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Tylko dwie lokalizacje – obydwie w po-
wiecie wejherowskim - brane są pod 

uwagę jako miejsce budowy pierwszej 
w Polsce elektrowni jądrowej. Minister 

energii zapowiedział w tym tygo-
dniu, że elektrownia powstanie i są 

na to pieniądze.

3

jądrówkę?
Będziemy mieć 



TYDZIEŃ Z

Poniedziałek, 7 sierPnia

Śmierć 
na drodze

Wtorek, 8 sierPnia

zderzenie trzech 
pojazdów

Środa, 9 sierPnia

wygraj zestawy 
książek!

CzWartek, 10 sierPnia 

kiedy warto
zmienić pracę? 

Piątek, 11 sierPnia 

zaplanuj z nami 
weekend!

 Jedna osoba zginęła 
w wypadku, do którego doszło 
w Wyszecinie. Audi uderzyło 
w drzewo, po czym dachowało 
i trafiło na kolejne drzewo. 

   W Robakowie (gm. Luzino) 
zderzyły się trzy pojazdy. Do 
groźnie wyglądającej kolizji 
drogowej doszło we wtorek 
około godz. 10.30.

  Z okazji Światowego Dnia 
Miłośników Książek ogłosili-
śmy konkurs dla Czytelników 
portalu Gwe24.pl. Zwycięz-
com przekażemy książki. 

 Możesz rozważyć zmianę 
miejsca zatrudnienia lub za-
wodu, jeśli czujesz, że przesta-
łeś czerpać korzyści z tego, co 
robisz. 

 Nie wiesz jak spędzić zbliża-
jący się weekend? Zapoznaj 
się z imprezami, które organi-
zowane będą na terenie powia-
tu wejherowskiego.

Twoje źródło informacji

Polub nasz Profil 
i bądź na bieżąco!

Zachęcamy naszych Czytel-
ników do przesyłania zdjęć 
oraz interesujących tema-
tów. Najciekawsze opubli-
kujemy na łamach naszej 
gazety oraz na naszym por-
talu gwe24.pl

zGŁoŚ TEMAT
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Codziennie 
nowe informacje

fb.com/gwe24

Sandra Nakonieczna we 
wtorek spotkała się z pre-
zydentem Wejherowa. Dla 
11-latki było to niesamowite 
przeżycie, bo włodarza mia-
sta znała wyłącznie z kanałów 
społecznościowych i mediów 
internetowych. Krzysztof Hil-
debrandt budzi w niej wy-
łącznie pozytywne emocje 
i w związku z tym darzy go 

ogromną sympatią.
- Śledzę to, co dzieje się 

w Wejherowie – mówi San-
dra z Chicago. - Pana prezy-
denta bardzo lubię oglądać, 
bo wydaje się nadzwyczaj 
sympatyczny. 

Z włodarzem Wejherowa 
11-latka miała okazję spo-
tkać się dzięki inicjatywie 
babci, Gertrudy Dombrow-

skiej. Pełna emocji rozmowa 
przebiegła w wyjątkowej at-
mosferze.

- Było bardzo miło i sym-
patycznie, czego się spo-
dziewałam – zapewnia 
11-latka.- Miałem nie tylko 
okazję rozmawiać z Panem 
prezydentem, ale i zwiedzić 
ratusz. 

WA

z chicago do wejherowa
WEjhEroWo |  na co dzień Mieszka w chicaGo. do wejhe-
rowa wraca jednak z PrzyjeMnoŚcią. Teraz Gród wejhera 
wsPoMinaŁa będzie ciePlej i częŚciej niż zwykle.

DYŻur 
rePorTera

Widziałeś ciekawe 
wydarzenie? 
A może chcesz 
zgłosić jakąś sprawę?

tel. 606 112 745

rusza nabór wniosków na rozpoczęcie wła-
snej działalności gospodarczej w ramach pro-
gramu „Pomorzanki w biznesie”. 

W najbliższą środę 16 sierpnia w Agencji Roz-
woju Pomorza rusza nabór wniosków o dotacje 
na założenie własnej działalności gospodarczej 
dla niepracujących pań, które ukończyły 30 rok 
życia. W ramach projektu Pomorzanki w Biznesie 
każda uczestniczka może ubiegać się aż o 23 tys. 
zł jednorazowej dotacji oraz trwające nawet rok 
wsparcie doradcze i wsparcie finansowe na po-
krycie kosztów bieżącej działalności do ok. 1.440 

Pieniądze na biznes dla pań
zł miesięcznie.

Projekt kierowany jest 
do pań, które mieszkają 
na terenie województwa 
pomorskiego, mają zamiar 
prowadzić jednoosobową firmę 
i nie prowadziły własnego biznesu w ciągu ostat-
niego roku. W celu zakwalifikowania się do „Pomorza-
nek” należy wypełnić dokumenty dostępne na stronie 
internetowej ARP oraz opisać pomysł na biznes i osza-
cować planowane wydatki z nim związane. 

/raf/
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zarejestruj się i twórz razem z nami!

Tylko dwie 
lokalizacje
PoWIAT | GMina choczewo lub Gniewino – w jednej z Tych lo-
kalizacji Ma być zbudowana elekTrownia jądrowa.

O planach budowie elek-
trowni jądrowej w Polsce 
mówi się od lat. Rządzący co-
raz bardziej zawężają liczbę 
miejsc, w których ta ogrom-
na inwestycja miałaby zo-
stać zrealizowana. W tym 
tygodniu  minister energii  
Krzysztof Tchórzewski za-
powiedział, że „jądrówka” na 
pewno powstanie w powie-
cie... wejherowskim!

Pierwszą z możliwych lo-
kalizacji jest Lubiatowo - Ko-
palino w gminie Choczewo. 
Miejsce to wymieniane jest 
od dawna w kontekście bu-
dowy „jądrówki”, wskazywał 
je także poprzedni rząd PO-
PSL. Przypomnijmy, że kilka 
lat temu ekolodzy i część 
mieszkańców protestowała 
wówczas przeciwko realiza-
cji tego pomysłu. 

Jako drugą potencjalną 
lokalizację minister Tchó-
rzewski wskazał Żarnowiec 
w gminie Gniewino. Tu tak-
że nie ma zaskoczenia – Żar-
nowiec także był wymienia-
ny od dawna jako miejsce, 
gdzie można taką elektrow-
nię zbudować. Warto dodać, 
że w latach 80. ub. wieku 

borze konkretnej lokalizacji. 
Samorządowcy z gmin, 

w których inwestycja miała-
by powstać, do słów ministra 
podchodzą z rezerwą. I trudno 
im się dziwić, bo deklaracje 
padały z ust rządzących wielo-
krotnie, a nic z nich jeszcze nie 
wynikło. 

- Wydaje mi się, że to kolej-
ne newsy podobne do tych, 
które od dłuższego czasu się 
pojawiają – uważa Wiesław 
Gębka, wójt gminy Choczewo. 
- Od deklaracji do działania 
jest jeszcze daleka droga. Ja 
bym chciał, żeby to powiedział 
nie minister, tylko rząd. A rząd 
zapowiedział, że ogłosi oficjal-
ne stanowisko w 3 - 4 kwartale 
tego roku. Warto zauważyć też, 
że mówiąc o „elektrowni jądro-
wej” tak naprawdę nie wiemy, 
o jakim obiekcie rozmawia-
my. Czy chodzi o elektrownię 
mniejszą (900 MW) w starszej 
technologii, czy o nowszej 
w najnowocześniejszej tech-
nologii (o mocy 1600 MW)? 
Na razie jest za dużo pytań, 
aby tematem się ekscytować. 
Spokojnie poczekajmy kilka 
miesięcy na oficjalne stanowi-
sko rządu. 

Samorządowcy zwracają 
uwagę na jeszcze jeden aspekt 
związany z kilkuletnim oczeki-
waniem na decyzję.

- Atrakcyjne tereny prze-
znaczone do sprzedaży, które 
można byłoby przeznaczyć 
pod inwestycje, od lat nie 
mogą znaleźć nabywców – 
wyjaśnia Mikołaj Orzeł, sekre-
tarz gminy Gniewino. - Żaden 
przedsiębiorca przecież nie 
zainwestuje nie wiedząc, czy 
za chwilę za płotem nie będzie 
mieć elektrowni jądrowej. 

Koszt inwestycji szacowany 
jest na 16 miliardów złotych. 

/raf/

PodCzas ostatniCh dni Gminy ChoCzeWo ProWadzono akCję 
informaCyjną i PromująCą enerGetykę jądroWą

w Żarnowcu trwała już budo-
wa elektrowni jądrowej, ale 
przerwano ją w 1990 r. Obec-
nie działa tam elektrownia 
szczytowo-pompowa. 

- Będziemy sami budować 
elektrownię atomową, mamy 
na to pieniądze i potrafimy to 
zrobić – zadeklarował w ponie-
działek, Krzysztof Tchórzewski, 
minister energii.

