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DYŻUR 
REPORTERA

Widziałeś ciekawe 
wydarzenie? 
A może chcesz 
zgłosić jakąś sprawę?

Zachęcamy naszych Czytelni-
ków do przesyłania zdjęć oraz 
interesujących tematów. Naj-
ciekawsze opublikujemy na 
łamach naszej gazety oraz na 
naszym portalu gwe24.pl

ZGŁOŚ TEMAT
tel. 606 112 745

TYDZIEŃ Z

Niedziela, 20 sierpNia

Pojechali, 
aby Pomóc

poNiedziałek, 21 sierpNia

ZaPisZ się 
na kurs! 

Wtorek, 22 sierpNia

utrudnienia
Po ulewie

Środa, 23 sierpNia

konkurs 
dla cZytelników

CzWartek, 24 sierpNia

Pomysły 
miesZkańców

 W pomoc związaną z 
usuwaniem skutków na-
wałnicy, która w połowie 
lipca przeszła nad częścią 
Polski, włączyli się strażacy 
ochotnicy z Wejherowa. 

 Rusza kolejna edycja 
bezpłatnego kursu samo-
obrony dla kobiet. Zajęcia, 
które startują w połowie 
września, organizuje Straż 
Miejska w Wejherowie.

 Potężna ulewa przeszła 
nad Wejherowem. Inten-
sywne opady deszczu przy-
czyniły się do zalania ulic i 
podtopienia piwnic.  

 Ogłosiliśmy konkurs, w 
którym do zgarnięcia są 
vouchery o wartości 50 zł 
do Salonu Fryzjersko-Ko-
smetycznego „Złote Cię-
cie” w Wejherowie.

        Siedemnaście projektów 
inwestycyjnych i trzynaście 
prospołecznych zakwalifi-
kowano do czwartej edycji 
Budżetu Obywatelskiego w 
Rumi.

Twoje źródło informacji

REDA | DO 15 wRZEŚniA w BiuRZE OBsŁuGi inTEREsAnTA uRZęDu MiAsTA 
MOżnA skŁADAć wniOski O PRZyZnAniE sTyPEnDiuM sZkOlnEGO.

GM. WEJHEROWO | 
uwAGA MiEsZkAńcy – 
PRZyŁącZEniE POsEsji 
DO kAnAliZAcji jEsT 
OBOwiąZkOwE!

Nabór wniosków

REKLAMA                                                                                                                                                        217/2016/DB

O G Ł O S Z E N I E
WÓJTA GMINY GNIEWINO

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki 

nr ewid. 80/7 w obrębie geodezyjnym Strzebielinko, gmina Gniewino  
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz Uchwały  Nr XII/87/2015 
Rady Gminy Gniewino z dnia 31 sierpnia 2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr ewid. 80/7 w ob-
rębie geodezyjnym Strzebielinko, gmina Gniewino, zawiadamiam o ponownym wyło-
żeniu do publicznego wglądu ww. projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 1.09.2017 r. do 

22.09.2017 r.  w  Urzędzie Gminy Gniewino, 84-250 Gniewino, ul. Pomorska 8, w dni robo-
cze w godz. od 9.00 do 15.00. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miej-

scowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 5.09.2017 r. w Urzędzie Gminy Gniewino, 84-
250 Gniewino, ul. Pomorska 8, o godz. 10:00.

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 Gniewino z podaniem imienia i nazwiska 
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga do-

tyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6.10.2017 r. 
Pisma należy kierować drogą pocztową lub bezpośrednio w formie pisemnej w Urzędzie 
Gniewino, 84-250 Gniewino, ul. Pomorska 8, lub w postaci elektronicznej opatrzone bez-

piecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowa-
nego certyfikatu na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Gniewino na 

platformie ePUAP2.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 paź-
dziernika 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-

czeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 
r., poz. 353 z późn. zm.)  w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicz-

nej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu w/w pla-
nu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją 

sprawy tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą od-
działywania na środowisko do tego planu, opinią Państwowego Powiatowego Inspektoratu 
Sanitarnego w Wejherowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.
Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania 
w/w projektu planu na środowisko, mogą składać do w/w dokumentacji uwagi i wnioski, 
które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Wójta Gminy Gniewino na adres Urząd 
Gminy Gniewino, 84-250 Gniewino, ul. Pomorska 8, ustnie do protokołu, za pomocą środ-

ków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem 
elektronicznym na adres mailowy gniewino@gniewino.pl w nieprzekraczalnym terminie do 

dnia 6.10.2017 r.
Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. 

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postepowaniu w sprawie strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko będą rozpatrywane przez Wójta Gminy Gniewino w 

terminie do 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.

WÓJT GMINY GNIEWINO

Kanalizacja 
obowiązkowa

Dotyczy to oczywiście 
tych posesji, które mają 
techniczną możliwość 
włączenia do sieci znaj-
dującej się w sąsiedztwie 
nieruchomości.
Formalności związane 
z przyłączeniem do sieci 
należy realizować w PE-
WIK Gdynia – Biuro Ob-
sługi Klienta, ul. Witomiń-
ska 21, Gdynia, tel. (58) 66 
87 311 (BOK).
W celu podłączenia do 
sieci kanalizacyjnej nale-
ży w pierwszej kolejności 
złożyć w PEWIK Gdynia 
zlecenie wydania warun-
ków technicznych przy-
łączenia wraz z niezbęd-
nymi załącznikami: aktu-
alną mapą, odpisem lub 
wyciągiem z dokumentu 
potwierdzającego prawo 
wnioskodawcy do dyspo-
nowania nieruchomością 
lub oświadczenie.
Następnie należy doko-
nać formalności zwią-
zanych z podpisaniem 
umowy na odbiór ście-
ków. W przypadku miej-
scowości Kąpino i Łężyce 
umowę zawiera się z gmi-
ną Wejherowo.
Osoby, które podłączą się 
w terminie do 6 miesięcy 
po oddaniu sieci do użyt-
ku oraz złożą w tym czasie 
stosowny wniosek, mogą 
uzyskać dofinansowa-
nie do przyłączenia z bu-
dżetu gminy Wejherowo 
na zasadach określonych 
w odpowiedniej uchwale 
Rady Gminy Wejherowo.
/ugw/

Wsparcie skierowane jest do 
uczniów zamieszkałych na 
terenie Redy, którzy znajdu-
ją się w trudnej sytuacji finan-
sowej. Wnioski mogą składać 
rodzice (prawni opiekunowie) 
uczniów, pełnoletni ucznio-
wie, a także dyrektor szkoły, 
do której w zbliżającym się 
roku szkolnym uczęszczało 
będzie dziecko. Formularze 
dostępne są na stronie www.
reda.pl. Dodatkowo wnioski 
można pobierać w Referacie 
Oświaty i Spraw Społecznych 
Urzędu Miasta w Redzie (po-
kój nr 205).
Do wniosku należy dołączyć 
zaświadczenie lub oświad-
czenie o dochodach z mie-

siąca poprzedzającego złoże-
nie wniosku. Obliczając kry-
terium dochodowe na osobę 
w rodzinie, sumujemy przy-
chody wszystkich członków 
rodziny (np. wynagrodzenia 

za pracę, renty i emerytury, 
czy też dochody z innych źró-
deł). Muszą to być dochody 
netto, czyli bez podatku oraz 
składek na ubezpieczenia. 
Do dochodu nie wlicza się 
alimentów, jednorazowego 
pieniężnego świadczenia so-
cjalnego, pomocy material-
nej mającej charakter socjal-
ny albo motywacyjny, któ-
ra przyznawana jest na pod-
stawie przepisów o systemie 
oświaty, świadczeń w natu-
rze, świadczeń przysługują-
cych osobie bezrobotnej z ty-
tułu wykonywania prac spo-
łecznie użytecznych, a także 
świadczenia wychowawcze-
go 500 plus.                        WA
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W oczekiwaniu na uczniów

REKLAMA                                                          157/2016/DB
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REDA | RADni PODjęli DEcyZję O wsPAR-
ciu sAMORZąDów, kTóRE wAlcZą ZE 
skuTkAMi nAwAŁnicy. 

