podpisano umowę, na 
mocy której w zakładzie pra-
cy będą realizowane prakty-
ki zawodowe dla uczniów 
wejherowskiej „samocho-
dówki”, czyli Zespołu Szkół 
ponadgimnazjalnych nr 4. 

Zoller tech to polsko-
niemiecka firma, jeden 
z największych producen-
tów śmieciarek. Za sprawą 
realizowanego w powiecie 
wejherowskim kształcenia 
zawodowego w systemie 
dualnym uczniowie będą 
uczyć się zawodu i jednocze-
śnie pod okiem potencjal-
nego pracodawcy zdoby-
wać pierwsze doświadczenie 
zawodowe.

od września br. dla uczniów 
wejherowskiej samochodów-
ki uruchomiona zostanie 
kolejna już klasa patronacka 
dla ślusarzy oraz nowa dla 
mechatroników. porozumie-
nie w tej sprawie podpisali 
Gabriela Lisius, Starosta Wej-
herowski, Anną Wilk, dyrektor 
ZSp nr 4 w Wejherowie i Ra-
iner Rohler, prezes zarządu 
Zoeller tech.

- Nie jest to pierwsza nasza 
umowa z tą firmą – mówi 
Gabriela Lisius, starosta wej-
herowski. -po sukcesie ubie-
głorocznym kolejne dwie kla-
sy patronackie będziemy tu 
praktycznie kształcić (w zawo-
dach mechatronik i mechanik 
konstrukcji metalowych). 

obecnie w powiecie udosko-
nalamy kształcenie zawodo-
we łącznie z rozbudową sieci 
szkół zawodowych (z nowymi 
pracowniami i warsztatami). 
uruchamiamy tez nowe kie-
runki kształcenia, i to w po-
rozumieniu z bezpośrednim 
pracodawcom, który umożli-
wia zatrudnienie uczniom po 
ukończeniu danego kierunku 
kształcenia. to ważne, że sta-
ramy się kształcić pod potrze-
by pracodawcy, aby uczeń 
kończący szkołę zawodową 
miał już perspektywy zatrud-
nienia. 

- Współpraca z powiatem 
wejherowskim układa się 
bardzo dobrze – dodaje Ra-
iner Rohler, prezes zarządu 
Zoeller tech. - uczniowie są 
ambitni, chcą się uczyć tego 

zawodu. Widzimy, że taka for-
ma kształcenia naprawdę ma 
sens. Ci młodzi ludzie uczą się 
nie tylko teorii, ale tego, co 
faktycznie w praktyce jest po-
trzebne do późniejszej pracy. 
Liczymy na to, że część z tych 
uczniów będzie chciała po za-
kończeniu nauki zostać w na-
szym zakładzie i tu znaleźć 
stałe zatrudnienie. pracow-
ników, którzy już znają pro-
dukt i wiedzą, jaki jest proces 
produkcyjny, znacznie łatwiej 
wdrożyć do pracy. 

przypomnijmy, iż od dnia 30 
marca 2016 r. Zespół Szkół po-
nadgimnazjalnych nr 4 im. ja-
kuba Wejhera w Wejherowie 
został oficjalnym partnerem 
firmy Zoeller tech w zakre-
sie kształcenia zawodowego 
w systemie dualnym, w klasie 

o profilu Ślusarz - Mechanik 
Konstrukcji z elementami 
niemieckiego zawodu me-
chanik konstrukcji (niem. 
Konstruktionsmechaniker). 
10 uczniów odbywa prak-
tyczną naukę zawodu ślusa-
rza w Zoeller tech Sp. z o.o., 
dzięki czemu ma szansę na 
zdobycie odpowiednich kwa-
lifikacji praktycznych i umie-
jętności społecznych, by móc 
po skończeniu szkoły praco-
wać w tej firmie.

Grupa Zoeller należy do naj-
większych w Europie produ-
centów pojazdów komunal-
nych oraz innych rozwiązań 
przeznaczonych do utylizacji 
odpadów. W polsce zatrudnia 
595 osób, z czego około 400 
w Rekowie.  

/raf/

Praktyki, potem praca
PowiAt | PRAkTycZnA nAukA ZAWOdu TO POdWójnA kORZyŚć – dlA ucZnióW 
ZdOByWAniE nOWych kWAlifikAcji i umiEjęTnOŚci, dlA PRAcOdAWcy ZdOByciE PO-
TEncjAlnych PRZysZŁych PRAcOWnikóW. 

to juŻ KolEjNA umowA DotycZącA KsZtAŁcE-
NiA ZAwoDowEGo PoDPisANA PomięDZy firmą 
ZoEllEr i PowiAtEm wEjHErowsKim
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Co zrobić, żeby zdobyć nagrody i wyjść 
naprzeciw wiośnie? Wystarczy od 18 mar-
ca do 2 kwietnia zrobić zakupy w sklepach 
galerii za min. 50 złotych i odebrać zdrap-
kę za zakupy w punkcie obsługi Loterii. 
pod zdrapkami ukryte będą nagrody. /raf/

Wiosenna loteria
rumiA | wiosenna loteria startuje już 18 marca w Porcie 

rumia centrum Handlowym Auchan. Do zdobycia week-
endowe pobyty w hotelu sPA dr ireny Eris oraz zestawy 
kosmetyków marki lirene.
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W ten sposób oddano hołd żołnierzom, którzy zgi-
nęli w walkach o wyzwolenie Wejherowa.
- 12 marzec 1945 roku to dla większości mieszkań-
ców Wejherowa dzień, w którym mogli odetchnąć 
z ulgą, że okupant II wojny światowej przegrał 
– mówił Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejhe-
rowa. - Miasto Wejherowo zostało wyzwolone spod 
okupanta hitlerowskiego. Oczywiście nie był to 
dzień wyzwolenia z punktu widzenia dzisiejszego 
(…). Jeśli jednak popatrzymy na to od strony Pia-
śnicy, czyli z roku 1939, to 12 marzec był dniem, 
w którym z radością powiedzieliśmy, że hitlerow-
skiego okupanta już nie ma. 
Kwiaty pod obeliskiem przy ul. Strzeleckiej złożyli 
m.in. prezydent Wejherowa z gronem najbliższych 
współpracowników, przedstawiciele Marynarki 
Wojennej i członkowie środowisk kombatanckich. 
/WA/