Plany budowy pierwszej 
w naszym kraju elektrowni 

jądrowej istniały już kilka dzie-
sięcioleci temu, ale porzucono 
je po przerwaniu budowy. 7 lat 
temu ówczesny rząd opraco-
wał program, mający na celu 
doprowadzenie do budowy 
„jądrówki”. Wyznaczono też 
kilka potencjalnych lokalizacji, 
wśród nich dwie w powiecie 
wejherowskim. Obecnie w obu 
gminach prowadzone są bada-
nia środowiskowe, które mają 
ostatecznie rozstrzygnąć o wy-
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Na rumskiej dzielni-
cy lotnisko doszło 
w poniedziałek do 
ujawnienia zwłok – poli-
cja w jednym z domów 
znalazła ciało mężczyzny. 

Na miejscu pracował technik 
kryminalistyki, we wtorek odbyły 
się przesłuchania kilku osób, które 
zostały wcześniej zatrzymane, wówczas 
w charakterze świadków. 
Przeprowadzona została sekcja zwłok, która 
nie zostawia wątpliwości co do przyczyny 
śmierci.
- Przyczyną zgonu był rozległy wylew krwi do jamy brzusznej, 
był on następstwem ran, które zadano ostrym narzędziem - 
mówi Lidia Jeske, prokurator rejonowy w Wejherowie. - Nie ma 
więc wątpliwości, że doszło do zabójstwa. Zatrzymany został 
60-latek, którego najpierw przesłuchano w charakterze podej-
rzanego, a potem trafił on do aresztu, zostały przedstawiony mu 
zarzut zabójstwa.
Zatrzymany mężczyzna był współlokatorem zabitego mężczy-
zny. W dniu zdarzenia w mieszkaniu odbywało się, jak podawała 
policja, „spotkanie towarzyskie, podczas którego pito alkohol”. 
60-latkowi grozi do 25 lat pozbawienia wolności. /K.G./

Prokuratura: „to morderstwo”!

Diagnoza jakości opieki 
pielęgniarskiej i ustandaryzo-
wanie rozwiązania w zakresie 
organizacji opieki, bezpie-
czeństwa i praw pacjenta to 
główne cele powołania przez 
Zarząd „Szpitali Pomorskich” 
zespołu ds. standaryzacji 
opieki pielęgniarskiej. Zespół 
ma za zadanie opracowanie 
Strategii Opieki Pielęgniar-
skiej na lata 2018-2022. 

W skład 6-osobowego ze-
społu wchodzą dyrektorzy ds. 
pielęgniarstwa z 4 szpitali: św. 
Wincentego a Paulo w Gdyni, 
Morskiego im. PCK w Gdyni, 
Zakaźnego w Gdańsku oraz 
Specjalistycznego w Wejhe-
rowie, a także dyrektorzy ds. 
zarządzania zasobami ludz-
kimi. Przewodniczy mu Beata 
Wieczorek–Wójcik, dyrektor 
ds. pielęgniarstwa ze szpitala 
w Wejherowie. 

- Fakty przemawiają za tezą, 
że warto standaryzować 
opiekę pielęgniarską – mówi 
Beata Wieczorek-Wójcik. - 
Wciąż bowiem funkcjonują 
luki między teorią i praktyką, 
między tym co wiemy a tym, 
jakie interwencje podejmuje-
my w opiece nad pacjentem. 

Budowanie strategii opieki 
opartej na aktualnej wiedzy 
medycznej wymaga niewąt-
pliwie jej przemodelowania.  

- Chcemy, by we wszystkich 
podmiotach naszej spółki 
opieka pielęgniarska zapew-
niała doskonałe wyniki le-
czenia pacjentów – dodaje 
Jolanta Sobierańska-Grenda, 
prezes zarządu „Szpitali Po-
morskich”. - Naszym celem 
jest, by realizowany model 
opieki, liczba i kwalifikacje 
personelu oraz wyposażenie 
wspomagające opiekę gwa-
rantowały bezpieczeństwo 
i satysfakcję pacjentów.  Dą-
żymy do ujednolicenia syste-
mu identyfikacji ryzyka zda-
rzeń niepożądanych, tak by 
ograniczyć ich występowa-
nie. Nie jest jednak możliwe 
ich całkowite wyeliminowa-
nie, bowiem niejednokrotnie 
wynikają one z indywidualnej 
sytuacji zdrowotnej pacjenta 

W ramach projektu odbędą 
się m.in. szkolenia dla kadry 
pielęgniarskiej, w każdym 
ze szpitali powołani zostaną 
„ambasadorzy bezpieczeń-
stwa” czyli liderzy zmian. 

/raf/

Nowy standard opieki
ZDroWIE | ruszyŁy Prace nad sTandaryzacją 
oPieki PielęGniarskiej w szPiTalach PoMorskich. 
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Na zgromadzonych go-
ści czekały liczne atrakcje 
z gwiazdą wieczoru – ze-
społem Bubliczki na czele. 
Podczas części oficjalnej 
obchodów przewodniczący 
Rady Miejskiej Ariel Sinicki 
wraz z zastępcą burmistrza 
Piotrem Wittbrodtem oraz 
wiceprezesem rumskiego 

oddziału Zrzeszenia Kaszub-
sko-Pomorskiego Józefem 
Lancem odsłonili pamiąt-
kową tablicę zamieszczoną 
z okazji XIX Światowego 
Zjazdu Kaszubów, który 1 
lipca odbył się w mieście. 
Wydarzenie, które odbyło 
się w minioną niedzielę przy 
Scenie Letniej Miejskiego 

Domu Kultury w Rumi, zo-
stało zorganizowane przy 
współpracy MDK i rumskie-
go oddziału Zrzeszenia Ka-
szubsko-Pomorskiego.
- Mieliśmy bardzo dużo róż-
nych wystawców, nie tylko 
ucharakteryzowanych pod 
kątem kaszubszczyzny - 
mówi Agnieszka Skawińska, 

dyrektor Miejskiego Domu 
Kultury. - Przewidzieliśmy 
również inne atrakcje takie 
jak: dmuchańce i samocho-
dziki dla dzieci, loterię fan-
tową czy wystawę gołębi. 
Już dzisiaj zapraszam na 
przyszłoroczną jubileuszo-
wą 25. edycję Jarmarku Ka-
szubskiego! /raf/

XXIV Jarmark Kaszubski
ruMIA | wsPaniaŁa PoGoda oraz wyjąTkowa aTMosfera TowarzyszyŁy jarMarkowi.
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W najbliższą sobotę, tj. 12 sierpnia, rodzinny ogród 
Działkowy im. płk. Stanisława Dąbka obchodził będzie 
50-lecie istnienia.
- Chciałbym złożyć wszystkim działkowcom szczere wyrazy 
uznania - mówi Krzysztof Krzemiński, burmistrz Redy - 
Ogródki działkowe trwale wpisały się w krajobraz nasze-
go miasta, będąc miejscem odpoczynku wśród zieleni, 
spotkań rodzin i przyjaciół, służąc integrowaniu lokalnej 
społeczności w tych zabieganych czasach.
Jubileusz odbywa się pod patronatem Burmistrza Miasta 
Redy. WA

kolejny jubileusz

Kilkuosobowe grupy od-
wiedzały różne punkty na 
terenie miasta, znajdujące 
się na specjalnej mapie. 
Dodatkowo uczestnicy gry 
miejskiej mieli do rozwiąza-
nia przeróżne zadania, które 
pozwoliły im dowiedzieć się 
więcej o swoich sąsiadach 
i sprawdzić wiedzę z zakresu 
historii miasta. 
Gdy drużyny były w trasie, 
pozostali mieszkańcy Redy 
mieli okazję uczestniczenia 

w warsztatach kreatywnego 
szycia. Zajęcia, które zorga-
nizowane zostały w ramach 
projektu R.E.D.A. RAZEM, 
prowadziła Paulina Darznik.
Organizatorem imprezy pn. 
City Fest był Miejski Dom 
Kultury w Redzie oraz Szczep 
Reaktywacja. Przedsięwzię-
cie zrealizowane zostało 
w ramach projekt „50 twarzy 
Redy”, który dofinansowany 
został ze środków Muzeum 
Historii Polski. WA

City Fest za nami
rEDA | szesnaŚcie drużyn wzięŁo udziaŁ w Grze 
Miejskiej, kTóra odbyŁa się w redzkiM Parku.
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zarejestruj się i twórz razem z nami!

Znany aktor, słynny prezenter telewizyj-
ny i lubiany pedagog w Redzie pojawi 

się na zaproszenie dyrekcji miej-
scowej biblioteki. Spotkanie, które 
zaplanowane zostało w sobotę, 12 
sierpnia na godz. 12, poświęcone 
będzie książce „Wojciech Malajkat. 
O gust walczę. Rozmowy o życiu 

i teatrze”. 
- Serdecznie zapraszamy na kolejne 

spotkanie, które zorganizowane zostanie 
w ramach cyklu Biesiad Literackich – zachęca Bożena Natzke, 
dyr. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Redzie. - To spotkania 
z ludźmi ze świata kultury, które cieszą się dużym zaintereso-
waniem wśród mieszkańców. 