WEJHEROWO | ZOsTAŁ już TylkO TyDZiEń wAkAcji, w PRZysZŁy POniEDZiAŁEk ROZ-
POcZniE się ROk sZkOlny. w sZkOŁAch TRwAją OsTATniE PRAcE REMOnTOwE.

Pomoc dla 
poszkodowanych

15 tys. złotych z budżetu 
Redy trafi do gminy Bru-
sy, w której wiatr poczy-
nił jedne z największych 
zniszczeń. Powyższe środ-
ki mają przyczynić się do 
zakupu cysterny przezna-
czonej do transportu wody 
pitnej. Wsparciem finanso-
wym zostanie objęty rów-
nież samorząd powiatu 
chojnickiego, który zbiera 
środki na zakup dodatko-
wych pił.
- W sumie samorządom, 
które walczą ze skutka-
mi nawałnicy, przekaże-
my 30 tys. złotych – infor-
muje burmistrz Krzysztof 
Krzemiński. - Kilka lat temu 
Redę mocno podtopiło, 
więc wiemy, co oznacza 
walka z żywiołem. Teraz 
solidaryzujemy się z ludź-
mi, którzy zostali poszko-
dowani w wyniku nawał-
nicy.
Decyzję o przekazaniu 
środków radni Redy podję-
li na ostatniej sesji. Uchwa-
ła w powyższej sprawie 

przyjęta została jedno-
myślnie, bez dyskusji.
- Gminy, które postanowi-
liśmy wesprzeć, należą do 
Forum Przewodniczących 
Rad Gmin i Powiatów Po-
morza - wyjaśnia Kazimierz 
Okrój, przewodniczący 
Rady Miasta Redy. - Stąd 
znamy się i utrzymujemy 
ze sobą kontakt. Podczas 
rozmowy telefonicznej 
przeprowadzonej z Prze-
wodniczącym Rady Powia-
tu Chojnickiego, tuż po na-
wałnicy, otrzymałem infor-
mację, że pilnie potrzebne 
są piły spalinowe. W związ-
ku z tym pojawiła się inicja-
tywa przekazania środków 
na powyższy cel.
Niewykluczone, że po-
szkodowanym w wyniku 
nawałnicy pomagać będą 
też strażacy z Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Redzie, 
którzy wyrazili swoją goto-
wość do niesienia pomocy 
na terenach objętych tra-
gedią.
(WA)

Kazimierz Okrój,
przewodniczący 
Rady Miasta Redy

„
Oczywiście, że środki, które przeznaczamy, nie są duże. 
Jeżeli jednak inne samorządy postąpią w podobny spo-
sób, to zebrana kwota może być całkiem pokaźna. W 
ten sposób może uda się pomóc osobom, które w wyni-
ku nawałnicy straciły dorobek życia.

Wakacje to co roku najlepszy 
czas na remonty w szkołach. 
Miasto przeznaczyło na ten 
cel 750 tys. zł.
- Czas wakacji wykorzystuje-
my na prace remontowe słu-
żące podniesieniu bezpie-
czeństwa i estetyki we wszyst-
kich szkołach prowadzonych 
przez miasto - mówi Arka-
diusz Kraszkiewicz, skarbnik 
Wejherowa. – Po wakacjach 
wejherowscy uczniowie roz-
poczną naukę w odnowio-
nych i przygotowanych szko-
łach. 
Prace prowadzone były w pię-
ciu szkołach podstawowych 
i w przedszkolu samorządo-

wym. Remontowano m.in. 
sale gimnastyczne, sale lek-
cyjne, sanitariaty, dachy i ko-
rytarze. Wykonano także bie-
żące prace remontowe w za-
kresie instalacji sanitarnej 
i elektrycznej, stolarki okien-
nej i drzwiowej. Prowadzono 
też prace remontowe wokół 
budynków szkolnych.
W Szkole Podstawowej nr 5 
przeprowadzono remont sali 
gimnastycznej, gdzie wymie-
niono podłogę z parkietu na 
wykładzinę sportową, wy-
malowano ściany, wymienio-
no bramki i drabinki gimna-
styczne.
- Remont sali gimnastycz-

nej to dla szkoły bardzo waż-
na inwestycja – mówi Beata 
Dampc, dyrektor SP nr 5. - Dla 
wszystkich, którzy będą ko-
rzystać z obiektu, będzie bez-
pieczniej. W praktyce zyskali-
śmy nową salę gimnastyczną. 
Szkoła jest przygotowana na 
przyjęcie uczniów. 
Z kolei w Szkole Podstawo-
wej nr 8 została położona 
specjalna wykładzina na za-
daszonym boisku (a w zimie 
lodowisku), wyremontowano 
sale lekcyjne, korytarzy, insta-
lacje, itp. 
- Wyremontowaliśmy też hol 
w bloku sportowym – doda-
je Danuta Czernewska, dy-

rektor SP nr 8. - Dzięki prze-
prowadzonym pracom szko-
ła spełnia wszystkie warun-
ki dotyczące bezpiecznego 
przebywania dzieci w szkole. 
Poprawił się też komfort pra-
cy nauczycieli oraz nauki dla 
uczniów. 
Jak zapowiada skarbnik mia-
sta, to nie koniec inwestycji 
w oświatę. W SP nr 5 powsta-
nie pełnowymiarowa hala 
sportowa, trwają właśnie pra-
ce projektowe. Planowana 
jest też termomodernizacja 
basenu przy SP nr 8 (ta inwe-
stycja będzie dofinansowana 
ze środków unijnych). 
Rafał Korbut
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RUMIA | ZnAMy już PROjEkTy, kTóRE ZAkwAliFikOwAŁy się DO TEGOROcZnEj EDycji BuDżETu OBywATElskiEGO. 

Poznaj 30 projektów

REKLAMA                                                                                                                                                         39/2017/ZMOGŁOSZENIE                                                                                                                                                       218\2017\DB

Do 4. edycji Budżetu Oby-
watelskiego, który w Rumi 
tradycyjnie już odbywa się 
się w formule metropoli-
talnej, zgłoszono 36 wnio-
sków. Komisja ds. BO doko-
nała w sierpniu weryfikacji i 
wybrała 30, które spełniają 
warunki formalne - 17 pro-
jektów inwestycyjnych i 13 
prospołecznych. 
Kolejnym etapem będzie 
głosowanie. Prawo udzia-
łu w głosowaniu ma każdy 
mieszkaniec miasta Rumi. 
Możliwe jest oddanie jed-
nego głosu na projekt inwe-
stycyjny i jednego na pro-
jekt prospołeczny. Zagłoso-
wać będzie można poprzez 
wypełnienie interaktywne-
go formularza do głosowa-
nia dostępnego na stronie 
internetowej rumia.budzet-
obywatelski.org.
Głosowanie startuje już 18 
września. 
Rumia była pierwszym mia-
stem Małego Trójmiasta Ka-
szubskiego, które wyodręb-
niło Budżet Obywatelski. W 

tym roku mieszkańcy mogą 
głosować po raz czwarty. W 
zeszłorocznej edycji oddano 
łącznie 13 390. Największą 
ilość zdobył projekt zakupu 
mobilnego defibrylatora dla 
strażników miejskich (1259 
głosów), dużą popularnością 
cieszyła się też darmowa ste-
rylizacja i kastracja zwierząt 
właścicielskich (1029 gło-
sów) oraz nauka pływania 
dla dzieci (833 głosy). 
Większość projektów ze-
szłorocznego budżetu zo-

stało już wdrożonych, na re-
alizację pozostałych miasto 
ma czas do końca bieżące-
go roku. Dotychczas na pro-
jekty przeznaczono blisko 
5 mln  złotych. W tym roku 
na budżet przeznaczono 1,5 
miliona złotych. Wszystkie 
niezbędne informację (in-
strukcje głosowania, termi-
narz, szczegóły projektów) 
znajdziecie państwo na stro-
nie internetowej: rumia.bu-
dzet-obywatelski.org.
/raf/