Oddali hołd 
poległym żołnierzom
Przy obelisku upamiętniającym żołnierzy 1 Bry-
gady Pancernej WP  złożono kwiaty. 
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Głównym tematem tego-
rocznej edycji Forum Małej 
Kultury było określenie za-
kresu współpracy organiza-
tora i instytucji kultury. piotr 
Wieczorek, który prowadził 
Forum, zapoznał uczestni-
ków z formalnymi oraz fi-
nansowymi aspektami, które 
obowiązują zarówno organi-
zatora, jak i instytucje kultu-
ry. omówiono także kwestię 
chaosu kompetencji. pod-
czas panelu uczestnicy w for-

mie interaktywnych warszta-
tów planowali organizację 
imprez kulturalnych. Wzięli 
także udział w dyskusji na 
temat zarządzania ryzykiem 
w działalności instytucji kul-
tury.

- Było to już drugie spotka-
nie tzw. małych ośrodków 
kultury, czyli tych, które dzia-
łają w miastach i gminach 
liczących do 50 tys. miesz-
kańców – wyjaśnia tomasz 
Wiśniewski, dyrektor Miej-

skiego Domu Kultury w Re-
dzie. - program drugiego Fo-
rum Małej Kultury zrodził się 
w trakcie naszego ubiegło-
rocznego spotkania, podczas 
którego wypracowaliśmy 
pewien schemat działania i 
skonkretyzowaliśmy tematy, 
którymi zamierzaliśmy się 
zająć na poszczególnych fo-
rach. 

Gościem specjalnym tego-
rocznej edycji spotkania był 
jacek thiel, który przedstawił 

szerokie spektrum możliwo-
ści współpracy administracji 
samorządowej i instytucji 
kultury w zakresie promocji 
lokalnej. Warto zaznaczyć, 
że jednym z ważniejszych 
punktów programu były 
przerwy, które uczestnikom 
Forum służyły do wymiany 
kontaktów i doświadczeń, a 
także planowania współpra-
cy międzysektorowej oraz 
między instytucjami kultury.

/wA/

O kulturze na Forum
rEDA |  ii fORum mAŁEj kulTuRy ZA nAmi. W REdZkim dOmu kulTuRy sPOTkAli się 
PRZEdsTAWiciElE insTyTucji kulTuRAlnych, sAmORZądOWcy i uRZędnicy. 

REKLAMA                                                                                         36/2017/RL
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obwiEsZcZENiE
stArostA wEjHErowsKi

działając na podstawie art.11a, ust. 1, art.11d  ust. 5 ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg  publicznych /t.j. Dz.u. z 2015r. poz. 2031 ze zm./ oraz 
art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu  postępowania administracyjnego /tekst jedn.  Dz. 
u. z 2016r. poz. 23/   z a w i a d a m i a,  ż e:

-  w dniu 15.03.2017r.  na wniosek prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 24.02.2017r.  (uzupełnionego 
w dniu 15.03.2017r.) wszczęte zostało postępowanie w sprawie  wydania decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej  polegającej na:

buDowiE  DróG GmiNNycH
nr 127035G (ul. Karnowskiego), nr 127018G (ul. lelewela), 127020G (ul. Niska)

na działkach  nr ewid.
obręb 06: 209/2 (z podziału działki nr 209), 226/2 (z podziału działki nr 226), 24/4 (z podziału działki nr 
24/2), 36/1 (z podziału działki nr 36), 35/3 (z podziału działki nr 35/2), 34/1(z podziału działki nr 34), 33/1 
(z podziału działki nr 33), 22/19 (z podziału działki nr 22/2), 22/23 (z podziału działki nr 22/12), 22/25 (z po-
działu działki nr 22/18), 234/1 (z podziału działki nr 234), 23/2 (z podziału działki nr 23), 12/6 (z podziału 
działki nr 12/1), 12/9 (z podziału działki nr 12/5), 13/2 (z podziału działki nr 13),
obręb 07: 162/59 (z podziału działki nr 162/57), 162/62 (z podziału działki nr 162/4), 162/64 (z podziału 
działki nr 162/5), 162/66 (z podziału działki nr 162/8)

z  rozbudową dróg innych kategorii

1.droga powiatowa nr 1479G (ul. przemysłowa) na działkach nr ewid.: 23/1 (z podziału działki nr 23), 22/21 
(z podziału działki nr 22/6), 12/7 (z podziału działki nr 12/1), 13/1(z podziału działki nr 13), 26/1 (z podziału 
działki nr 26), 25/1 (z podziału działki nr 25), 24/3 (z podziału działki nr 24/2) w obr. 06
2. droga wojewódzka nr 218 (ul. ofiar piaśnicy) – na działkach nr ewid.:  209/1 (z podziału działki nr 209), 
226/1 (z podziału działki nr 226), 225/1 (z podziału działki nr 225), 224/1 (z podziału działki nr 224), 24/6 
(z podziału działki nr 24/2) w obr. 06 oraz działkach nr ewid.: 162/58 (z podziału działki nr 162/57), 162/60 
(z podziału działki nr 162/1) w obr. 07

oraz czasowe zajęcie działek nr ewid.:
w obrębie 06: 166/6, 168/4, 168/5, 168/2, 44, 24/5 (z podziału działki nr 24/2), 36/2 (z podziału działki nr 
36), 35/4 (z podziału działki nr 35/2), 34/2 (z podziału działki nr 34), 33/2 (z podziału działki nr 33), 32, 31, 
30/2, 30/1, 28/1, 22/20 (z podziału działki nr 22/2), 22/26 (z podziału działki nr 22/18), 234/2 (z podziału 
działki nr 234), 23/3 (z podziału działki nr 23), 22/22 (z podziału działki nr 22/6), 19/1, 61, 60, 59/1, 59/2, 58, 
57/2, 57/1, 24/7 (z podziału działki nr 24/2), 56, 55, 54, 53/2, 53/1, 52, 51, 50, 24/1, 49, 24/8 (z podziału dział-
ki nr 24/2), 48, 47, 233, 46/5, 45, 210,
w obrębie 07: 340, 341, 161/3, 162/30, 162/29, 162/61 (z podziału działki nr 162/1), 162/63 (z podziału 
działki nr 162/4), 162/65 (z podziału działki nr 162/5), 162/67 (z podziału działki nr 162/8)

jako zadanie pn „Przebudowa i rozbudowa ul. Karnowskiego w wejherowie, na odcinku od ul. ofiar 
Piaśnicy do ul. Przemysłowej z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Karnowskiego i Przemysłowej, 
budową ronda na skrzyżowaniu ulic Karnowskiego i ofiar Piaśnicy oraz budową ronda na skrzyżo-
waniu ulic lelewela i ofiar Piaśnicy”