Do pory Redę w ramach Biesiad Literackich odwiedzili 
m.in. Anna Seniuk, Krzesimir Dębski, Anna Jurksztowicz, Ewa 
Błaszczyk czy Arkady Paweł Fiedler. Spotkania z popularnymi 
aktorami i znanymi muzykami mają być kontynuowane. WA

Malajkat w Bibliotece
rEDA | już dziŚ zarezerwuj sobie czas. do bi-
blioTeki Przyjedzie wojciech MalajkaT.

W najbliższą niedzielę 13 
sierpnia o godz. 13.00, zrobi 
się w Wejherowie głośno, a to 
za sprawą zespołu Foliba. Na 
Placu Jakuba Wejhera odbędą 
się warsztaty gry na bębnach 
afrykańskich, podczas których 
zespół będzie uczył podstawo-
wych uderzeń i techniki gry na 
dundun i djembe. Ilość miejsc 
ograniczona. Zapisy pod adre-
sem wck@wck.org.pl. 
To nie koniec atrakcji z ze-
społem Foliba - o godz. 17.00 
w ramach cyklu „Muzyczne 
Lato” odbędzie się koncert 
w Parku Miejskim.
Ostatnim wydarzeniem plene-
rowym połowy tego miesiąca 
(wtorek 15 sierpnia godz. 18.00) 
będzie spektakl „Potańcówka 
Przedmiejska”, który zostanie 

Muzyka i taniec
Kolejne imprezy skiero-
wane do mieszkańców 
i turystów przed nami. 

wystawiony na placu Jakuba 
Wejhera przez  Warszawski Teatr 
„Pijana Sypialnia”. Aktorzy zapro-
szą do wspólnej zabawy wszyst-
kich mieszkańców i gości bez 
względu na wiek. Polka, walczyk, 
sztajer i fokstrot, to tylko niektóre 
z tańców, których będziemy mo-
gli nauczyć się pod kierunkiem 
artystów z Teatru Pijana Sypial-
nia. Nie trzeba mieć żadnego do-
świadczenia, wystarczą wygodne 
buty.

Wstęp na wszystkie wydarzenia 
jest darmowy. Wszystkie infor-
macje na temat tych wydarzeń 
dostępne są na stronie interne-
towej Wejherowskiego Centrum 
Kultury: wck.org.pl /raf/

Oczyszczony staw, nowe 
ścieżki, automatyczna toa-
leta, rozbudowana siłownia, 
zmodernizowany kanał – tak 
ma wyglądać wejherowski 
park miejski po zakończeniu 
kolejnego etapu rewitaliza-
cji.

Z najważniejszych prac 
zaplanowano modernizację 
stawu. Zostanie on oczysz-
czony, a jego ściany wzmoc-
nione. Zastosowana zostanie 
także nowa technologia do 
oczyszczania oraz zmoderni-
zowane zostaną murki opo-
rowe dzielące kanał środ-
kowy od stawu. W ramach 

inwestycji wykonane zosta-
ną ścieżki - wzdłuż kanału 
środkowego, poprzez most 
na rzece Cedron, który także 
zostanie wyremontowany, 
w stronę kaplicy nad Cedro-
nem (obok Młyna Biangi).

Przy placu zabaw powsta-
nie automatyczna toaleta 
publiczna. Rozbudowana 
zostanie istniejąca siłownia 
fitness o kolejne elementy, 
w tym dla osób starszych. 
W parku zamontowany zo-
stanie kolejny element mo-
nitoringu.

Przypomnijmy, że rewita-
lizacja parku Urząd Miejski 

Kolejne zmiany w parku
WEjhEroWo | Ma być Ładniej i ciekawiej – wejherowski Park Miejski Ma PrzejŚć 
dalszą MeTaMorfozę. 

KrZYSZTof hIlDEbrANDT, 
prezydent Wejherowa:

- Dzięki systematycznej rewitalizacji park jest 
urokliwym i wręcz magicznym miejscem dla 
mieszkańców Wejherowa i turystów. Staramy 
się wciąż go modernizować i rozbudowywać, 
aby był jeszcze piękniejszy. Chcemy, aby każ-

dy – niezależnie od wieku – dobrze się tu czuł. Stąd nasze 
kolejne inwestycje.

w Wejherowie rozpoczęła się 
już w 2006 roku. Z uwagi na 
duży zakres i koszt przedsię-
wzięcia realizacja odbywała 
się etapami.  

W 2008 r. wykonano meliora-
cję najbardziej nawodnionych 
obszarów parku — powstały 
nowe drenaże i oczyszczono 
istniejące rowy melioracyjne, 
a na dolnym tarasie wybudo-
wano kawiarenkę i scenę let-
nią.

W 2009 r. wybudowano 
nowe ścieżki parkowe, aleję 
różaną z pergolami, okrągłą 
rabatę kwiatową, system au-
tomatycznego nawadniania 
dla rabaty kwiatowej i alei 
różanej. Na najwyższym „mo-
krym” tarasie posadzono uni-
kalne odmiany dębów błot-
nych i cypryśników błotnych, 
wybudowano altanę widoko-
wą oraz wykonano melioracje 
kolejnych obszarów parku.

W 2010 r. na powierzchni 
ponad 2 tys. m2 wykonano 
zespół placów zabaw wraz 
z przebiegającą przez nie 
ścieżką. W 2011 r. wybudo-

wano kolejne odcinki nowych 
ścieżek parkowych, wykonano 
oświetlenie nowych ciągów 
pieszych, a na podmokłych 
terenach powstały pomosty 
drewniane z podświetleniem. 
Powstała siłownia zewnętrz-
na, miejsce na ognisko oraz 
częściowo utwardzono Polanę 
Piknikową z drogą dojazdową 
dla Straży Pożarnej. Dokona-
no kolejnych nasadzeń drzew 
i krzewów, roślin bylinowych. 
W 2012 r. wykonano montaż 
literki alfabetu kaszubskiego.

W 2014 r. oczyszczono i po-
głębiono kanał Zachodni (od 
ul. Św. Jacka) i Północny (od ul. 
Parkowej); umocniono brzegi 
kanału Zachodniego. Wyko-
nano stylowy, łukowy most 
nad kanałem oraz efektowną, 
podświetlaną fontannę na ka-
nale Zachodnim.

W 2015 r. ustawiony został 
ostatni element Abecadła 
Kaszubskiego w ramach Szla-
ku Alfabetu Kaszubskiego. 
W 2016 r. wybudowano dwie 
woliery dla bielików i żurawi.

/raf/
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Powiat wejherowski
www.powiatwejherowski.pl /powiatwejherowski

Zarząd Powiatu Wejhe-
rowskiego zawarł z Mini-
sterstwem Rodziny,  Pracy 
i Polityki Społecznej Poro-
zumienie o wsparcie reali-
zacji zadania publicznego 
realizowanego w ramach 
Programu Osłonowego 
„Wspieranie Jednostek 
Samorządu Terytorialne-
go w Tworzeniu Systemu 
Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie”. 

Na mocy niniejszego poro-
zumienia Powiat Wejherow-
ski, za pośrednictwem Po-
wiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Wejherowie re-
alizuje program „Razem 
przeciw przemocy”, dedyko-
wany  mieszkańcom z terenu 
powiatu wejherowskiego. 
Całkowity koszt programu to 
21.050,00zł. w tym dotacja 
z budżetu państwa w wyso-
kości 12 450,00 zł i wkład 
własny Powiatu 8.600,00 zł.

W edycji 2017 roku niniej-
szego programu, realizowane 
będą działania skierowane 

do młodzieży szkół ponad-
gimnazjalnych, dla których 
organem prowadzącym jest 
Powiat Wejherowski, miesz-
kańców powiatu, osób do-
świadczających przemocy 
oraz samorządów gminnych, 
przedstawicieli służb zobo-
wiązanych ustawą o przeciw-
działaniu przemocy w rodzi-
nie do podejmowania działań 
w ramach swoich kompeten-
cji na rzecz przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie. 

 Działania te mają na celu  
profilaktykę przemocy i pod-
niesienie świadomości spo-
łecznej na temat przemocy. 

W ramach programu prze-
widziano konkurs plastycz-
ny dla młodzieży pn. „Nie 
zamykaj oczu na przemoc”. 
Prace plastyczne w trzech 
kategoriach : „Przemoc ró-
wieśnicza”, Cyberprzemoc” 
i „Przemoc domowa” posłużą 
kampanii edukacyjnej miesz-
kańców powiatu poprzez 
ulotki informacyjne i plakaty.

Kolejnym przewidzianym 

działaniem jest konferencja 
powiatowa pt. „Powiat wej-
herowski bez przemocy” po-
łączona z wernisażem prac 
plastycznych zgłoszonych 
do konkursu. Konferencja 
odbędzie się we wrześniu 
2017 roku, przewidziana 
jest dla ok. 150 uczestników 
i poświęcona będzie między 
innymi wymianie dobrych 
praktyk pomiędzy instytucja-
mi ustawowo zajmującymi 
się przemocą oraz  będzie 
okazją do wypracowania 
wniosków do dalszych dzia-
łań na rzecz wsparcia rodzin 
borykających się z przemocą 
w rodzinie.