Michał Pasieczny, 
burmistrz Rumi:

– Serdecznie zachęcamy do udziału w głosowaniu na pro-
jekty finansowane z Budżetu Obywatelskiego. Dzięki ak-
tywności mieszkańców udało się już zrealizować wiele in-
westycji: budowę chodników, terenów rekreacyjnych, pla-
ców zabaw, siłowni zewnętrznych oraz akcji społecznych, 
jak chociażby nauka pływania dla dzieci, zakup defibryla-
torów dla Straży Miejskiej czy letnia filharmonia dla naj-
młodszych w Parku Starowiejskim 
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OBWIESZCZENIE

Starosta Wejherowski

działając na podstawie art. 1,  art.11a, art.11d  ust. 5 ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczegól-
nych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg  publicznych /t.j. Dz.U. z 

2013r.   poz. 1409z późn. zm./ oraz art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. 
Kodeksu  postępowania administracyjnego /tekst jedn.  Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm./  

zawiadamia, że:

w dniu 24.08.2017r., na wniosek Wójta Gminy Szemud  z dnia 24.08.2017r. wszczęte zostało 
postępowanie            w sprawie  wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogo-

wej  dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: 

„rozbudowa ulicy Warszawskiej w Bojanie wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia 
ulicznego i przebudową wodociągu „ 

na terenie działek nr 28/7, 268/3, 546/4, 268/6, 546/1, 546/5, 31/7, 28/1, 27/26, 291/64, 
27/44, 291/41, 27/158, 291/60, 291/57, 269/2, 291/53, 291/55, 28/30, 267, 268/2, 291/52, 

291/54, 273/5, 273/6, 546/7 (z podziału działki 546/6), 273/14 (z podziału działki 273/7), 278/1 
(z podziału działki 278), 278/2 (z podziału działki 278), 291/72 (z podziału działki 291/63), 

273/10 (z podziału działki 273/1) obręb Bojano, gmina Szemud
oraz czasowe zajęcie działek nr  28/29, 273/15 (z podziału działki 273/7), 546/8 (z podzia-
łu działki 546/6), 189/3, 271, 272/1, 278/3 (z podziału działki 278), 190, 274/1, 270/4, 546/2, 

28/17, 191/1, 290, 27/52  obręb Bojano, gmina Szemud

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, właściwe organy administracji 
rządowej i samorządowej oraz właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych inwe-

stycją  o możliwości składania wniosków, uwag lub zastrzeżeń dotyczących przedmiotowej 
sprawy, a także o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów              i materia-
łów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji kończącej postępowanie, która zosta-
nie podjęta w terminie nie krótszym  niż 7 dni od daty dokonania się obwieszczenia. Z akta-

mi sprawy można zapoznać się w Starostwie Wejherowskim Wydział Architektury i Budownic-
twa, 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 ad-
ministracyjnego  zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 7 

dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Projekt prospołeczny – 
Mała Filharmonia w Parku



Biesiada Janowska odbędzie 
się w najbliższą sobotę, 26 
sierpnia, w Parku Miejskim 
przy ul. Żelewskiego w Rumi 
Janowie. Zabawa rozpocznie 
się od godziny 16:30, kiedy 
to z programem dla najmłod-
szych wystąpi teatr „Kataryn-

ka”. Wśród dalszych atrakcji 
przewidziano muzykę latyno-
ską i koncert zespołu „Cree”. 
Dla wszystkich mieszkańców 
organizatorzy przygotowa-
li także dmuchańce, ognisko 
oraz strefę gastronomiczną. 
Dodatkowo podczas Biesiady 

zostanie rozstrzygnięty kon-
kurs na Najpiękniejszy Balkon 
i Ogród SM „Janowo” 
Podczas wydarzenia oficjal-
nie zostanie otwarta również 
nowa fontanna, która została 
wybudowana w ramach Bu-
dżetu Obywatelskiego. Wy-

konano ją w technologii po-
sadzkowej i wyposażona jest 
w dwanaście podświetlanych 
na biało dysz, dzięki czemu 
szczególnie efektownie pre-
zentowała będzie się wieczo-
rami. Plac, na którym została 
wybudowana wyposażony 
został w dodatkowe podświe-
tlane ławki, a także donice 
z kwiatami i śmietniki. Łącz-
nie w parku położono prawie 
300 metrów kwadratowych 
nowej kostki. Całość dopa-
sowana została do istnieją-
cej infrastruktury - zarówno 
pod względem spójności ko-
lorystycznej, jak i zastosowa-
nych materiałów. Koszt inwe-
stycji wyniósł 392 tysiące zło-
tych. 200 tysięcy wydano w 
ramach Budżetu Obywatel-
skiego. Pozostałą kwotę doło-
żyli sponsorzy. 
Fontanna w janowskim Parku 
zgłoszona została jako jeden 
z projektów budżetu obywa-
telskiego. Inicjatywę popar-
ło aż 759 głosujących. Inicja-
torem i pomysłodawcą jej bu-
dowy był Ariel Sinicki, prze-
wodniczący Rady Miejskiej. 
/raf/

5|     Piątek, 25 sierpnia 2017gwe24.pl/aktualności

RUMIA | BiEsiADA jAnOwskA i OFicjAlnE OTwARciE nOwEj FOnTAnny w jAnOwiE – 
TO i wiElE więcEj cZEkA MiEsZkAńców RuMi już w nAjBliżsZy wEEkEnD.

WEJHEROWO | cZy nA wjAZDAch DO wEj-
hEROwA ZOsTAną POsTAwiOnE TABlicE Z 
nAZwą MiAsTA w jęZyku kAsZuBskiM?

Biesiada i otwarcie fontannyKaszubska
nazwa miasta
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Ariel Sinicki, 
przewodniczący RM Rumi: 

– Cieszę się, że projekt udało się doprowadzić do szczęśliwego końca. O fontannie 
w Parku Żelewskiego mówiło się od lat. Do tej pory brakowało na to środków. Je-
stem pewien, że teraz odwiedzający to miejsce mieszkańcy będą czuli się jeszcze 
lepiej. Park Żelewskiego to zielone płuca Janowa i jedno z niewielu miejsc w tej 
części miasta do spacerowania dla rodzin z dziećmi lub starszych osób. W ostat-
nim czasie wybudowaliśmy nowe ścieżki, zamontowaliśmy monitoring, nie zapo-
minamy też o sadzeniu zieleni. W przyszłym roku planujemy modernizację sąsia-
dującej z Parkiem ulicy Filtrowej. Obecnie przygotowywana jest dokumentacja 
techniczna.

Rozpoczynają się konsulta-
cje społeczne – mieszkań-
cy Wejherowa mają poprzez 
głosowanie zdecydować, czy 
przy drogach wjazdowych 
do miasta będą stały tablice z 
nazwą nie tylko w języku pol-
skim, ale także w języku ka-
szubskim.
- Pod koniec czerwca rad-
ni miasta podjęli uchwałę, 
obligującą prezydenta do 
przeprowadzenia konsulta-
cji z mieszkańcami miasta w 
sprawie nazwy kaszubskiej 
umieszczonej na wjazdach 
do Wejherowa – wyjaśnia 
Bogusław Suwara, sekretarz 
miasta. - Konsultacje będą 
przeprowadzone w formie 
ankiety. Będą dwie możliwo-
ści oddania głosów: przez in-

ternet (na stronie wejhero-
worozmawia.pl) albo u an-
kieterów. Wyznaczono dwa 
punkty, w których ankiete-
rzy będą zbierać głosy: przy 
budynkach urzędu miejskie-
go na Placu Jakuba Wejhera 
oraz na ul. 12 Marca.
Udział w ankiecie może wziąć 
każdy, kto do 25 sierpnia bę-
dzie mieć ukończone 18 lat. 
Głosować można będzie za 
lub przeciw ustawieniu tablic 
z kaszubską nazwą miasta. 
Konsultacje potrwają od 25 
sierpnia do 2 października. 
Aby tablice zostały zainsta-
lowane, wystarczy większość 
głosów, niezależnie od tego, 
ile osób weźmie udział w gło-
sowaniu. 
/raf/



Powiat wejherowski
www.powiatwejherowski.pl /powiatwejherowski

Powiaty Wejherowski i Nowosą-
decki zadeklarowały wolę współpracy 
dla wzajemnego rozwoju regionów. 17 
sierpnia br. w Starostwie Powiatowym 
w Nowym Sączu stosowne porozumie-
nie o współpracy podpisali: Starosta 
Wejherowski Gabriela Lisius i Starosta 
Nowosądecki Marek Pławiak. 