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, właściwe organy administracji rządowej i sa-
morządowej oraz właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych inwestycją  o możliwości skła-
dania wniosków, uwag lub zastrzeżeń dotyczących przedmiotowej sprawy, a także o możliwości wypowie-
dzenia się, co do zebranych dowodów   i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji koń-
czącej postępowanie, która zostanie podjęta w terminie nie krótszym  niż 14 dni od daty dokonania się ob-
wieszczenia. Z aktami sprawy można zapoznać się w Starostwie Wejherowskim Wydział Architektury i Bu-
downictwa, 84-200 Wejherowo  ul. 3 Maja 4, w pokoju 212 w godz.  7.30-15.30, tel. 58 572-94-47 lub złożyć 
ewentualne zastrzeżenia i uwagi na piśmie w Biurze obsługi interesanta na parterze, w pon.-czw w godz. 
7.00-17.30, w piątki w godz. 7.00-16.00 tel. 58 572-95-50
informuje się, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyj-
nego  zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publiczne-
go ogłoszenia.

oGŁosZENiE
wójtA GmiNy GNiEwiNo

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów
 zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt: 9, 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (tekst jednolity Dz. u. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) oraz uchwał Rady Gminy Gniewino:

nr XXVi/197/2016 z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany do •	
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie geo-
dezyjnym Czymanowo w gminie Gniewino,
nr XXVi/196/2016 z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian do •	
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Nadole w gmi-
nie Gniewino,
nr XXi/150/2016 z dnia 18 marca 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego pla-•	
nu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Salino, obręb geodezyjny Salino, gmina 
Gniewino,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektów miejscowych planów zagospodaro-
wania przestrzennego, wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 27 marca 2017r. 
do 17 kwietnia 2017r. w siedzibie urzędu Gminy Gniewino, 84-250 Gniewino, ul. pomorska 8, w dni ro-
bocze w godz. od 8.00 do 14.00. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych 
rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30 marca 2017r. w urzędzie Gminy Gniewino o godz.:

11:00 – projekt zmiany do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położo-
nych w obrębie geodezyjnym Czymanowo w gminie Gniewino,
11:20 – projekt zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyj-
nego Nadole w gminie Gniewino,
11:40 – projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Salino, obręb 
geodezyjny Salino, gmina Gniewino.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowe-
go, może wnieść uwagi.

 uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Gniewino z podaniem imienia i nazwiska lub 
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprze-
kraczalnym terminie do dnia 2 maja 2017r. 
pisma należy kierować na adres: urzędu Gminy Gniewino, 84-250 Gniewino, ul. pomorska 8 lub w posta-
ci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waż-
nego kwalifikowanego certyfikatu na adres: gniewino@gniewino.pl.

jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 
r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowi-
ska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. u. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) w związku 
z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miej-
scu i czasie wyłożenia projektów w/w planów miejscowych do publicznego wglądu można zapoznać się 
z niezbędną dokumentacją sprawy tj. projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzen-
nego, prognozami oddziaływania na środowisko do tych planów, opiniami państwowego powiatowego 
inspektora Sanitarnego w Wejherowie, opiniami Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w Gdań-
sku. 
Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania w/w projektów 
planów na środowisko, mogą składać do w/w dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: 
w formie pisemnej do Wójta Gminy Gniewino na adres urzędu Gminy Gniewino, 84-250 Gniewino, ul. 
pomorska 8, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opa-
trywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy gniewino@gniewino.pl w nie-
przekraczalnym terminie do dnia 2 maja 2017r.

igor jankowski,  główny 
organizator Festiwalu Kul-
tury Białoruskiej na pomo-
rzu, zwrócił się do naszej 
redakcji z prośbą o pomoc 
w szukaniu osób, które 
mogą ugościć uczestników 
festiwalu. 

- Drodzy miłośnicy mu-
zyki i kultury białoruskiej 
z Wejherowa, Bolszewa, 
Redy i okolic! - apeluje igor 
jankowski. - Za kilka tygo-
dni rusza V jubileuszowa 
edycja Festiwalu Kultury 
Białoruskiej na pomorzu. 
jest to impreza dobrze już 
wszystkim w północnej 
części województwa po-
morskiego znana. tak jak 
co roku, poszukujemy osób 
chętnych na wielopłaszczy-

znową integrację z mło-
dymi muzykami z Mińska, 
a przede wszystkim prze-
nocowanie ich przez te kil-
ka nocek trwania festiwalu  
- 23-30 kwietnia br). jest to 
młodzież w wieku 19 – 24 
lat, studenci wydziału es-
tradowego Akademii Mu-
zycznej w Mińsku. Warto 
pomagać, bo reprezentują 
wysoki poziom pod każdym 
względem – zarówno arty-
styczny jak moralny, poza 
tym wiele osób ma polskie 
korzenie i zna język polski ( 
może nie do końca dokład-
nie, ale z miłym kresowym 
zaśpiewem). Białoruscy ar-
tyści zawsze starają się od-
wdzięczyć fantastycznym 
graniem i śpiewaniem. or-

Pomóż młodzieży z Mińska
APEl | POd kOniEc kWiETniA nA POmORZu OdBędZiE się V EdycjA fEsTiWAlu kulTuRy BiAŁORuskiEj. ORGA-
niZATORZy APElują O POmOc W ORGAniZAcji nOclEGu dlA mŁOdZiEży Z BiAŁORusi. 