Program przewiduje rów-
nież wsparcie dla osób do-
świadczających przemocy                   
w rodzinie w postaci „Gru-
py wsparcia”. Chętne osoby 
skorzystają z  pomocy psy-
chologicznej prawnej. Mogą 
one zgłaszać się do udziału 
w programie do Powiatowe-
go Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Wejherowie.

 „Razem przeciw przemocy”Wyciąg z ogłoszenia Starosty Wejherowskiego
o  drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 

nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

INFORMACJA
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity 
Dz. U. z 2016, poz. 2147 ze zm.)

Starosta Wejherowski
informuje,

że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4 oraz na stronach internetowych: 
www.bip.powiatwejherowski.pl, www.powiat.wejherowo.pl, www.uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl za-
mieszczono przez okres 21 dni, wykaz nr IV/2017, dotyczący nieruchomości gruntowej o powierzch-
ni 580 m2, położonej w Bolszewie, gmina Wejherowo, stanowiącej własność Skarbu Państwa, prze-
znaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 705/3  
o powierzchni całkowitej 1 173 m2.

Wykaz wywieszono w dniu 11 sierpnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
Starosta Wejherowski

 
I. działając na podstawie art. 1,  art.11a ust.1, art.11f ust. 3 ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasa-
dach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg  publicznych /t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 2031 z późn. 
zm./ oraz art. 10  i  art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu  postępowania administracyjnego /tekst 
jedn.  Dz. U. z 2017r. poz. 1257./, zawiadamia, że na wniosek z dnia  24.05.2017r. (uzupełnionyego w dniu 
01.06.2017r.) Burmistrza Miasta Redy w dniu  04.08.2017r. wydano decyzję o zezwoleniu na realizację inwe-
stycji drogowej:

 
rozbudowę  drogi gminnej  ul. Młyńskiej w Redzie w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa węzła 

integracyjnego Reda wraz z trasami dojazdowymi na terenie Miasta Redy”
 

na  nieruchomościach gruntowych na terenie Gminy Miasta Reda określonych poniżej:
 
A.  działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogi gminnej: 
- obr. 01  działki nr ewid.: 694/38, 1267/8, 1267/17 (powstałej z podziału działki nr 1267/1)

B.  działki objęte obowiązkiem budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, zjazdów i innych dróg 
publicznych:
- obr. 01 działki nr ewid.: 434/1, 435/1, 435/3, 692, 693/1, 694/2, 694/6, 695/1, 695/2, 696/1, 696/2, 698/1, 
702/1, 703/1, 704/4, 719/4, 719/5, 719/6, 719/7, 694/39, 695/8, 697/1, 697/4, 698/3, 1267/9, 1267/10, 1267/11, 
1267/13, 1267/18 (powstałej z podziału działki nr 1267/1), 435/8, 435/9, 435/20, 435/19, 435/15, 435/16, 
435/17, 719/23

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, właściwe organy administracji rządowej i samo-
rządowej oraz właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych inwestycją  o możliwości zapoznania 
się z decyzją w Starostwie Wejherowskim Wydział Architektury i Budownictwa, 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 administracyjnego  
zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Oznaczenie 
nieruchomości według 

księgi wieczystej 
oraz katastru 
nieruchomości

KW GD1W/00045605/5
Miasto Wejherowo, obręb 15,  działka nr 473/2

Powierzchnia 
nieruchomości

312 m2

Opis nieruchomości Nieruchomość położona jest  przy ul. Przebendowskiego,  posiada 
dostęp do drogi publicznej, zabudowana budynkiem gospodarczym 
o pow. 18 m2. Działka w kształcie prostokąta, teren płaski, ogrodzo-
ny, zagospodarowany, porośnięty trawą oraz pojedynczymi drzewami 
i krzewami. W południowo-wschodnim narożniku działki znajduje się 
szafka energetyczna. W przyległej ulicy przebiega sieć energetyczna, 
wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, teletechniczna oraz gazowa.

Cena wywoławcza 120 000,00 zł
(cena nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT)

Wysokość wadium 12.000,00 zł
Termin i miejsce 

przetargu
14 września 2017 r. o godz. 10.00

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wejherowie,
ul. 3 Maja 4, sala nr 08

Pełna treść ogłoszenia o przetargu została została wywieszona na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego 
w Wejherowie, Urzędu Miejskiego w Wejherowie oraz  na stronie internetowej www.bip.powiat.wejhero-
wo.pl i www.powiat.wejherowo.pl.

Informacji na temat przetargu i terminu ewentualnych oględzin można uzyskać w Wydziale Gospo-
darki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wejherowie ul. 3 Maja 4, II piętro, pokój 229 lub pod 
nr tel. 58 572-94-78.
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Na budowę ronda, dzięki efektyw-
nej współpracy Miasta Rumia oraz 
Starostwa Powiatowego w Wejhe-
rowie, udało się uzyskać dofinanso-
wanie w kwocie blisko 800 000 zło-
tych (w ramach tzw. Schetynówek). 
Całkowity koszt inwestycji to 1,6 mln 
złotych.

Z przebudową wiążą się również 
utrudnienia i zmiana organizacji ru-
chu. Wszystkie szczegółowe informa-
cje oraz pomocnicze mapki można 
znaleźć na oficjalnej stronie Urzędu 

Miasta Rumia - rumia.eu, w zakładce 
„Aktualności”. 

Warto również podkreślić, że jest to 
kolejny duży remont drogowy w mie-
ście. W grudniu 2016 roku udało się 
zmodernizować ciąg ulic Jaworskie-
go, Targowej i Rodziewiczówny, któ-
ry łączy ulice Dąbrowskiego z drogą 
wojewódzką nr 100. W lipcu zaś od-
dano do użytku zmodernizowaną ul. 
Bądkowskiego. Wszystkie inwestycje 
zrealizowano przy wsparciu z pro-
gramu tzw. Schetynówek. /raf/

Ruszyła przebudowa skrzyżowania
ruMIA | kilka dni TeMu ruszyŁa Przebudowa skrzyżowania ulic PoMorska i Gdańska. 

ArIEl SINIcKI, 
przewodniczący 
Rady Miejskiej Rumi:

- Według policyjnych statystyk jest to najbardziej nie-
bezpieczne skrzyżowanie w Rumi. Mówimy tu o ponad-
przeciętnej ilości stłuczek i wypadków. O budowę tego 
ronda mieszkańcy apelowali już od wielu lat, dlatego 

też ta inwestycja była dla nas priorytetem.

ZMIANY W ruchu: 
Zmiany w organizacji ruchu wprowadzane są w dwóch etapach:

ETAP I
Wyłączenie południowej części skrzyżowania ul. Gdańskiej, ul. Częstochow-
skiej i ul. Pomorskiej. Ruch samochody zostanie przeniesiony na północną 
część skrzyżowania. W związku z zamknięciem zostanie wytyczony objazd ul. 

Gdańskiej ulicami Generała Henryka Dąbrowskiego i ul. Pomorską. 

ETAP II
Zakłada wyłączenie północnej części skrzyżowania ul. Gdańskiej, ul. Często-
chowskiej i ul. Pomorskiej. Ruch samochody zostanie przeniesiony na połu-
dniową nowowykonaną część ronda. W związku z zamknięciem zostanie wy-

tyczony objazd ul. Gdańskiej ulicami Dębogórską i Gdyńską.

                                                                                                                                  189/2017/DB
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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                                                                                                                                                191/2017/DB

Odpowiedzi na te pytania 
znajdą najmłodsi, którzy 
wraz z rodzicami wezmą 
udział w kolejnym spotka-
niu z cyklu Akademia Ma-
łych Odkrywców w Porcie 
Rumia Centrum Handlowym 
Auchan. 

Podczas kolejnego spo-
tkania w ramach cyklu naj-
młodsi poznają fascynujący 
świąt smaków i przekonają 
się, że zdrowe jedzenie nie 
jest nudne. W trakcie zaba-
wy najmłodsi dowiedzą się, 
jak działa zmysł smaku i jak 
można go zmylić. Następnie 
poznają piramidę żywienia 
i wspólnie z animatorami 
wykonają zdrowe i sycące 
kanapki, owocowe szasz-
łyki i pyszny, zdrowy krem 
o smaku czekolady. 

Niedzielne spotkanie z cy-
klu „Akademia Małych Od-
krywców” będzie również 
okazją do poznania dzieł 
sztuki, w których pojawia-
ły się motywy owoców 
i warzyw. Dzieci będą mo-
gły, inspirując się obrazami 
Giuseppe Arcimboldego, 
stworzyć owocowe portre-
ty. 

Spotkanie w ramach „Aka-
demii Młodych Odkrywców” 
odbędzie się w niedzielę 13 
sierpnia w Porcie Rumia Cen-
trum Handlowym Auchan 
przy ulicy Grunwaldzkiej 108 
w Rumi w godzinach 12.00 - 
17.00. Udział w warsztatach 
jest bezpłatny a wszystkie 
materiały zapewnia organi-
zator. 