- Znaleźliśmy partnera w południowej 
części Polski - największy i dynamicz-
nie rozwijający się Powiat Nowosądecki. 
Mam nadzieję na długą i owocną współ-
pracę, która w przyszłości przyniesie obo-
pólne korzyści – mówiła Starosta Wejhe-
rowski Gabriela Lisius. 

Oba regiony stanowią atrakcyjny kieru-
nek turystyczny dla gości z kraju i zza gra-
nicy. Partnerzy będą współdziałać głów-
nie na rzecz wzajemnej promocji kultury 
regionalnej i atrakcyjności turystycznej. 
Współdziałanie w tym zakresie to oczywi-
ście tylko jedna z wielu dziedzin zawiąza-
nej współpracy. 

- Bardzo się cieszę, że będziemy mogli 
wymieniać doświadczenia i pomysły z wła-
dzami Powiatu Wejherowskiego – mówił 
Starosta Nowosądecki Marek Pławiak

Jak czytamy w treści porozumienia 
„podstawą współpracy będą bezpośrednie 
kontakty przedstawicieli władz samorzą-
dowych, środowisk gospodarczych, firm 
produkcyjnych, handlowych i usługowych,  
a także placówek kulturalnych, sporto-
wych oraz jednostek oświatowo-wycho-
wawczych’’.

Delegacja przedstawicieli Samorzą-
du Powiatu Wejherowskiego pozna-
ła najciekawsze zakątki Ziemi Sądeckiej 
m.in. bogaty w atrakcje Nowy Sącz, za-
bytkowy Stary Sącz z klasztorem Sióstr 
Klarysek i papieskim ołtarzem, podzi-
wiano także górskie widoki z platformy 

w Woli Kroguleckiej. W programie wi-
zyty było spotkanie z samorządowcami 
w Muszynie, degustacja wód mineralnych  
w Krynicy-Zdroju oraz wyjazd na Jawo-
rzynę Krynicką.

Powiat Nowosądecki położony jest 
w województwie małopolskim, a jego 
siedziba mieści się w Nowym Sączu. Są-
decczyzna spełnia wymagania turystów, 

posiada rozbudowaną bazę turystyczną, 
a także najnowocześniejszą infrastrukturę 
sportową i szereg słynnych kurortów sana-
toryjnych i uzdrowiskowych. 

Podczas zaplanowanej na wrzesień re-
wizyty w powiecie wejherowskim, przed-
stawiciele partnerskiego powiatu będą go-
śćmi specjalnymi XIII Dni Kultury Powia-
tu Wejherowskiego.

Razem dla rozwoju powiatów

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 zasadach 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 ad-
ministracyjnego /tekst jedn.  Dz. U. z 2017r.  poz. 1257./  z a w i a d a m i a,  
ż e  w dniu  22.08.2017r., na wniosek Zarządu Powiatu Wejherowskiego wy-
dano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  polegającej na:

budowie drogi gminnej jako zadanie pn. „Budowa drogi łączącej 
ulicę Przemysłową z drogą krajową nr 6 – ul. Karnowskiego w Wejherowie, 

(droga gminna, klasy Z, 0127039G, 0127032G, 0127342G)” 
na terenie Gminy Miasta Wejherowa

na  nieruchomościach gruntowych na terenie Gminy Miasta Wejherowa  
określonych poniżej:
 
A.  działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogi gminnej: 
obr. 02: 28/3(powstałej z podziału działki 28/1), 27/2 (powstałej z podziału 
działki 27), 29/2 (powstałej z podziału działki 29), 29/3 (powstałej z podziału 
działki 29), 30/3 (powstałej z podziału działki 30), 9/23;
obr. 03: 9/4 (powstałej z podziału działki 9/2), 10/12; 
obr. 06: 1/62 (powstałej z podziału działki 1/50), 1/64 (powstałej z podziału 
działki 1/50), 4/24(powstałej z podziału działki 4/7), 13, 1/49. 

B.  działki objęte obowiązkiem budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia 
terenu, urządzeń wodnych, urządzeń melioracji szczegółowych, zjazdów 
i innych dróg publicznych:
obr. 02: 9/22, 31, 27/1 (powstałej z podziału działki 27), 27/3 (powstałej z po-
działu działki 27), 28/4 (powstałej z podziału działki 28/1), 29/1 (powstałej 
z podziału działki 29), 29/4 (powstałej z podziału działki 29), 30/1 (powsta-
łej z podziału działki 30), 30/2 (powstałej z podziału działki 30), 30/4(pow-
stałej z podziału działki 30), 30/5 (powstałej z podziału działki 30), 28/2,  25;
obr. 03: 9/1, 9/5 (powstałej z podziału działki 9/2), 10/43, 10/40, 10/42, 19/5, 
11/53, 11/54, 19/5, 19/4, 19/1, 21/7, 21/2, 10/31, 24,  
obr. 06: 1/9, 1/60, 1/34, 4/19, 4/25 (powstałej z podziału działki 4/7), 14/1, 
3, 2/2, 9, 1/61 (powstałej z podziału działki 1/50), 1/63 (powstałej z podzia-
łu działki 1/50), 1/65 (powstałej z podziału działki 1/50), 1/39, 1/51, 1/53, 
1/54, 1/30, 1/31

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, właściwe organy administracji rzą-
dowej i samorządowej oraz właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych inwestycją  
o możliwości zapoznania się z decyzją 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 ad-
ministracyjnego  zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni 
od dnia publicznego ogłoszenia.

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 zasadach 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 ad-
ministracyjnego /tekst jedn.  Dz. U. z 2017r.  poz. 1257./  zawiadamia,   że  
w dniu  22.08.2017r., na wniosek Zarządu Powiatu Wejherowskiego wydano 
decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  polegającej na:

 
rozbudowie drogi powiatowej nr 1451G (ul. Wilczka) 

o pas prawoskrętu 
do drogi krajowej nr 6 w Luzinie na terenie gminy Luzino

na  nieruchomościach gruntowych na terenie Gminy Luzino określonych 
poniżej:

A.  działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogi gminnej: 
obr. Luzino  działki nr ewid.: 151/13 (powstałej z działki 151/8), 151/15 (po-
wstałej z działki 151/9), 151/17 (powstałej z działki 151/11),  151/19 (po-
wstałej z działki 151/12), 151/7, 150/2

B. działki objęte obowiązkiem budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia 
terenu, zjazdów i innych dróg publicznych: 
- obr. Kębłowo działki nr ewid.: 577, 576/1
- obr. Luzino działki nr ewid.: 20/6, 152/3, 152/4, 153/5, 153/6, 20/1, 151/1, 
150/1

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, właściwe organy administracji rzą-
dowej i samorządowej oraz właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych inwestycją  
o możliwości zapoznania się z decyzją 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 ad-
ministracyjnego  zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni 
od dnia publicznego ogłoszenia.