kiestra będzie ta sama, która 
była w zeszłym roku, choć 
część osób będzie nowa.   
W repertuarze mają białoru-
skie pieśni ludowe, współ-
czesne, a także mało znane 
utwory Czesława Niemena 
i Anny German. A gwiazdą 
koncertów będzie sama Na-
talia Niemen. W ciągu dnia 
zajmę się muzykami. Więc 
chodzi tylko o nocleg, ew. 
rano śniadanie i wieczorem 
kolację, bowiem całe dnie 
będą poza domem. ponie-
waż młodzi artyści będą za-
kwaterowani w rozmaitych 
miejscach, muszą mieć moż-
liwość dojazdu lub dojścia na 
punkt zborny, którym będzie 
parking przy Sądzie Ksiąg 
Wieczystych w Wejherowie 
przy ul. Reformatorów 9. 
poszukuję także przedstawi-
cieli przedsiębiorstw, którzy 
pomogliby organizatorom 
festiwalu w ramach sponso-
ringu promocyjnego. 

KoNtAKt: igor jankow-
ski, tel. 697-003-796.
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jedna osoba została zakleszczona w pojeździe 
w wyniku wypadku, do którego doszło w rumi. Na 
drodze krajowej nr 6 przy mcDonald’sie zderzyły się 
dwa pojazdy. 

informację o zdarzeniu wejherowscy strażacy otrzymali 
we wtorek tuż po godz. 10. jak informuje oficer prasowy 
Kp pSp w Wejherowie, na miejsce zadysponowano dwa 
zastępy jRG z Rumi. 
- W wyniku wypadku jedna osoba została zakleszczona 
w pojeździe – informuje kpt. Mirosław Kuraś. - po jej 
uwolnieniu strażacy przekazali ją przybyłemu na miej-
sce zespołowi ratownictwa medycznego.
Szczegółowe okoliczności zdarzenia badają funkcjona-
riusze policji.

Zderzenie dwóch aut

Nawet trzy lata w więzieniu może spędzić mężczyzna, 
którego zatrzymali wejherowscy kryminalni. w mieszkaniu 
33-latka policjanci ujawnili amfetaminę i marihuanę. 

Kryminalni z wejherowskiej 
komendy, realizując zadania 
związane ze zwalczaniem 
przestępczości narkotyko-
wej, zatrzymali 33-latka. 
W trakcie działań związa-
nych z przeszukaniem jego 
mieszkania funkcjonariusze 
ujawnili ponad czterdzieści 
gramów białego proszku, 
który wyglądam przypomi-
nał amfetaminę, a także marihuanę w podobnych ilościach. 
Zatrzymany mężczyzna noc spędził w policyjnym areszcie. 
Został już przesłuchany i usłyszał zarzut dotyczący posiadania 
narkotyków. Grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności.

Narkotyki w mieszkaniu 33-latka



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

SPRZĘT ELEKT.

sPrZEDAm nowy telefon komórkowy, tel. 
661 582 483

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

PRACA
DAM PRACĘ

USŁUGI

PoŻycZKi chwilówki bez BiK, dojazd do 
klienta, tel.530 203 182

usŁuGi dekarsko – ciesielskie, tel. 697 753 
504

oPAKowANiA jednorazowe, tel. 501 175 
330

usŁuGi elektryczne, instalatorstwo, usu-
wanie awarii, montaż sprzętu agd, pomiary, 
trójmiasto i okolice KS.EL, tel. 515 151 370

ProfEsjoNAlNA fotografia okolicznościo-
wa: śluby, wesela, sesje plenerowe, chrzty, 
komunie, tel. 697 442 013

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

TOWARZYSKIE

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

sZuKAm panią, lat 60, zadbana, tel. 503 590 
203

sEX-sex-sex to lubię gorąca blondi pozna 
panów sponsorów, tel. 514 120 213 Sopot

RÓŻNE

DrEwNo do Co i gałęziówkę sprzedam. 
możliwy transport gratis, tel. 782 846 927

sPrZEDAm piłę tarczową 2.0 kw 380 W sa-
morobną z kółkami, 630 zł, tel. 695 230 080

siANoKisZoNKA,120x120, 70.zł, Szemud, 
tel. 510 751 537

DrEwNo opalowe, buk, sosna i gałęziówka, 
porąbane, ułożone, możliwy transport, tel. 
506 250 477

siANo, słoma w  balotach 120x150, siano 
kostka z magazynu, Możliwość transportu, 
tel. 506 250 477

mAtA dla dziecka do leżenia i przewijania, 
kolor pomarańczowy, 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 (umundurowanie, odznacze-
nia, ekwipunek wojskowy, części pojazdów 
itp..) z okresu ii Wojny Światowej oraz antyki, 
tel. 793 262 765, e-mail: ekwipunekwojsko-
wy@gmail.com

sPrZEDAm kurtkę narciarską, damską, 
rozm. L, kolor biały, czarne wstawki, stan 
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wyKAZ KAtEGorii:
na nr 79567 (9 zł + VAt)
toWARZySKiE: eXP.TOW.

DAM pRACę: eXP.PDP.

SZuKAM pRACy: eXP.PSP.

uSŁuGi: eXP.USL.

na nr 72051 (2 zł + VAt)
NiERuChoMoŚCi SpRZEDAM: eXP.nSP.

NiERuChoMoŚCi Kupię: eXP.nKU.

NiERuChoMoŚCi ZAMiENię: eXP.nZa.

NiERuChoMoŚCi Do WyNAjęCiA: eXP.nDW.

NiERuChoMoŚCi poSZuKuję WyNAjąĆ: eXP.nPW.

MotoRyZACjA SpRZEDAM: eXP.mSP.

MotoRyZACjA Kupię: eXP.mKU.

MotoRyZACjA iNNE: eXP.min.

EDuKACjA: eXP.eDU.

SpRZęt ELEKtRoNiCZNy KoMputERy: eXP.SKO.

SpRZęt ELEKtRoNiCZNy tELEFoNy: eXP.STe.

SpRZęt ELEKtRoNiCZNy iNNE: eXP.Sin.

RóŻNE: eXP.ROZ.