/raf/

Podróż w krainę smaków
ruMIA | co sPrawia, że czujeMy sMak? czyM jesT 
PiraMida żywienia? jak zrobić zdrowe sŁodycze? 
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Członków Bolszewskiego 
Klubu Rowerowego „Cyklista” 
w siedzibie Starostwa Powiato-
wego w Węgorzewie ugościła  
Halina Faj, starosta węgorzew-
ski. Celem wizyty były rozmowy 
na temat ścieżek rowerowych 
na terenie powiatu węgorzew-
skiego oraz przebiegający 
przez powiat szlak Green Velo.

Wizyta odbyła się w ramach 
rajdu rowerowego Szlakiem 
Wielkich Jezior Mazurskich, 
w czasie którego cykliści po-
konali kilkaset kilometrów tras 
rowerowych i zobaczyli naja-
trakcyjniejsze miejsca w tam-
tejszym powiecie. Na zakoń-
czenie spotkanie w starostwie 
wymieniono materiały promo-
cyjne. /uGW/

O ścieżkach rowerowych podczas rajdu
GM. WEjhEroWo | rowerzyŚci z bolszewa sPoTkali się ze sTarosTą PowiaTu węGorzewskieGo, 
aby wyMienić się doŚwiadczeniaMi i PorozMawiać o Ścieżkach rowerowych.
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zarejestruj się i twórz razem z nami!

Wprawdzie bitwa pod Świe-
cinem (niedaleko Wejhero-
wa), w której polskie wojska 
zaciężne pod dowództwem 
Piotra Dunina pokonały ar-
mię krzyżacką, którą dowo-
dził Fritz von Raveneck, od-
była się 17 września 1462 r., 
ale ww. Bractwo rocznicowe 
świętowanie nieco przyspie-
szyło. 
Już kilka dni przed insce-
nizacją bractwa rycerskie 
z całej Polski zjeżdżały się do 
Świecina, aby podjąć próbę 
odtworzenia nie tylko samej 
bitwy, ale również życia obo-
zowego, sposobów podró-
żowania i spędzania czasu 

Krzyżacy znów przegrali 
ŚWIEcINo | Pasjonaci hisTorii, czyli bracTwo rycerskie sPod nordowej Gwiazdy, 
zorGanizowali (już Po raz 12.) inscenizację biTwy Pod ŚwiecineM. 

przez późnośredniowiecznych 
rycerzy i żołnierzy zaciężnych. 
Można było obejrzeć insce-
nizację bitwy - z udziałem 
piechurów, konnych i wozów 
taborowych – oraz zwiedzić 
obóz warowny z II połowy 
XV wieku. W obozie przyby-
wało ponad 150 odtwórców 
historycznych wydarzeń. Po 
przekroczeniu bramy zwie-
dzający mogli obejrzeć ubiory 
damskie i męskie, przymie-
rzyć zbroję, usłyszeć odgłos 
strzału z działa, powąchać 
lufę hakownicy po wystrzale 
i skosztować potraw opartych 
na średniowiecznych składni-
kach i recepturach. Surowców 
i produktów potrzebnych do 
ich sporządzenia, dostarczyło 
Centrum Hurtowe RENK, od 
niedawna kierowane przez 
dr Sławomira Niecko. Swój 
warsztat w obozie prezen-
towali odtwórcy dawnych 
rzemiosł. Atrakcją był udział 

wozów taborowych zarówno 
w formowaniu obozowiska, 
jak i w samej bitwie.
A mieczem dzielnie machał 
nawet radny sejmiku woje-
wódzkiego Adam Śliwicki. 
- Ilość turystów przerosła 
nasze oczekiwania, na przy-
szłość musimy zorganizować 
dodatkowe zapasowe parkin-
gi – podkreślił radny Śliwicki. 
- Dużym zainteresowaniem 
cieszyły się zabawy dla naj-
młodszych i to będziemy 
kontynuować, posze-
rzając ich zakres. 
Wszystkim ser-
decznie dziękuję 
za przybycie 
i zapraszam 
za rok.
Anna 
Kłos
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WYcIĄG  Z  oGŁoSZENIA  
o  PIErWSZYM  PrZETArGu  uSTNYM  NIEoGrANIcZoNYM  

NA  SPrZEDAŻ  NIEruchoMoŚcI  PoŁoŻoNEj  W  ruMI  
PrZY ul. jEZIorNEj, STANoWIĄcEj  WŁASNoŚĆ 

GMINY  MIEjSKIEj  ruMIA

Burmistrz Miasta Rumi ogłosił pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nierucho-
mości niezabudowanej, położonej w Rumi przy ul. Jeziornej, oznaczonej jako działka nr 23/6 
o powierzchni 15560 m2, obręb 2, zapisanej w księdze wieczystej KW GD1W/00035000/1.  

Przedmiotowa działka objęta jest obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego miasta Rumi uchwalonym Uchwałą Nr XXVI/335/2012 Rady Miejskiej Rumi 
z dnia 27 września 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, dla obszaru położonego w Rumi, zwanego „Jeziorna” (Dz. Urz. Woj. Pomor-
skiego z dnia 2 listopada 2012 r., poz. 3423), w którym znajduje się  w obszarze oznaczonym 
symbolem 3MW/U co oznacza, że są to tereny  zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
oraz zabudowy usługowej, bez ustalania proporcji pomiędzy funkcjami. 
 
Pierwszy przetarg odbędzie się w dniu 20 października 2017 roku o godzinie 1200 
w siedzibie urzędu Miasta rumi przy ul. Sobieskiego 7, pok. 100.       
        
cena wywoławcza wynosi 5.446.000,00 zł netto (pięć milionów czterysta czterdzieści 
sześć tysięcy złotych). Wadium wynosi 544.600,00 zł, które należy wnieść do dnia 16 
października 2017 r. w pieniądzu. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony 23 % po-
datek VAT.
  
Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogło-
szeń Urzędu Miasta Rumi, 84-230 Rumia ul. Sobieskiego 7 oraz na stronach internetowych 
Urzędu Miasta Rumi: www.bip.rumia.pl i https://rumia.eu  
Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego przetargu można uzyskać w Referacie Go-
spodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Rumi, pok. 106, tel. 58/679 65 24, we wskaza-
nych godzinach: poniedziałek w godz. 900 - 1700, wtorek, środa i piątek w godz.   730 – 1530.

o G Ł o S Z E N I E
WÓjTA GMINY chocZEWo

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
- dla działek nr: 145/5, 146 oraz części działki nr 138 we wsi lublewo w gminie choczewo,  

- w rejonie ulic: jeziornej, Żytniej oraz Morskiej we wsi Kopalino w gminie choczewo,
- dla działek nr: 119/22 oraz 121/13 w lubiatowie w gminie choczewo.

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073)  oraz:
uchwały nr XXXIX/243/17 z dnia 29 marca 2017r. o przystąpieniu do sporządzenia 1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia-
łek nr: 145/5, 146 oraz części działki nr 138 we wsi lublewo w gminie choczewo,
uchwały nr XXXIX/244/17 z dnia 29 marca 2017r. o przystąpieniu do sporządzenia 2. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie 
ulic: jeziornej, Żytniej oraz Morskiej we wsi Kopalino w gminie choczewo,
uchwały nr XXXIX/245/17 z dnia 29 marca 2017r. o przystąpieniu do sporządzenia 3. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 
nr: 119/22 oraz 121/13 w lubiatowie w gminie choczewo.

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wraz z prognozami oddzia-
ływania na środowisko, w dniach od 18.08.2017r. do 08.09.2017r.  w  Urzędzie Gminy Choczewo, 84-210 Choczewo, ul. Pierwszych Osadników 17, w dni 
robocze w godz. od 9.00 do 15.00. Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędą się w dniu 31.08.2017 r. 
w Urzędzie Gminy Choczewo, 84-210 Choczewo, ul. Pierwszych Osadników 17:
- o godz. 13:00 – dotyczy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr: 145/5, 146 oraz części działki nr 138 we wsi luble-
wo w gminie choczewo,
- o godz. 13:30 – dotyczy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: jeziornej, Żytniej oraz Morskiej we wsi Kopalino 
w gminie choczewo,
- o godz. 14:00 – dotyczy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr: 119/22 oraz 121/13 w lubiatowie w gminie cho-
czewo.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na 
piśmie do Wójta Gminy Choczewo z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga 
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.09.2017r.
Pisma należy kierować drogą pocztową lub bezpośrednio w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Choczewo, ul. Pierwszych Osadników 17, 84-210 Chocze-
wo, lub w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu 
na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Choczewo na platformie ePUAP2.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1405) w związku z prowadzo-
nymi postępowaniami w sprawie strategicznych ocen oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektów w/w planów miejscowych do 
publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy tj. projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, pro-
gnozami oddziaływania na środowisko do tych planów, opiniami Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Wejherowie oraz Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.
Zainteresowani udziałem w postępowaniach 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 Choczewo na adres Urząd Gminy Choczewo, ul. Pierw-
szych Osadników 17, 84-210 Choczewo, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecz-
nym podpisem elektronicznym na adres mailowy sekretariat@choczewo.com.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.09.2017r.
Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. 
Uwagi do projektów planów oraz wnioski i uwagi w postepowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko będą rozpatrywane przez 
Wójta Gminy Choczewo w terminie do 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.
                       WÓJT GMINY CHOCZEWO