OBWIESZCZENIE
Starosta Wejherowski

I. działając na podstawie art. 1,  art. 11a ust. 1, art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 
10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych  (tekst jedn. Dz. U. z  2015r. poz. 2031 z późn. zm.), 
oraz art. 10, 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu  postępowania 
administracyjnego (tekst jedn.  Dz. U. z 2017r. poz. 1257) zawiadamiam, że na 
wniosek Zarządu Powiatu Wejherowskiego reprezentowanego przez Zarząd Dro-
gowy dla Powiatu Puckiego  Wejherowskiego z dnia 11.08.2017r. wszczęto postę-
powanie w sprawie:

 wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - 
rozbudowie skrzyżowania dróg powiatowych 

1486G oraz 1487G - skrzyżowanie  
ulicy 12-go Marca, Wniebowstąpienia, Judyckiego w Wejherowie

na  nieruchomościach gruntowych na terenie Gminy Miasta Wejherowa określo-
nych poniżej:

działki w liniach rozgraniczających teren pasa dróg powiatowych: 
- obr. 15 Wejherowo działki nr ewid.: 239/3, 239/4, 212/6, 211/3 
- obr. 14 Wejherowo działki nr ewid.: 1/1, 1/2, 358/3, 358/2, 358/1, 89, 90/2, 92/3, 
467, 34, 35/3 (powstała z podziału dz. nr 35/1), 33/3 ( powstała z podziału dz. nr 
33/1)

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, właściwe organy administracji 
rządowej i samorządowej oraz właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych in-
westycją  o możliwości składania wniosków, uwag lub zastrzeżeń dotyczących przedmiotowej 
sprawy, a także o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz 
zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji kończącej postępowanie, która zostanie podjęta 
w terminie nie krótszym niż 14 dni od daty dokonania się obwieszczenia. Z aktami sprawy moż-
na zapoznać się 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 ewen-
tualne 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 ad-
ministracyjnego  zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni 
od dnia publicznego ogłoszenia.

Wyciąg z ogłoszenia Starosty Wejherowskiego
o  drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 

nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

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. Przeben-
dowskiego,  posiada dostęp do drogi publicz-
nej, zabudowana budynkiem gospodarczym 

o pow. 18 m2. Działka w kształcie prostokąta, 
teren płaski, ogrodzony, zagospodarowany, po-

rośnięty trawą oraz pojedynczymi drzewami 
i krzewami. W południowo-wschodnim naroż-
niku działki znajduje się szafka energetyczna. 
W przyległej ulicy przebiega sieć energetycz-
na, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, tele-

techniczna 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 Po-
wiatowego w Wejherowie, Urzędu Miejskiego w Wejherowie oraz  na stronie internetowej www.
bip.powiat.wejherowo.pl i www.powiat.wejherowo.pl.

Informacji na temat przetargu i terminu ewentualnych oględzin można uzyskać w Wydziale Go-
spodarki 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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MOTORYZACJA
Niezwykła kolekcja

volkswagenów

REKLAMA                                                                  15/2017/ZI REKLAMA                                                                             8/2017/ZI

O takich samochodach mówi się, że „mają duszę”. Unikato-
wą kolekcję kilkudziesięciu zabytkowych aut można obej-
rzeć w Galerii Pępowo, w muzeum volkswagena. 

Kilkadziesiąt różnych samocho-
dów, z których najstarsze mają 
ok. 60 lat, łączy jedno – wszyst-
kie zostały wyprodukowane 
przez koncern vw-audi. To jedy-
ne miejsce, gdzie można obej-
rzeć taką kolekcję - jest to jed-
nocześnie największe muzeum 
samochodów tej marki nie tyl-
ko w Polsce, ale i w całej Euro-
pie Środkowej. Placówka działa 
przy Galerii Pępowo, oferującej 
pokoje noclegowe oraz organi-
zację szkoleń i eventów. W kil-
ku „garażach” zgromadzone są 
garbusy, transportery (popu-
larnie nazywane „ogórkami”), 
passaty, golfy, ale też bardzo 
rzadkie modele, któ rych na 
co dzień nie spotkamy na dro-
gach. 
Kolekcja powstawała przez lata 
i – jak to często bywa – wszyst-
ko zaczęło się od sentymentu i 
hobby. 
- Ja jestem „wychowany” w gar-
busie – opowiada Zenon Su-
checki, założyciel muzeum. - 
W latach 60. mój ojciec kupił 

właśnie garbusa i trójka dzieci 
z tyłu w tym samochodzie jeź-
dziła. Wszystkie wyjazdy week-
endowe kojarzą mi się z tym sa-
mochodem. Miałem wtedy ok. 
7 – 8 lat. Później na randki jeź-
dziło się garbusem, tak samo 
garbusem zabrałem moją mał-
żonkę na pierwszą wspólną 
przejażdżkę. 
Kolejna przygoda pana Zenona 
z volkswagenami to wycieczka 
po kraju tzw. „ogórkiem”.
- W 1980 roku moi przyjaciele, 
studenci, do Polski przyjecha-
li takim właśnie autem - opo-
wiada właściciel niezwykłej ko-
lekcji. - Latem zrobiliśmy, już 
razem z moją przyszłą żoną, 
rundę wokół Polski. Później, 
w latach 80., nie było czasu na 
zbieranie samochodów – trze-
ba się było zająć pracą, rodziną, 
codziennymi obowiązkami. Ko-
lekcja zaczęła się rozrastać do-
piero parę lat później.
Pierwszym samochodem Ze-
nona Sucheckiego nie był jed-
nak żaden volkswagen, tylko 

popularny w tamtych czasach 
fiat 126p (maluch - kupiony w 
1981 roku), następny to renault 
14, a dopiero kilka lat później 
volkswagen golf I. W 1991 roku 
państwo Sucheccy dostali w 
prezencie od znajomych „ogór-
ka”. I od tego tak naprawdę za-
częło się kolekcjonowanie sa-
mochodów. 
W latach 90. w rodzinie pana 
Zenona było już kilka samo-
chodów marki volkswagen, w 
pierwszych kilku latach po roku 
2000 liczba ta zwiększyła się 
do kilkunastu. Samochody po-
chodzą z różnych stron świata, 
niektóre były kupowane w na-
szym kraju, inne sprowadza-
ne z zagranicy. Samochodów 
przybywało, a miejsca na ich 
trzymanie brakowało. W 2005 
roku właściciel podjął więc de-
cyzję o założeniu muzeum. I za-
czął szukać w pobliżu Gdańska 
odpowiedniego miejsca. Wy-
bór padł na Pępowo. Po dwóch 
latach przebudowy i uzupeł-
nieniu kolekcji o kolejne auta 

muzeum zostało otwarte. Dziś 
można tu zobaczyć ponad 50 
samochodów, oprócz tego jest 
stała wystawa (od kilku do kil-
kunastu aut) w Galerii Metro-
polia. 
Ulubionym samochodem pana 
Zenona jest „ogórek”. W mu-
zeum znajduje się obecnie kil-
kanaście takich aut z różnych, 
wersji, roczników, generacji (T1, 
T2 i T3) oraz różniących się od 
siebie wyposażeniem. Co waż-
ne, wszystkie samochody, któ-
re można oglądać w muzeum, 
są odrestaurowane, sprawne 
i jeżdżące. Jednym z ciekaw-
szych eksponatów jest vw T2 
Westfalia Champagne Limi-
ted Edition z 1978 r. - to samo-
chód z najbardziej luksusowym 
wyposażeniem, jakie wówczas 
producent oferował. Takich aut 
na całym świecie nie ma obec-
nie więcej, niż kilkadziesiąt, a w 
Europie kilkanaście. A znalezie-
nie podobnego w tak dobrym 
stanie technicznym jest prak-
tycznie niemożliwe.