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

sPrZEDAm sklep drobiarski z wyposaże-
niem, puck Manhattan, tel. 602 609 835

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

sPrZEDAm dom murowany, podpiwniczo-
ny, dobra lokalizacja, garaż, ogród, możli-
wość dwóch oddzielnych mieszkań, ul. pon-
tonowa 10, Gdynia, tel. 508 261 157

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ

stArsZy, samotny pan, bez nałogów, szuka 
kawalerki, ewentualnie pokoju gościnnego 
w domu jednorodzinnym, tel. tel. 503 590 
203

jEstEm zainteresowana wynajęciem garażu 
w okolicach ul. Rejtana / osiedle Chopina, 
długoterminowa umowa, tel. 665 117 489

ZAMIENIĘ

ZAmiENię mieszkanie, 2 pok 46 m, Gdynia 
pustki Cis, balko,n 3 p na 1 lub 2 p w wieżow-
cu obojętne tylko nie ostatnie tl Gdynia, tel. 
514 615 463

WYNAJMĘ

KUPIĘ

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

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ

sKuP aut, kasacja, pomoc drogowa, auto 

510 894 627

Wyrazy głębokiego
i szczerego współczucia

Rodzinie i Bliskim
z powodu śmierci 

MARIANA
KRZEbIETKE

składają

irena Ukleja
z rodziną

Wyrazy głębokiego
i szczerego współczucia

Rodzinie i Bliskim
z powodu śmierci 

DANUTy
KULig

składają

irena Ukleja
z rodziną

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

SKUP MONET,
ANTYKÓW
darmowa 
wycena
Gdynia, 
ul. 10 lutego 35a
tel. 794 415 490
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spodziewał się Pan aż tak udanego wy-
stępu w szczecinie?

- turniej był o tyle trudny, że z sześciu dru-
żyn, które brały w nim udział do półfinałów 
kwalifikowały się tylko dwa zespoły. Chyba 
najważniejszy był mecz z gospodarzem – 
ten wygrany ułożył nam drogę do później-
szego awansu. Zagraliśmy bardzo dobry 
mecz i wygraliśmy 3:0. potem z Volley Gu-
bin wygraliśmy bez większych problemów, 
natomiast trzeci mecz charakteryzował się 
dużą nerwowością, przeciwnicy starali się 
wytrącić nasz zespół z równowagi, ale na-
sze doświadczenie zaważyło. 

w finale awans do półfinałów dawał wam 
jeden set.

- tak, mieliśmy tę świadomość, ale mecz 
nie poszedł do końca po naszej myśli. 
pierwszy set przegraliśmy, dwa kolejne 
wygraliśmy i wydawało się, że mamy mecz 
pod kontrolą, ale zawodniczki z poznania 
grając bardzo ambitnie wyszarpały nam 
zwycięstwo. trzeba przyznać, że na to za-
służyły.

ile drużyn trenuje w Akademii, oprócz 
zespołu, który gra w rozgrywkach senior-
skich?

- Mamy juniorki, kadetki i młodziczki, te 
ostatnie są najmłodsze. W tym roku w lidze 
wojewódzkiej startowaliśmy jedną grupą 
młodziczek, dwiema grupami kadetek i aż 
trzema drużynami juniorek, z czego dwie 
doszły do finału wojewódzkiego. Z wie-
kiem oczywiście zawodniczki przechodzą 
z jednej do drugiej grupy, na przykład te 

siatkarki, które rok temu w tucholi zdobyły 
Mistrzostwo polski Młodziczek teraz grają 
właśnie wśród kadetek.

APs jest więc atrakcyjny dla siatkarek 
z regionu.

- tak. Stało się to dzięki tym najbardziej 
spektakularnym sukcesom, jak Mistrzo-
stwo polski sprzed dwóch lat. Klub stał się 
magnesem, który przyciąga najbardziej 
wartościowe zawodniczki do najlepszego 
ośrodka w regionie, nie boję się tak mó-
wić. 

ma Pan takie wrażenie, że siatkarki, które 
Pan trenuje mogą zajść w tym sporcie na-
prawdę daleko?

- Mam takie wrażenie i jestem wręcz o 
tym przekonany. Nasza wychowanka, pau-
lina Damaske jest powoływana do kadry 
narodowej. W szczecińskim turnieju nie 
mogła nam pomóc, bo była kontuzjowa-
na, ale jest szansa, że na półfinały będzie 
mogła zagrać. trzeba wyróżnić też Wero-
nikę Konefke, która jest jedną z lepszych 
środkowych w swojej kategorii wiekowej, 
w poprzednim roku na turnieju finałowym 
młodziczek została wybrana najlepszą blo-
kującą. Mógłbym wyróżnić jeszcze kilka 
kolejnych dziewczyn. Nasz kapitan, San-
dra Mazurek jest świetną rozgrywającą, a 
z młodszych dziewczyn chociażby Ania 
Korth też dostaje powołania do kadry na-
rodowej. Musiałbym jeszcze długo wymie-
niać. polecam bacznie obserwować skład 
kadry narodowej w najbliższych latach.

roZmAwiAŁ: Krzysztof Grajkowski

APS jak 
magnes

wywiAD  | RumiA siATkóWką sTOi. dużA W Tym ZAsŁuGA TREnE-
RA ROBERTA sAWickiEGO, kTóRy Z mŁOdZiEżOWymi ZAWOdnicZ-
kAmi AWAnsOWAŁ dO PóŁfinAŁu misTRZOsTW POlski i niE jEsT 
TO PiERWsZy sukcEs AkAdEmii PiŁki siATkOWEj.
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podopieczne Roberta Sa-
wickiego rozprawiły się naj-
pierw  zespołem gospodarzy 
w trzech setach, choć w dru-
gim potrzebna była gra na 
przewagi. Kolejnym rywalem 
ApS-u był zespół Volley Gu-
bin i tym razem było podob-
nie – drugi set był niezwykle 
wyrównany, ale pozostałe 
dwa drużyna z Rumi wygrała 
bez większych problemów 
pokonując przeciwniczki 
3:0. trzeci mecz ApS znów 
wygrał w sposób bezdysku-
syjny – w żadnym z trzech 
setów Beach Volley Lubsko 
nie zdobyło 20 punktów. 