o G Ł o S Z E N I E 
WÓjTA GMINY chocZEWo

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), oraz art. 39 ust.1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt.1 ustawy 
z dnia 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. 
z 2017 r., poz. 1405) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Choczewo:
- uchwały nr XL/260/17 z dnia 24 kwietnia 2017r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Zachodniej, Widokowej, oraz Wschod-
niej we wsi Sasino w gminie Choczewo, oraz uchwały nr XLIII/278/17 z dnia 28 czerwca 2017r. 
w sprawie zmiany uchwały nr XL/260/17 z dnia 24 kwietnia 2017r. o przystąpieniu do sporządze-
nia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Zachodniej, Widokowej, 
oraz Wschodniej we wsi Sasino w gminie Choczewo, a także o przystąpieniu do przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej w/w projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego,
- uchwały nr XLIII/279/17 z dnia 28 czerwca 2017r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu działki nr 244 we wsi Kopalino w gminie 
Choczewo, oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środo-
wisko dotyczącej w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- uchwały nr XLIII/280/17 z dnia 28 czerwca 2017r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Sasino na południe od ul. Polnej w gmi-
nie Choczewo, oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko dotyczącej w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- uchwały nr XLIII/281/17 z dnia 28 czerwca 2017r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów wsi Kopalino w gminie Choczewo, oraz 
o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej 
w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Załączniki graficzne do wyżej wymienionych uchwał, szczegółowo określające granice planów są 
eksponowane na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Choczewo.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych. Wnioski na-
leży składać na piśmie na adres:
urząd Gminy choczewo
ul. Pierwszych osadników 17
84-210 choczewo
w terminie do dnia  01 września 2017 roku.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz 
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

burmistrz Miasta rumi 
ogłasza nabór 

na wolne stanowisko pracy 
w urzędzie Miasta rumi:

Główny specjalista 
w Wydziale Urbanistyki i Architektury 

w pełnym wymiarze czasu pracy.

Szczegółowa treść ogłoszenia o naborze dostępna 
jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi oraz 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta 
Rumi /www.bip.rumia.eu/ lub /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 nieruchomo-
ściami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) 
oraz Zarządzeń Burmistrza Miasta Rumi infor-
muję, że w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy 
ul. Sobieskiego 7, na okres 21 dni, wywieszo-
ny został  Wykaz Nr XXXIV stanowiący załącz-
nik do Zarządzenia Nr 1315/357/2017 z dnia 
08.08.2017 r. obejmujący lokal mieszkalny 
wraz z udziałem w gruncie, położony w Rumi, 
stanowiący własność Gminy Miejskiej Rumia, 
przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprze-
targowej na rzecz jego  najemców oraz Wykaz 
Nr XXXIII stanowiący załącznik do Zarządzenia 
Nr 1316/358/2017 z dnia 08.08.2017 r. obejmu-
jący nieruchomość położoną w Rumi przy ul. 
Porzeczkowej, oznaczoną jako działka nr 61/3 
o pow. 96 m2, stanowiącą własność Gminy 
Miejskiej Rumia, przeznaczoną do sprzedaży 
w drodze przetargu ustnego ograniczonego.
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Dokładne i szczegółowe 
– takie są mapy wydane 
w Departamencie Turystyki 
Urzędu Marszałkowskiego. 
Obejmują całe wojewódz-
two pomorskie- od Helu 
po Ustkę, przez Kociewie 
i Powiśle. To w sumie 8 map 
przedstawiających każdy 
region województwa. Z tak 
dokładanymi mapami zapla-
nujemy wycieczkę rodzin-
ną oraz przeznaczoną dla 
bardziej doświadczonych 
rowerzystów. Ich uniwersal-
ność to duża zaleta, a szcze-
gółowość pozwala precy-
zyjnie planować rowerowe 
wypady. Część map zawiera 
też opisy krajoznawcze kilku 
szlaków rowerowych.
Z kolei przewodnik „Rowero-
we Inspiracje”, który powstał 
we współpracy z PROT, to 
zbiór pomysłów wycie-
czek rowerowych po całym 
województwie, ujętych 
w jednej poręcznej książecz-
ce na spirali. W przewod-

Zwiedzaj z mapą 
lub przewodnikiem
PoMorZE | Tysiące kiloMeTrów Ścieżek rowerowych, cieka-
wych Miejsc i aTrakcji. co oferują naM MaPy i Przewodniki 
rowerowe Po wojewódzTwie PoMorskiM?

niku znajdziemy propozycje 
31 tras wraz z mapami, które 
przybliżają najciekawsze i naj-
bardziej malownicze miejsca 
w województwie pomorskim. 
Najkrótsza z nich ma jedynie 
5 km (Pętla Reja po Sopocie), 
a najdłuższa to prawie 230 km 
z Rytla, przez Bytów, Słupsk, 
Ustkę aż po Łebę. Każda z tych 
tras jest dokładnie opisana. 
Podstawowe informacje to 
długość, trudność, dominująca 
nawierzchnia, czas potrzebny 
do jej pokonania czy rekomen-
dowany rodzaj roweru. Dzięki 
temu łatwiej jest planować 
wyjazd i zdecydować się na 
konkretny szlak.
Znajdziemy tu także kilka zdań 
o tym, jak dobrze przygoto-
wać się do wycieczki rowero-
wej. A ciekawym dodatkiem 
są informacje o dwóch trasach 
rowerowych o znaczeniu mię-
dzynarodowym.
Przewodnik „Rowerowe inspi-
racje” można nabyć w Informa-
cji Turystycznej PROT w Bramie 
Wyżynnej w Gdańsku, poszcze-
gólne mapy można dostać 
w czasie imprez rowerowych, 
na których województwo po-
morskie promuje turystykę ro-
werową oraz w czasie targów 
turystycznych.

Przewodnik oraz mapy do-
stępne są również na stronie 
internetowej pomorskie.travel. 
Można je bezpłatnie pobrać 
na swój komputer w formacie 
pdf. /raf/

Najniższe bezrobocie 
w czerwcu odnotowano 
w Trójmieście. A jak sytu-
acja wygląda w innych 
regionach Pomorza?
Liczba bezrobotnych 
w województwie 
pomorskim 
sukcesywnie 
spada od kilku 
miesięcy. Poka-
zują to statystyki 
przygotowane przez 
Pomorskie Obserwatorium 
Rynku Pracy na podsta-
wie danych Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej oraz Głównego 
Urzędu Statystycznego.
Stopa bezrobocia na 
Pomorzu w czerwcu 2017 
r. w porównaniu do maja 
2017 r. spadła o 0,4 pkt. 
proc. i wyniosła 5,9%. 
Jest to najniższa stopa 
bezrobocia, jaką odnoto-
wano od czasu powstania 
województwa pomor-
skiego i jednocześnie jest 
niższa od średniej krajowej 
(wynosi ona 7,1 proc.). 
Mniejsze bezrobocie 
w czerwcu odnotowano 
jedynie w województwie 
wielkopolskim, śląskim 
i małopolskim.

Rekordowo niskie bezrobocie
PoMorZE | jeszcze niGdy w hisTorii PoMorza 
nie byŁo Tak niskieGo bezrobocia. 

W tej chwili na Pomorzu 
pracy nie ma prawie 52,2 
tys. osób. Najmniej bezro-
botnych jest w Sopocie (2,3 
proc), a najwięcej w po-
wiecie człuchowskim (13,5 
proc.). Dobrymi wynikami, 
jeśli chodzi o mały odsetek 
bezrobotnych, mogą się po-
chwalić miasto Gdynia (3,2 
proc.) i Gdańsk (3,4 proc.), 
a także powiat kartuski (3,4 
proc.) i gdański (5,2 proc.). 

Rosną też zarobki. O kilka-
set złotych wzrosły średnie 
pensje osób zatrudnionych 
w przedsiębiorstwach. Śred-
nie wynagrodzenie brutto 
wynosi 4.588,62 zł i jest 
większe od wskaźników 
majowych o 6,5 proc. 