Muzeum Volkswagena 
ul. Armii Krajowej 50

Pępowo (powiat kartuski)
tel. + 48 58 681 82 05

kom. + 48 604 704 050
info@vwmuzeum.pl
www.vmmuzeum.pl
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Możliwości jest kilka – od prze-
wiezienia wewnątrz auta, po-
przez różnego rodzaju uchwy-
ty i bagażniki, aż po przycze-
pę. Przed wybraniem danego 
rozwiązania warto zastanowić 
się, jak często będziemy z nie-
go korzystać i ile rowerów bę-
dziemy przewozić. 
Najtańszym rozwiązaniem jest 
włożenie roweru do bagażni-
ka. Z tym, że w takim przypad-
ku musimy posiadać samo-
chód z otwieraną klapą z tyłu, 
trzeba wtedy też położyć tyl-
ne siedzenia. Poza tym przy 
autach typu hatchback może 
się okazać konieczne zdjęcie 
przedniego koła roweru. 
Nie jest to dobre rozwiązanie 
przy przewozie więcej niż jed-
nego roweru, bo te większe 
zwyczajnie się nie zmieszczą. 
Drugie rozwiązanie to bagaż-
nik dachowy lub uchwyty do 
rowerów, mocowane do uni-
wersalnego bagażnika dacho-
wego. Zaletami takiego takie-
go rozwiązania są: możliwość 
przewiezienia kilku rowerów 
bez konieczności zdejmowa-

nia przednich kół z nich, po-
zostawienie pełnej przestrze-
ni bagażowej w samocho-
dzie, nie zmniejsza widocz-
ności. Wadami są: dość uciąż-
liwe podnoszenie roweru, by 
umocować je na dachu auta, 
spore opory powietrza, ogra-
niczenie prędkości podróży 
i większe zużycie paliwa oraz 
fakt, że rowery po dłuższym 
przejeździe będą „ozdobione” 
owadami. 
Kolejne rozwiązania to ba-
gażnik na tylną klapę. Zalety 
to mniejsze opory powietrza, 

niż w przypadku przewożenia 
rowerów na dachu, wady to 
ograniczenie widoczności do 
tyłu i zablokowanie dostępu 
do bagażnika oraz często za-
słonięcie tylnych świateł. 
Właściciele samochodów wy-
posażonych w hak mają jesz-
cze jedną możliwość do wy-
boru. Bagażnik rowerowy na 
hak ma sporo zalet: wygod-
ny i szybki montaż bagażni-
ka oraz rowerów, niektóre od-
chylane modele dają możli-
wość otworzenia bagażnika, 
mniejsze opory powietrza niż 

w przypadku przewożenia ro-
werów na dachu. Zazwyczaj 
nie ma też problemy z zasła-
nianiem świateł w samocho-
dzie, bo takie bagażniki mają 
swoje światła. Wadą jest ogra-
niczenie widoczności do tyłu, 
trzeba też pamiętać, że takie 
bagażniki nie należą do naj-
tańszych. Ostatnią możliwo-
ścią przewozu roweru jest 
przyczepa samochodowa. Na 
rynku dostępne są nawet spe-
cjalne, przeznaczone właśnie 
do przewożenia rowerów. 
/raf/

Jak przewieźć
Wakacje to czas, 
w którym często 
przesiadamy się 
z czterech na dwa 
kółka. Często jed-
nak, aby przejechać 
wybraną trasę ro-
werem, najpierw 
trzeba przetrans-
portować dwuko-
łowiec autem. Jak 
to zrobić?
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Nadmorskie 
wyścigi „górali”
20. EDycjA GRAnD PRix sOPOT-GDyniA ZA nAMi. 
RAjDOwych EMOcji niE BRAkOwAŁO.

Grand Prix Sopot-Gdynia od-
było się jako podwójna runda 
Górskich Samochodowych 
Mistrzostw Polski. 
Wyścigi na leśnej trasie spina-
jącej Sopot z gdyńskimi Kar-
winami rozgrywane są już od 
20 lat, a zapoczątkował je Le-
sław Orski. Rywalizacja odby-
ła się na liczącym 3050 me-
trów długości odcinku, na 
którego charakterystykęskła-
da się 18 zakrętów (11 pra-
wych i 7 lewych) oraz różni-
ca poziomów wynosząca 64 
metry. 
Pierwszą okazją do obcowa-
nia z wyścigowymi maszyna-
mi – spośród których najmoc-
niejsze rozwijają moc rzędu 
700 KM i od 0 do 100 km/h 
przyśpieszają w 2,5 sekundy 
– było Badanie Kontrolne na 
sopockim molo. 
- Cieszę się, że Sopot i Trójmia-
sto po raz kolejny stały się nie 
tylko wakacyjną, ale i motory-
zacyjno-sportową stolicą Pol-
ski - mówi Lesław Orski, dy-

rektor zawodów. - Jest to spe-
cyficzna jak dla kurortu dys-
cyplina sportu. Inne wyścigi 
górskie odbywają się na połu-
dniu Polski z dala od dużych 
aglomeracji. Tutaj jest Trój-
miasto i Sopot, Monte Carlo 
skrojone na warunki polskie. 
Podsumowując: 20. Grand 
Prix Sopot – Gdynia okazał 
się wspaniałym widowiskiem. 
Bohaterem najważniejszej 
walki stał się Waldemar Klu-
za, który przez cały week-
end wyścigowy utrzymywał 
doskonałe tempo jazdy. Do-
bry wynik w Trójmieście miał 
przybliżyć lidera klasyfikacji 
do tytułu mistrzowskiego, ale 
w ten weekend kierowca Sko-
dy Fabia S2000 zrobił dużo 
więcej - kolejne dwie wygra-
ne rundy i dodane do dorob-
ku 40 punktów wystarczyło, 
żeby Waldemar Kluza wyje-
chał z Sopotu, jako nieoficjal-
ny Mistrz Polski GSMP 2017. 
I to na dwie rundy przed koń-
cem sezonu! /raf/
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Dopieszczone auto to wi-
zytówka każdego miłośni-
ka motoryzacji. O samo-
chód warto zadbać również 
w okresie letnim. Nie wiesz 
jak to zrobić? Weź udział w 
naszej zabawie, w której do 
zgarnięcia są vouchery o 
wartości 82 zł na mycie i ko-
smetykę Twojego samocho-
du.
Co trzeba zrobić, aby móc 
zabiegać o talony? Niewie-
le. Wystarczy w kilku zda-
niach odpowiedzieć na py-
tanie: czy warto zmieniać 

opony letnie na zimowe? 
Zgłoszenia należy przesy-
łać drogą elektroniczną na 
adres: z.ignasiak@expres-
sy.pl. W tytule wiadomo-
ści trzeba wpisać: „Konkurs 
– automyjnia”. Na odpowie-
dzi czekamy do przyszłego 
piątku, 1 września. Spośród 
wszystkich uczestników za-
bawy wybierzemy trzy oso-
by, którym przekażemy vo-
uchery. Zwycięzcy zabawy 
o wygranej powiadomieni 
zostaną drogą elektronicz-
ną.

Kosmetyka 
auta za darmo!
wyjąTkOwA GRATkA DlA MiŁOŚników MOTORy-
ZAcji. OGŁAsZAMy ZABAwę, w kTóREj DO ZGAR-
nięciA są vOuchERy nA MyciE sAMOchODu w 
AuTOMyjni RęcZnEj „As” w RuMi.

Klimatyzacja tak,
 ale z głową

Klimatyzacja jest już praktycznie standardem w samochodach. Coraz częściej trafia także do domów. Jed-
nak aby uniknąć kłopotów zdrowotnych należy odpowiednio korzystać z tego dobrodziejstwa techniki.