Godnego siebie rywala – 
uKS ZSMS poznań – siatkar-
ki z Rumi spotkały dopiero 
w ostatnim meczu. po dłu-

giej i wyrównanej rozgryw-
ce doszło do piątego seta, 
który wygrały poznanian-
ki. pomimo tej porażki to 
właśnie ApS wygrał turniej 
w Szczecinie i wraz z ostatni-
mi rywalkami awansował do 
turnieju półfinałowego.

Swój turniej półfinałowy 
rozegra w najbliższy week-
end zespół juniorek. ApS 
zmierzy się z truso Elbląg, 
impel Wrocław oraz z dru-
żyną gospodarzy – pałacem 
Bydgoszcz.

Krzysztof Grajkowski

siatkarki w półfinale
siAtKówKA | EmOcjE, ŚWiETnA GRA i dRAmATycZny TiE-BREAk W OsTATnim mEcZu 
– W uBiEGŁy WEEkEnd kAdETki AkAdEmii PiŁki siATkOWEj TOcZyŁy ZAcięTE BOjE. 
OsiąGnęŁy sWój cEl – ZAGRAją W PóŁfinAŁOWym TuRniEju misTRZOsTW POlski.

PiŁKA NoŻNA | Pierwsze mecze rundy wiosennej zagrały orkan oraz stolem, a w naj-
bliższą sobotę o pierwsze punkty w tym roku powalczy lider V ligi, wikęd/Gosrit luzino.

Gniewińscy piłkarze wyszarpali rezerwom Arki Gdynia remis 2-2, bez zdobyczy punktowej wró-
cił orkan Rumia, który uległ rezerwom Bytovii Bytów 0-1. W niedzielę o 12:00 orkan zagra u siebie 
z Sokołem Wyczechy, tego samego dnia w Gniewinie o 15:00 zagra Stolem z Kaszubią. W me-
czach V ligi Wikęd/GoSRit zagra u siebie w sobotę o 14:00 ze Sztormem, a Start Mrzezino godzinę 
później podejmie Eko-prod Szemud.

ZAGrAją w luZiNiE, GNiEwiNiE i rumi



gwe24.pl
razem z  nami!

14 | gwe24.pl/sportPiątek, 17 marca 2017

po tym, jak podobną umo-
wę zawarł Gryf Wejherowo, 
przyszedł czas na inne kluby, 
które także odnoszą sukcesy. 
powiat kwotą ponad 50 tys. 
złotych wspomógł finansowo 
stowarzyszenia sportowe, któ-
re przez swoją działalność sta-
nowią promocję w skali kraju 
i nie tylko.

Szczególnie duże zaintere-
sowanie wzbudziła osoba Ma-
teusza ostaszewskiego, który 
niedawno wrócił ze Stanów 
Zjednoczonych, gdzie odniósł 
kolosalny sukces – wygrał 
Arnold Amateur Strongman 
World Championships. Nie co 
dzień przecież zdarza się, że 
sportowiec z naszego powia-
tu jest najlepszy na świecie.

Strongman reprezentował 
Wejherowski Klub Kultury-
styczny i Sportów Siłowych 
„Apollo”. poza nim przybyli 
również przedstawiciele: ty-
tanów Wejherowo (piłka ręcz-
na), ApS Rumia (siatkówka), 
tri team Rumia (triathlon), 
GoSRit-u Luzino (wiele sek-
cji sportowych), oraz, po raz 
pierwszy, zespołów piłki ręcz-
nej z Bolszewa. 

– promujecie miasto, pro-
mujecie ziemię wejherowską 
– w całej polsce, w Europie, 
na świecie. pan Mateusz, któ-
ry odniósł sukces w Stanach 
Zjednoczonych zrobił pro-
mocję w skali ogólnoświato-

wej – powiedziała Gabriela 
Lisius, starosta wejherowski 
– Za wasze sukcesy bardzo 
dziękujemy  i cieszymy się, 
że w miarę naszych możli-
wości finansowych możemy 
wesprzeć wasze działania, 
aby były one jeszcze większe 
i lepsze.

– Ważna jest infrastruktura 

sportowa. Lada dzień ogło-
simy przetarg na budowę 
sali sportowej przy Zespole 
Szkół ponadgimnazjalnych 
nr 4 w Wejherowie, tzw. „sa-
mochodówce”. Będzie to 
pełnowymiarowa hala, gdzie 
potencjalnie będą mogli też 
rozgrywać swoje mecze ty-
tani. Ma to być sala na po-

trzeby naszej największej 
szkoły ponadgimnazjalnej – 
powiedział jacek thiel, czło-
nek Rady powiatu.

jak dodała pani starosta, 
jest już pozwolenie na bu-
dowę, a także złożony do 
Ministerstwa Sportu został 
wniosek o częściowe dofi-
nansowanie. KG

Sport promuje
powiat wejherowski

sPort  | GOŚćmi jAckA ThiElA i GABRiEli lisius Byli sPORTOWcy, kTóRZy W sZcZEGól-
ny sPOsóB PROmują POWiAT. POWOdEm sPOTkAniA ByŁO POdPisAniE umóW PROmO-
cyjnych międZy kluBAmi ORAZ POWiATEm.

początek gry to bardzo do-
bra gra obronna obydwu ze-
społów. Dość powiedzieć, że 
w czternastej minucie wynik 
brzmiał 3:3, a w dwudziestej 
6:5 dla tytanów. Widać było, że 
obydwie drużyny nastawione 
są na to, aby nie dać sobie rzu-
cić bramek, w ataku natomiast 
szwankowała skuteczność. 
pierwsza połowa zakończyła 
się wynikiem (8:7) dla tytanów 
i zanosiło się na ostrą walkę 
w drugiej części spotkania. 