 /raf/



NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

SPrZEDAM działkę budowlaną 
w Gościcinie, 809 m kw., tel.728 454 
475

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

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

SPrZEDAM dom murowany, pod-
piwniczony, dobra lokalizacja, garaż, 
ogród, możliwość dwóch oddziel-
nych mieszkań, ul. Pontonowa 10, 
Gdynia, tel. 508 261 157

SPrZEDAM działkę ogrodniczą 
z domkiem murowanym, szklarnią. 
tel: 517 159 871

SPrZEDAM 2 mieszkania/1pietro 
63m2 2 pietro 59m2w Redzie w ka-
mienicy i działkę budowlana 1215m2   
Tel. 602 306 210

SPrZEDAM działkę ogrodniczą 
480m altana prad woda Wejherowo 
24tys. tel. 507254040

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ

WYNAJMĘ

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

SPrZEDAM lub wynajmę działkę, 
434 m2, nad morzem w Karwińskich 
Błotach, 1 km do pięknej plaży, z pra-
wem budowy, media przy drodze, 
tel. 661 582 483

STArSZY, samotny Pan, bez nało-
gów, szuka kawalerki, ewentualnie 
pokoju gościnnego w domu jedno-
rodzinnym, tel. tel. 503 590 203

KUPIĘ

KuPIę mieszkanie za gotówkę, 
w Trójmieście, do remontu, zadłużo-
ne, tel. 572 48 55 29

MOTORYZACJA
SPRZEDAM

SKuP aut, kasacja, pomoc drogowa 
auto części, Wejherowo, trojmiasto 
tel. 789 345 593

SPrZEDAM motocykl Junak RS 125 
z akcesoryjnym wydechem na kat. B, 
gwarancja producenta, tel. 518 361 
659

KUPIĘ

EDUKACJA
lEKcjE dodatkowe z fizyki i chemii, 
w tym zadania oraz matematyka, na-
uczyciel emeryt, Wejherowo, tel: 58 
677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

SPrZEDAM komputer, dysk 120 GB, 
klawiatura Vobis, monitor LCD TV 
Samsung z pilotem, 1000 zł, 505-56-
70-34

PRACA

DAM PRACĘ

SZuKAMY tapicerów, 4000 – 8000 
brutto, spanie – jedzenie zagwaran-
towane – Niemcy, tel. 00 49 157 74 
120 145

USŁUGI
uSŁuGI dekarsko – ciesielskie, tel. 
697 753 504

oPAKoWANIA jednorazowe, tel. 
501 175 330

ZŁoTA rączka, drobne naprawy, 
sprzątanie obejścia, piwnic, trans-
port, prace w ogrodzie, okolice Luzi-
na, Wejherowa, tel. 693 737 381

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

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

PoŻYcZKI chwilówki bez bik dojazd 
do klienta tel. 530203182

TOWARZYSKIE

SZuKAM Panią, lat 60, zadbana, tel. 
503 590 203

SINGlE 33l.modelowy typ urody 
Szukam Pani 28-60l.milej Sponsorki 
Gdansk Karl tel. 735001684

RÓŻNE

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

SPrZEDAM materac rehabilitacyjny, 
grzejnik z lampą karbonową, moc. 
900 W, nowa, tel. 502 647 767

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

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

SPrZEDAM kuchnię elekryczną 
z blatem szklanym w idealnym sta-
nie, 320 zł, tel. 695 230 080
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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.

EXP.PDP. 

Szukam 

stolarza,

na terenie

Wejherowa

tel. 500 XXX 601

510 894 627

OGŁOSZENIE                                                            334/2017/DB

SKuPujEMY 
stare militaria 

w bardzo dobrych 
cenach (mundury, 
dokumenty, części

zabytkowych pojazdów, 
odznaczenia, 

wyposażenie wojskowe), 

oldmilitaria.pl 
tel. 666 025 860 

info@oldmilitaria.pl
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zarejestruj się i twórz razem z nami!

- Tak mocnego zestawu 
jeszcze nie było – powie-
dział na początku zawodów 
spiker. Na wejherowskim 
stadionie rywalizowali zna-
ni europejscy strongmani: 
Polacy Hirsz i Szymański, 
Czesi Vytiska i Svoboda, 
Norweg Kristiansen i Ukra-
iniec Novikov. Także obsa-
da sędziowska była bardzo 
silna... dosłownie. Arbitrami 
zawodów byli bowiem Ma-
teusz „Sumik” Ostaszewski, 
oraz Mariusz Pudzianowski. 
Ostaszewski, mieszkaniec 
Wejherowa był jednocześnie 

współorganizatorem impre-
zy. 

Słynny „Pudzian” jako le-
genda zawodów strongman, 
oraz obecny zawodnik MMA 
wzbudzał ogromne zaintere-
sowanie – właściwie w każ-
dej wolnej chwili był pro-
szony o autografy i wspólne 
zdjęcia. – Do dźwigania cię-
żarów już nie wrócę. – mówił 
– Mam już swoje lata, a tutaj 
jest nowy narybek i to on ma 
teraz czas na to, żeby się wy-
kazać. Ja chcę jeszcze przez 
kilka lat walczyć w MMA.

Imprezie towarzyszył fe-

styn rodzinny, najmłodsi 
mogli się wybawić na dmu-
chanych zamkach i trampo-
linach, a w tak ładną pogodę 
nie mogło zabraknąć grilla 
i zimnych napojów.

Rywalizacja była niezwykle 
wyrównana – rzadko wyda-
rza się bowiem, że w walce 
o zwycięstwo bierze udział 
tak spore grono zawodni-
ków. Długo szansę na triumf 
mieli wszyscy zawodnicy 
z wyjątkiem Czecha Svobo-
dy. Co więcej, każdą z pierw-
szych czterech konkurencji 
wygrał inny siłacz. Z nosi-

dłem i przerzucaniem opony 
najlepiej poradził sobie Szy-
mański, konkurencję na bar-
ki wygrał jego rodak, Hirsz, 
w podnoszeniu samochodu 
najlepszy był Kristiansen, 
a marsz z platformą i spacer 
Herkulesa wygrał Novikov. 
W ostatnich trzech konku-
rencjach prawdziwą siłę 
pokazali gospodarze, ku ra-
dości bardzo licznej publicz-
ności. Mistrzostwo Europy 
zdobył Grzegorz Szymański, 
drugie miejsce zajął Oleksiej 
Novikov, a podium uzupełnił 
Maciej Hirsz.

Najsilniejsi rywalizowali 
na Wzgórzu Wolności
STroNGMANI | Pokaz siŁy euroPejskich siŁaczy zobaczyli widzowie na wejhe-
rowskiM sTadionie. odbyŁy się MisTrzosTwa euroPy sTronGMan.

Stolem wyjechał do Nowe-
go Stawu na mecz z tamtej-
szym Gromem. Do przerwy 
kibice nie zobaczyli bramek, 
w drugiej połowie także bar-
dzo długo nie było otwarcia 
wyniku. Kiedy wydawało się, 
że obie drużyny podzielą się 
punktami, decydującą ak-
cję przeprowadził Stolem. 
Gospodarzom zabrakło już 
czasu na odrobienie strat 
i nieoczekiwane zwycięstwo 
gniewińskich piłkarzy nad 5. 
drużyną poprzednich roz-
grywek stało się faktem.

Rumski Orkan zagrał w Kol-
budach z tamtejszym GKS-
em. Poprzedni sezon obie 
drużyny zakończyły na są-
siednich miejscach w tabeli, 
co zwiastowało wyrównany 
pojedynek. I tak rzeczywi-
ście było, ale z bezbramko-
wego rezultatu nie mogą 
być do końca zadowoleni 

piłkarze żadnej z drużyn.
Wikęd na początku IV ligi 

zaliczył mały falstart. Pod-
opieczni Grzegorza Lisew-
skiego w swoim meczu wy-
jazdowym mieli co prawda 
swoje szanse, ale byli przy 
tym nieskuteczni i spotka-
nie 1-0 wygrał zespół Gryfa 
Słupsk

Piłkarze z naszego powia-
tu po pierwszej kolejce mają 
więc mieszane nastroje, 
ale w najbliższy weekend 
nadarzy się okazja do po-
prawienia sytuacji w tabeli. 
Orkan Rumia zagra u siebie 
(sobota, 16:00) z liderem po 
pierwszej kolejce (imponu-
jące 8-1 z Sokołem Wycze-
chy), Wikęd w Gdańsku za-
gra z Gedanią, a Stolem na 
boisku w Gniewinie podej-
mie Start Miastko, początek 
meczu w sobotę o 16:30.

KG

Wrócili do gry!
PIŁKA NoŻNA | czwarTa liGa wróciŁa. swoje Me-
cze zaGraŁy sToleM Gniewino, orkan ruMia, oraz 
beniaMinek, wikęd luzino.

Zawodnicy do lat 16 (kade-
ci) oraz do lat 18 (juniorzy), 
szlifowali formę przed zbli-
żającymi się Mistrzostwami 
Europy w formule pointfi-
ghting, które w dniach 2-9 
września odbędą się w Sko-
pje, w Macedonii.

W zgrupowaniu wzięło 
udział 17 zawodników z ca-
łej Polski, a prowadzącym 

konsultacje był pełniący 
obowiązki trenera kadry 
Polski z ramienia Polskie-
go Związku Kickboxingu, 
Rafał Karcz. Z naszego te-
renu udział w zgrupowa-
niu wzięły 3 osoby, które 
zostały zakwalifikowane do 
udziału w Mistrzostwach 
Europy. Są to aktualni Mi-
strzowie Polski: kadetka 

Zuzanna Kalbarczyk oraz 
juniorzy: Paulina Stenka 
i Filip Stark. 

Trener Rafał Karcz powołał 
ścisłą Reprezentację Polski 
(Kadra A) oraz zawodników 
do Kadry B, którzy również 
wyjadą do Macedonii. Od-
było się sześć treningów 
specjalistycznych oraz dwa 
poranne rozruchy. 

Zawodnicy z naszego te-
renu do ME oprócz odby-
tych zgrupowań w Grono-
wie oraz w Luzinie, a także 
obozu letniego w Stężycy, 
przygotowywać się będą 
na sali Wejherowskiego 
Stowarzyszenia Sportowe-
go w Wejherowie oraz KTS
-K GOSRiT w Luzinie. 