- Zanim pomyślimy o kom-
forcie oferowanym przez kli-
matyzację, zwróćmy uwa-
gę na nasze zdrowie. Czę-
ste i długie przebywanie 
w sztucznie schładzanych 
wnętrzach może negatyw-
nie wpływać na samopo-
czucie – podkreśla doktor 
Irena Białokoz – Kalinow-
ska z Centrum Medycznego 
Medicover w Białymstoku. - 
Osoby pracujące w stale kli-
matyzowanych pomiesz-
czeniach skarżą się na prze-
wlekłe bóle głowy, uczucie 
zmęczenia, podrażnienie 
błony śluzowej nosa, wyka-
zują też większą podatność 
na infekcje.
Specjalistka podkreśla za-
razem, że gwałtowna zmia-
na temperatury, jaką odczu-
wamy w chwili wejścia do 
klimatyzowanego budyn-
ku może nie tylko przyczy-
nić się do przeziębienia, ale 
także – co ciekawe - wywo-
łać szok termiczny dla orga-
nizmu.
-Częste opuszczanie klimaty-
zowanych pomieszczeń i po-
nowne wchodzenie, może 
spowodować bóle głowy, 
mięśni, kaszel a w skrajnych 
przypadkach nawet krwotok 
z nosa. Zbyt niskie tempera-
tury niekorzystnie wpływa-
ją na naszą odporność. Za-
tem jeżeli oczywiście może-
my mieć wpływ na ustawie-
nie temperatury, to nie wy-
bierajmy tej najniższej – radzi 
doktor Irena Białokoz – Kali-
nowska.
-Podobnie jest w przypad-

ku klimatyzacji samochodo-
wych. Oczywiście są prawdzi-
wym zbawieniem latem, jed-
nak długa podróż w bardzo 
niskiej temperaturze, może 
mieć negatywne skutki dla 
zdrowia.
Sześć stopni mniej
Jak dobrać odpowiednią tem-
peraturę klimatyzatora? La-
tem nie powinna być niższa 
niż 19-20 st. C. Inna zasada 
mówi, że temperatura w kli-
matyzowanym wnętrzu ma 
być o sześć stopni mniejsza 
niż ta, panująca na zewnątrz.
Należy zarazem pamiętać o 

tym, że działaniu klimatyzacji 
towarzyszy też suche powie-
trze. W obiektach, w których 
działa, jego wilgotność jest 
na bardzo niskim poziomie.
- To niekorzystne warunki dla 
skóry i błon śluzowych. Co-
dzienne i długotrwałe prze-
bywanie w intensywnie kli-
matyzowanych pomieszcze-
niach może spowodować nie-
żyty górnych dróg oddecho-
wych, których objawy będą 
dość uciążliwe. Może wystą-
pić drapanie w gardle, kaszel 
i trudności z oddychaniem – 
wylicza specjalista alergolo-

gii i pediatrii z Medicover Bia-
łystok.
Zdaniem ekspertów klima-
tyzacja działająca w umiar-
kowany i rozsądny sposób 
oczywiście nie jest szkodli-
wa dla zdrowia. Oprócz pod-
stawowej korzyści, związanej 
z komfortem, system klima-
tyzacji oczyszcza powietrze, 
którym oddychamy z wielu 
zanieczyszczeń. Pod warun-
kiem jednak, że system klima-
tyzacji będzie w odpowiedni 
sposób systematycznie ser-
wisowany. 

fo
t. 

pi
xa

ba
y.

co
m



10 | gwe24.pl/aktualnościPiątek, 25 sierpnia 2017

REKLAMA                                                              115/2017/DB

REKLAMA                                                                                   34/2017/PRREKLAMA                                                                     9/2017/ZI

WEJHEROWO | ROZsTRZyGnięTO juBilEusZOwą EDycję kOnkuRsu nA nAjŁADniEj 
ukwiEcOny BAlkOn, OGRóD PRZyDOMOwy ORAZ DZiAŁkOwy. 

Piękne balkony i ogrody
W tegorocznej – już dwu-
dziestej - edycji wzię-
ło udział 35 obiektów w 
trzech kategoriach. 
Krzysztof Hildebrandt, pre-
zydent Wejherowa, podkre-
ślił, że co roku w konkursie 
bierze udział coraz większa 
ilość uczestników. 
- Wejherowo jest coraz bar-
dziej zielone i ukwieco-
ne. Zależy nam żeby nasze 
miasto było wyjątkowe, a 
postrzegane jest już na ze-
wnątrz jako miasto, w któ-
rym przyroda ma ogrom-
ne znaczenie - mówi pre-
zydent Krzysztof Hilde-
brandt.
Z okazji jubileuszu konkur-

su, prezydent wraz sekreta-
rzem miasta Bogusławem 
Suwarą, wręczyli osobom, 
które najdłużej uczestniczą 
w konkursie, pamiątkowe 
dyplomy i mini-statuetki 
Jakuba Wejhera. Otrzymali 
je:  Aniela Bartnicka, Elżbie-
ta i Jana Cichoccy oraz Jan 
Kraśniewski. Podziękowa-
nie w postaci albumu o Kal-
warii Wejherowskiej z de-
dykacją prezydenta miasta 
otrzymała Teresa Patsidis - 
za wieloletnie przewodni-
czenie komisji.
Z kolei prezydent miasta 
otrzymał upominek wrę-
czony przez Zarząd Ogro-
du Działkowego im. mjr. 

Sucharskiego w postaci 
sporego kosza warzywno-
kwiatowego z roślinami i 
owocami uprawianymi na 
wejherowskich działkach.
Zwycięzcy: 
Balkony, okna w domach 
jedno i wielorodzinnych: I 
miejsce - Elżbieta Bocian, 
ul. Necla, II miejsce – Ma-
ria Staręga, ul. Stefczyka, 
III miejsce - Katarzyna Do-
wgan, ul. Sikorskiego, wy-
różnienie - Mirosław Haba, 
ul. Judyckiego, Ewa Ellwart, 
ul. Rejtana, Stanisław Fras, 
ul. Necla, Natalia Zelewska, 
ul. Prusa.
Ogrody przydomowe: I 
miejsce - Bożena Kalisz, ul. 

Wschodnia, II miejsce - Pa-
weł Kummer, ul. Kaszubska, 
III miejsce - Stanisław Pia-
stowski, os. Kaszubskie, wy-
różnienie - Stefania Czer-
wicka, ul. Ceynowy, Ryszard 
Muński, ul. ks. P. Skargi.
Ogrody działkowe: I miej-
sce – Maria i Szczepan Do-
marus, ROD „Cementow-
nia”, II miejsce – Anna Mi-
siopecka – Grzywacz, ROD 
Sucharskiego oraz Teresa 
i Feliks Gwóźdź, ROD Su-
charskiego, III miejsce – Ja-
nusz Ginter, ROD ul. Nad-
rzeczna oraz Elżbieta Patel-
czyk, ROD ul. Patoka, wy-
różnienie: Joanna Hincke, 
ROD ul. Patoka.       /raf/

Fo
t. 

Ra
fa

ł k
or

bu
t



11|       Piątek, 25 sierpnia 2017gwe24.pl/aktualności

REKLAMA                                                                   U/2017/PR

REKLAMA                                                                   U/2017/PR

REKLAMA                                                              136/2017/RL



W ubiegłym tygodniu ruszyły 
prace budowlane w ramach 
I etapu projektu „Centrum 
Sportu Tytani”. 
W kwietniu prezydent Wejhe-
rowa, Krzysztof Hildebrandt 
wraz z przedstawicielami Ty-
tanów Wejherowo przedsta-
wił plan zagospodarowania 
terenu nieopodal krzyżów-
ki ulic Kochanowskiego i po-
morskiej, a w ubiegły wtorek 
ruszyły prace budowlane.
Zaczęta budowa to I etap 
projektu, który został przez 
Tytanów zgłoszony do Bu-
dżetu Obywatelskiego na 
2016 rok i zakwalifikował się 
do realizacji przez Urząd Mia-
sta w Wejherowie. -W pierw-
szym etapie zostanie wyko-
nane przygotowanie tere-
nu zielonego, budowa bież-
ni lekkoatletycznej i trzech 
boisk: do koszykówki, piłki 
ręcznej i siatkówki plażowej. 
- mówi Robert Wicon, zaan-
gażowany w projekt zawod-
nik Tytanów Wejherowo.
Koszt inwestycji ma wynieść 
200 tysięcy złotych, a wyko-
naniem prac ma się zająć Za-
kład Usług Komunalnych w 
Wejherowie. Koniec obec-