tak też było – żadna z drużyn 
nie chciała odpuścić, a wynik 
przez cała drugą połowę oscy-
lował w okolicach remisu. Wej-
herowianie odskoczyli w 40 

minucie co prawda na dwie 
bramki, ale Cartusia szybko zni-
welowała przewagę i na osiem 
minut przed końcem spotka-
nia wyszła na prowadzenie 
13:12. W ekipie żółto-czerwo-
nych zaczęło być nerwowo, ale 

wtedy bramkę na „przełama-
nie” zdobył Warmbier. ostatnie 
minuty to koncertowa gra pary 
Cholcha – turek. Bramkarz 
obronił kolejne dwa rzuty rzuty 
i dodatkowo świetnie wypro-
wadził piłkę do kontry, którą na 

Zwycięska passa Tytanów
PiŁKA ręcZNA | WEjhEROWscy sZcZyPiORniŚci OdniEŚli kOlEjnE WyjAZdOWE 
ZWycięsTWO. PO BARdZO ZAcięTEj i WAlEcZnEj GRZE, POkOnAli WyżEj nOTO-
WAnEGO RyWAlA – cARTusię kARTuZy 17:15.

bramki zamienił wspomniany 
turek. tytani wygrali całe spo-
tkanie 17:15. 

tytani zagrali w składzie:  
Warmbier (5), turek (4), R.Wicki 
(3), Brzeski (2), Bartoś (2), Rado-
sław Sałata (1), Remigiusz Sałata, 
Cholcha, Miler, Wicon, Smoliński, 
M.jankowski, S.Sałata, p.jankow-
ski, K.Wicki, Sikora. 

– Cieszę się, że po tym blamażu 
w Wejherowie, tutaj wzięliśmy 
na Cartusii rewanż i wygraliśmy 
to spotkanie – powiedział po 
meczu trener, paweł paździocha.

Żółto-czerwoni po dwóch 
bardzo udanych wyjazdach 
umocnili się na 8. miejscu w ta-
beli i teraz, po dwóch wyjazdach 
wracają na własną halę. ich rywa-
lem będzie zespół, który prezen-
tuje jeszcze lepszą formę – SMS 
ii Gdańsk, który wygrał ostatnie 
3 mecze i zajmuje 5. miejsce 
w tabeli ii ligi. początek meczu 
w sobotę o 18:00 w hali Zespołu 
Szkół nr 1 w Wejherowie.

tENis stoŁowy | Na Hali widowi-
skowo-sportowej w luzinie odbył się 
turniej tenisa stołowego o Puchar wójta Gminy luzino, 
jarosława wejera.

po blisko czterogodzinnej rywalizacji wyłoniono zwycięz-
ców – 1. miejsce zajął Marek Rybaczek, który po zaciętym fi-
nale pokonał 3:2 Radosława orzeckiego . W meczu o trzecie 
miejsce Dawid hendrych pokonał reprezentanta gospoda-
rzy, Dariusz Michalaka. Wśród dziewcząt najlepsza była Ka-
tarzyna płotka. Zawodnicy otrzymali nagrody ufundowane 
przez wójta.

w luZiNiE 
GrAli 
o PucHAr 
wójtA

PiŁKA NoŻNA | trzech młodych zawodników Kts-K Go-
srit luzino wzięło udział w konsultacji szkoleniowej Kadry 
województwa Pomorskiego dla rocznika 2005.

Kacper Milczarek, Kamil Sergiej, oraz jakub Karczewski to piłka-
rze luzińskiego klubu, którzy otrzymali powołania z wojewódzkiej 
kadry. Konsultacja pomorskiego zespołu odbędzie się 15. marca 
w Gdyni na obiektach Gdyńskiego Centrum Sportu. Luzińscy za-
wodnicy na co dzień trenują pod okiem znanych z gry w Ekstra-
klasie trenerów: Karola piątka i  pawła Buzały.

Piłkarze z luzina 
w kadrze Pomorza

poLuB NAS
/GwE24.Pl

Zmagania 10-osobowych drużyn zło-
żonych z pracowników urzędów miejskich, 
samorządowych jednostek budżetowych 
i radnych zaplanowane zostały na najbliższą 
sobotę. turniej wystartuje o godz. 10 w hali 
Zespołu Szkół nr 2 w Redzie. Rozegrany zosta-
nie pomiędzy pięcioma zespołami zgodnie 
z systemem „każdy z każdym” - 5 setów do 15 
punktów (bez gry na przewagi). 

Do kibicowania zawodnikom zachęcają 
pracownicy urzędu Miasta w Redzie. Warto 
zaznaczyć, że turniej piłki Siatkowej wpi-
suje się w jubileuszowe obchody nadania 
Redzie praw miejskich. wA

rEDA świętujE jubilEusZ 
PiŁKA siAtKowA |  
„50 setów na 50 lat miasta 
redy” - to tytuł turnieju 
Piłki siatkowej, który zor-
ganizowany zostanie z okazji 
50-lecia nadania redzie praw 
miejskich.
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początek meczu 
pokazał dużą mo-
tywację Gryfa, ale 
po naporze żółto-
czarnych w pierw-
szych minutach 
powoli inicjatywę 
zyskiwali goście. 
W 14. minucie pa-
dła bramka dla Ra-
kowa. po dośrod-
kowaniu z rzutu 
wolnego Mazana 
obrońcom urwał 
się tomasz Margol 
i płaskim strzałem 
pokonał bramka-
rza. poza tą sytu-
acją niewiele było 
emocji pod obiema 
bramkami – do przerwy ki-
bice widzieli za to mnóstwo 
walki w środku pola i ataków, 
w których brakowało kluczo-
wych podań.

W drugiej odsłonie meczu 
gospodarze pokazali swoje 

inne oblicze, a główną różni-
cą było zdecydowanie, oraz, 
przede wszystkim, zabójcza 
skuteczność. trenerskim no-
sem wykazał się też trener 
Kotas – wprowadzony po 
przerwie przemysław Czer-
wiński potrzebował paru 

chwil, by dać wyrównanie. 
Wrzutkę z lewej strony źle 
wybił bramkarz Rakowa, co 
wykorzystał pomocnik Gry-
fa i nad jego rękami, z wiel-
ką precyzją, umieścił piłkę 
w siatce. intuicja Kotasa 
dała o sobie znać raz jeszcze 

– w 77. minucie paweł Czy-
chowski wszedł na boisko... 
przejął długą piłkę oszukując 
bramkarza gości, minął go 
i dał prowadzenie Gryfowi, 
notując wejście, jakiego nie 
powstydziłby się znany na 
Wzgórzu Wolności Rafał Sie-
maszko. Wynik do końca się 
nie zmienił, a żółto-czarni 
w końcu odwrócili losy spo-
tkania na swoją korzyść, po-
kazując charakter.