KG

kadra Polski 
w luzinie
GoSriT w luzinie gościł 
na swoim obiekcie Kadrę 
Narodową w kickboxin-
gu w gronie kadetów 
i juniorów. 

wygrali wakacyjną ligę
futbolowe rozgrywki młodych piłkarzy dobiegają 
końca. Grają jeszcze roczniki 1998 i 2005, a rocznik 
2002 skończył już tegoroczną rywalizację.

Sprawa tytułu mistrzowskiego w lidze rocznika 2002 była 
już od jakiegoś czasu przesądzona, ostatni turniej potwier-
dził formę ekipy Rudy Pawlik, która wygrała piąty spośród 
sześciu wszystkich turniejów i zdecydowanie zwyciężyła 
całą ligę. Drugie miejsce zajął Gwiazdy Team, a trzecie – 
Dzikie Kaczki. Królem strzelców został Beniamin Damps, 
który zdobył aż 45 bramek. 
Roczniki 2005 i 1998 ostatnią kolejkę grały w tym tygo-
dniu, wyniki zamieścimy w przyszłym tygodniu. Na kolejkę 
przed końcem mistrz w ani jednej ani drugiej grupie nie 
był znany, wśród starszych piłkarzy dwie drużyny mają 
szansę na mistrzostwo, a wśród młodszych o miano naj-
lepszej drużyny wciąż biją się aż trzy zespoły.
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Szybko bramkę mógł 
strzelić GKS – Ali w 3. mi-
nucie świetnie przymierzył 
z rzutu wolnego, ale Ferra 
był bardzo czujny i popisał 
się piękną obroną. W kolej-
nych minutach Jastrzębie 
zamknęło gospodarzy na 
ich połowie, Gryf czekał na 
okazję do kontry. W 23. mi-
nucie GKS miał znakomitą 
okazję - Szczepan urwał się 
obrońcom, zagrał do Aliego, 
którzy strzelił po ziemi, ale 
Ferra z olbrzymim trudem 
sparował strzał do boku. 
W 28. minucie Gabor ude-
rzył z dystansu po ziemi, ale 
niecelnie. W końcu Jastrzę-
bie dopięło swego – w 31. 
minucie duże zamieszanie 
w polu karnym wykorzystał 
Szczepan, który strzałem po 
ziemi pokonał Ferrę. GKS 
próbował iść za ciosem, Gryf 
wyglądał trochę bezradnie, 
potem tempo gry znacznie 
spadło. Do końca połowy 
wynik nie uległ już zmianie.

Po przerwie to Gryf zaczął 

odważniej i przycisnął gości. 
W 51. minucie z dystansu 
uderzył jeden z gospodarzy, 
lecz Drazik, co prawda z pro-
blemami, ale obronił ten 
strzał. W 68. minucie zagoto-
wało się pod bramką Gryfa, 
strzelał najpierw Semeniuk, 
ale został zablokowany, 
następnie uderzył Musioł, 
tyle, że wysoko nad bram-
ką. W ostatnim kwadransie 
Gryf, grający wciąż podsta-
wową jedenastką próbował 
ataków większą liczbą gra-
czy, ale już samo przedo-
stanie się pod pole karne 
sprawiało wejherowskim 
piłkarzom problemy. W 79. 
minucie na boisko wszedł 
Maciej Koszałka, a więc po 
raz pierwszy koszulkę Gryfa 
założył zawodnik urodzony 
w drugim tysiącleciu. W 85. 
minucie podanie Gancar-
czyk wypuścił Jadacha, ten 
ograł obrońców Gryfa jak 
dzieci, po czym bez proble-
mu umieścił piłkę w siatce, 
właściwie kończąc emocje 

w tym meczu. Jastrzębie wy-
grało zdecydowanie i gdy-
by nie słaba skuteczność, 
wynik mógłby być znacznie 
bardziej dla Gryfa zawsty-
dzający.

- Nie jestem zły na piłka-
rzy, bo widziałem w nich 
zaangażowanie, Jastrzębie 
było lepsze i zasłużenie wy-
grało. Byliśmy dzisiaj trochę 
spięci, nie pokazaliśmy tego 
doświadczenia, które zapre-
zentowaliśmy w Stalowej 
Woli. – mówił po meczu tre-
ner Gryfa, Piotr Rzepka.

Póki co nie udaje się 
wejherowskim piłkarzom 
powtórzyć udanego po-
czątku rozgrywek z dwóch 
poprzednich lat. W ostat-
nim meczu na Wzgórzu 
Wolności widać było braki 
w sile ognia, drużyna z Ja-
strzębia Zdroju zdecydo-
wanie zdominowała zespół 
Gryfa i zasłużenie zgarnęła 
pełną pulę.

Okazją do rehabilitacji 
będzie mecz ze spadkowi-
czem, Zniczem Pruszków. 
Zespół z Mazowsza w I li-
dze rozegrał zaledwie je-
den sezon – w poprzednich 
rozgrywkach zajął drugie 
miejsce od końca i z krete-
sem spadł z zaplecza Ekstra-
klasy.

Znicz niemal cały poprzed-
ni sezon spędził w strefie 
spadkowej i degradacja do II 
ligi nie była dla piłkarzy i ki-
biców z Pruszkowa wielkim 
zaskoczeniem, choć zespół 
próbował uniknąć spadku, 
zmieniając trenerów – w po-
przednim sezonie drużynę 
prowadziło aż trzech trene-
rów. Od czerwca Znicz pro-
wadzi znany z występów w 
Zagłębiu Lubin oraz Hanno-
verze 96 Dariusz Żuraw. W 
swojej karierze trenerskiej 
prowadził m.in. Odrę Opole 
i Miedź Legnica. Doszło też 
do dużych zmian w zespole 
– odeszli m.in. Dariusz Nie-
wulis, Aleksander Jagiełło, 

czy Adrian Paluchowski, za 
to do Znicza przyszli Patryk 
Czarnowski, Eryk Sobków 
i Kamil Włodyka. Dwóch 
ostatnich kibice mogą pa-
miętać z meczów w II lidze 
w barwach Kotwicy Koło-
brzeg i Polonii Bytom.

Na razie wygląda na to, że 
zmiany nie przyniosły po-
żądanego efektu, bowiem 
w pierwszych dwóch me-
czach Znicz nie zdobył ani 
jednego punktu. Tak więc 
w Pruszkowie zmierzą się 
drużyny, które bardzo po-
trzebują pierwszego zwy-
cięstwa. Kibicom Gryfa po-
zostaje wierzyć, że to ich 
zespół zdobędzie pierwsze 
3 punkty w sezonie. Tym 
bardziej, że drużyna będzie 
chciała się zrewanżować za 
porażkę 0-2 w Wejherowie 2 
lata temu.

nowy piłkarz 
w gryfie

Do drużyny dołączył 
Michał Trąbka, wycho-
wanek Górnika Zabrze 
i były zawodnik rezerw 
legii Warszawa.

Najnowszy nabytek 
wejherowskiego klubu 
to 20-latek, posiada on 
zatem status młodzie-
żowca, na którym bardzo 
zależy działaczom Gryfa. 

Michał Trąbka jest 
wychowankiem Gór-
nika Zabrze, zagrał 
także w rezerwach 
zabrzańskiego klubu, 
później przeniósł się do 
Legii Warszawa, gdzie 
grał w trzecioligowych 
rezerwach. Poprzednią 
rundę 20-letni pomocnik 
spędził w drugoligowym 
Rozwoju Katowice. Za-
grał w 12 meczach rundy 
wiosennej.

Wcześniej zawodnikami 
Gryfa zostali: Marcin 
Banaszak, Rafał Macie-
jewski, Mikołaj Gabor, 
Hieronim Gierszewski, 
Radosław Regliński i Kry-
stian Hański.

fb.com/gwe24

Codziennie 
nowe informacje

Najniższy wymiar kary
II lIGA | niewielu sPodziewaŁo się, że beniaMinek PosTawi 
Gryfowi aż Tak Trudne warunki, TyMczaseM zesPóŁ ze Ślą-
ska PokazaŁ, iż nie Ma koMPleksów i zasŁużenie wyGraŁ.

gryf wejherowo 
– gks jastrzębie 0-2
szczepan 31’, jadach 85’

gryf: ferra – Brzuzy, Banaszak, kołc, 
Goerke – maciejwski, Wicon, nadolski, 
łysiak, Gabor (79.koszałka) – Wicki
Gks: drazik – kulawiak, kawula, szy-
mura, Weis (76.szczęch) – semeniuk 
(76.mazurkiewicz), tront, musioł (70.
ruda), ali (56.Gancarczyk) – jadach – 
szczepan
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Po punkty do Pruszkowa
o pierwsze zwycięstwo podopieczni Piotra rzepki powal-
czą na Mazowszu, gdzie ich przeciwnikiem w 3. kolejce 
będzie zespół spadkowicza z I ligi.

znicz pruszków    –    gryf wejherowo 
sobota, 12.sierpnia, 17:00
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