Żółto-czarni w tej rundzie póki co mają komplet 
zwycięstw i jadą na śląsk, by kontynuować dobrą 
passę. rywalem będzie Polonia bytom, którą wielu 
skazuje na spadek z ii ligi.

Łatwo zrozumieć tych, którzy bytomian widzą już w iii 
lidze. Co prawda polonia jeszcze 6 lat temu występowa-
ła w Ekstraklasie, ale dzisiaj jest już dwa szczeble niżej 
i w dodatku zanosi się na kolejną degradację – niebiesko-
czerwoni znajdują się na samym dnie ii ligi.

Ale jak może być inaczej skoro aż 8 punktów polonia 
straciła przez same sankcje Komisji Licencyjnej pZpN. 
powodem są zaległości finansowe – niezapłacone przez 
klub raty były powodem odjęcia 4 punktów przed star-
tem obecnego sezonu, oraz kolejnych 4 przed począt-
kiem obecnej rundy.

podopieczni Andrzeja orzeszka nie poddają się jednak 
bez walki. W miniony weekend polonia Bytom pokonała 
na wyjeździe GKS Bełchatów, o trzy punkty poprawiając 
swoją niemal beznadziejną sytuację w tabeli. Bytomianie 
mają zaledwie 13 oczek, do przedostatniej Kotwicy Ko-
łobrzeg tracą 6 punktów, a do ostatniego bezpiecznego, 
14. miejsca mają aż 9 punktów straty. tak więc wygrana 
w Bełchatowie to zaledwie jeden mały kroczek do utrzy-
mania, które na ten moment wydaje się dla dwukrotne-
go mistrza polski bardzo odległym celem. 

Kolejnym krokiem musiałyby być trzy punkty w meczu 
z Gryfem. A o to, patrząc na dobrą formę podopiecznych 
jarosława Kotasa, może być trudno. Najlepszy napast-
nik polonii w obecnych rozgrywkach, Arkadiusz Kowal-
czyk zdobył w tym sezonie 5 goli, co nie jest wynikiem 
robiącym wrażenie. Bytomianie w ogóle mają najgorszy 
atak w całej lidze – zdobyli zaledwie 18 goli w 21 me-
czach. W piątek naprzeciw siebie zagra więc najgorszy 
atak i druga najgorsza defensywa – Gryf stracił bowiem 
aż 37 bramek. jeśli szukać pozytywów wśród Ślązaków 
– jednym z nich może być przyjście Kamila Włodyki, któ-
ry w dwóch meczach rundy zdobył dwa gole. Z Bytomia 
odeszli zaś Aleksander januszkiewicz i Łukasz Rylukow-
ski, którzy w rundzie jesiennej byli podstawowymi za-
wodnikami zespołu.

Kibice z Wejherowa na pewno dobrze pamiętają po-
lonię z jej ostatnich wizyt na Wzgórzu Wolności. W po-
przednim sezonie niebiesko-czerwoni rozbili Gryfa aż 
4-0, ale w obecnych rozgrywkach żółto-czarni wzięli re-
wanż i wygrali w takim samym stosunku. Gole dla Gryfa 
zdobyli piłkarze, którzy wciąż są w kadrze – Kołc, Klim-
czak i Marczak.

o kolejne punkty Gryf powalczy z polonią w piątek 
o 19:00.

Krzysztof Grajkowski

Gryf ZAGrA Z PoloNiąTak się bije 
mistrza jesieni!

Gryf wEjHErowo 
– rAKów cZęstocHowA 2-1
Łysiak 48’, Czychowski 77’ 
– Margol 15’

Gryf wejherowo: Ferra - Brzuzy, 
Kamiński, Kołc, Dampc – tomczak 
(90.Goerke), Nadolski, Waceba 
(46.Łysiak), Chwastek (46.Czer-
wiński) - Marczak (77.Czychow-
ski), Wicki

raków częstochowa: Czapla – 
Sołowiej, petrasek, Góra – Mazan, 
Margol (81.Czerkas), Łabojko (66.
Kowalczyk), Malinowski – ozięba-
ła (83.Żmijewski), płonka, Wróbel

ii liGA | GRyf jEsT W fORmiE! POdOPiEcZni jAROsŁAWA kOTAsA WyGRAli dRuGi mEcZ Run-
dy WiOsEnnEj – Tym RAZEm WyżsZOŚć żóŁTO-cZARnych musiAŁ uZnAć niEdAWny lidER, 
RAkóW cZęsTOchOWA – W ZEsPOlE niE mA EufORii – ZAPEWniŁ PO mEcZu TREnER.

wKs podpisał umowę promocyjną 
z powiatem wejherowskim – to naj-
bardziej rozpoznawalny klub w mie-
ście – powiedziała Gabriela lisius, 
starosta wejherowski.

Do siedziby starostwa powiatowego 
przybyła cała drużyna, sztab szkolenio-
wy, a także piotr Waga – prezes klubu, 
Dariusz Mikołajczak, wiceprezes do 
spraw sportowych, oraz radny, Rafał 

Szlas, który w przeszłości 
pełnił funkcję prezesa. 
Słowem – z Gabrielą Li-

sius, oraz jackiem thielem, członkiem 
zarządu rady powiatu spotkał się najsil-
niejszy skład żółto-czarnych.  

pieniądze, czyli 40 tys. złotych, które 
powiat wejherowski przeznaczył na 
rzecz wejherowskiego klubu, mają być 
inwestycją w promocję regionu, jaką 
zapewnia zespół. 

- o przyszłym roku na razie nie myśli-
my. utrzymamy się, wtedy spotkamy 

się i porozmawiamy o tym, co dalej. Na 
razie celem jest utrzymanie i wierzę, że 
uda nam się to osiągnąć – stwierdził 
prezes Gryfa.

Powiat gra razem z Gryfem
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