nych prac ma nastąpić w li-
stopadzie 2017 roku.
Drugi etap zakłada montaż 
ogrodzenia, oświetlenia, mo-
nitoringu, a także prawdopo-
dobnie siłowni plenerowej 
oraz placu zabaw. Niebawem 
odbędzie się głosowanie, 
które zadecyduje, czy realiza-
cją tych prac zajmie się Urząd 
Miasta w ramach Budże-

tu Obywatelskiego. Wydaje 
się, że szanse na to są duże - 
wszak skoro miasto zdecydo-
wało się zaangażować w pro-
jekt, zapewne będzie chciało 
go dokończyć.
-Zależy nam na realizacji tak-
że drugiego etapu. - mówi 
Robert Wicon. - We wrze-
śniu 2018 chcielibyśmy zor-
ganizować wydarzenie „Wi-

taj Szkoło na sportowo” które 
mogłoby się odbyć na ukoń-
czonym obiekcie Centrum 
Sportu Tytani.
Tytani Wejherowo w po-
przednim sezonie z powo-
dzeniem występowali w II li-
dze piłki ręcznej. Nowy sezon 
ma rozpocząć się w połowie 
września.
/KG/
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Z głębokim żalem oraz smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

PANI
U R S Z U L I   B O L D U A N

żony Tadeusza Bolduana
zasłużonego publicysty kaszubsko – pomorskiego, 

synowej Teodora Bolduana 
Burmistrza Wejherowa okresu międzywojennego.

Pogrążonej w smutku i żalu Rodzinie 
oraz wszystkim bliskim zmarłej

wyrazy najgłębszego współczucia składa 

Krzysztof Hildebrandt
 Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

PANU
MACIEJOWI 

KOWALCZUKOWU
Zastępcy Dyrektora Departamentu ds. Sportu 

Urzędu Marszałkowskiego

łącząc się bólu,
wyrazy głębokiego współczucia

 z powodu śmierci

składają:

MAŁŻONKI
Bogdan Tokłowicz

Przewodniczący 
Rady Miasta Wejherowa 

wraz z radnymi

Krzysztof Hildebrandt 
Prezydent Miasta Wejherowa 
wraz ze współpracownikami

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 specjali-
styczną 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

KONDOLENCJE                                                                                                     21/2017/DB KONDOLENCJE                                                                                                     21/2017/DB

WEJHEROWO | BOiskA DO PiŁki RęcZnEj, kOsZykówki i PiŁki PlAżOwEj, A TAkżE BiEż-
niA lEkkOATlETycZnA - Z TEGO MA się skŁADAć sPORTOwy kOMPlEks. 

Powstaje centrum sportu
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NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

SPRZEDAM murowany garaż z kana-
łem przy ul. Strzeleckiej, tel. 605 734 
405, Wejherowo

SPRZEDAM działkę ogrodniczą w Wej-
herowie z domem murowanym, z użyt-
kowym poddaszem, cena 60.000 zł do 
negocjacji, tel. 602 214 097 

SPRZEDAM domek murowany piętro-
wy na działce ogrodniczej, Wejherowo, 
60.000 zł, do negocjacji, tel. 602 214 097 

SPRZEDAM działkę budowlaną Kębłowo 
Nowowiejskie, 4 km od Lęborka, 1033 
m2, cena 39.000, tel. 602 306 210

SPRZEDAM działkę budowlaną 600 m 
kw, z dobrym ogrodzeniem murowanym, 
ul. Krzywa, Wejherowo, tel. 513-005-898  

SPRZEDAM nieuzbrojoną działkę bu-
dowlaną, 821 m2, w Mieroszynie koło 
Jastrzębiej Góry, do morza ok. 3 km, tel. 
793 903 536

SPRZEDAM dom murowany, podpiw-
niczony, dobra lokalizacja, garaż, ogród, 
możliwość dwóch oddzielnych mieszkań, 
ul. Pontonowa 10, Gdynia, tel. 508 261 
157

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ

STARSZY, samotny Pan, bez nałogów, 
szuka kawalerki, ewentualnie pokoju go-
ścinnego w domu jednorodzinnym, tel. 
tel. 503 590 203

WYNAJMĘ

KUPIĘ
KUPIę mieszkanie za gotówkę, w Trój-
mieście, do remontu, zadłużone, tel. 572 
48 55 29

MOTORYZACJA
SPRZEDAM

JAWA 350TS\’tylko kola 16”p/tyl,cena: 
179 zł, Tczew, tel. 735 001 684, sprzedam

SPRZEDAM przyczepy na sklep na kół-
kach i auta dukato i też mam lawety, tel. 
696 181 771

SPRZEDAM motocykl Junak RS 125 z ak-
cesoryjnym wydechem na kat. B, gwaran-
cja producenta, tel. 518 361 659

KUPIĘ

EDUKACJA
lEKCJE dodatkowe z fizyki i chemii, w 
tym zadania oraz matematyka, nauczyciel 
emeryt, Wejherowo, tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

SPRZEDAM masażer marki Casada Maxi-
well, wiadomość na numer 691 290 547

SPRZEDAM komputer, dysk 120 GB, kla-
wiatura Vobis, monitor LCD TV Samsung z 
pilotem, 1000 zł, 505-56-70-34 

PRACA
ZATRUDNIę brukarzy, Wejherowo, tel. 
602 447 203

SZUKAMY tapicerów, 4000 – 8000 brut-
to, spanie – jedzenie zagwarantowane – 
Niemcy, tel. 00 49 157 74 120 145

USŁUGI
USŁUGI dekarsko – ciesielskie, tel. 697 
753 504

OPAKOWANIA jednorazowe, tel. 501 
175 330

PROFESJONAlNA fotografia okoliczno-
ściowa: śluby, wesela, sesje plenerowe, 
chrzty, komunie, tel. 697 442 013

KOTŁOWNIE, instalacje, wod-kan, gazo-
we, pompy ciepła, całe Trójmiasto i okoli-
ce, tel. 601 677 964

TOWARZYSKIE

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

RÓŻNE

PRASA kostka masy FERGUSON 1.40 
podbieracz, 4.500 zł, tel. 506 250 477

DREWNO opałowe, buk, sosna i gałę-
ziówka, porąbane, ułożone, możliwy 
transport, tel. 506 250 477

SIANO, słoma w balotach, 120x150, sia-
no, słoma w kostkach z magazynu. Moż-
liwość transportu, tel. 506 250 477

SPRZEDAM pompe c.o grunfost 25-40 
nowa, 320 zł, tel. 230 080 230
SPRZEDAM meble kuchene, Fronty 

drewno dębowe, 11 + 6 szafek, nie znisz-
czone, tel. 695 230 080

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

SKUPUJEMY stare militaria w bardzo 
dobrych cenach (mundury, dokumenty, 
części zabytkowych pojazdów, odznacze-
nia, wyposażenie wojskowe), Oldmilitaria.
pl tel. 666 025 860 e-mail: ekwipunekwoj-
skowy@gmail.com, info@oldmilitaria.pl

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

ZŁOTA rączka, drobne naprawy, sprzą-
tanie obejścia, piwnic, transport, prace w 
ogrodzie, okolice Luzina, Wejherowa, tel. 
693 737 381

SPRZEDAM szafę 2-drzwiową, na obu-
wie i kurtki, 135x135, brązowa, bardzo 
tanio, tel. 517 782 024

ZATRUDNIMY 
OD ZARAZ 
osoby do sprzątania 

obiektu rekreacyjnego 
przy ul. Morskiej

 w Redzie. 
Praca w godz. 23-7. 

Kontakt 601 156 466
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Poszli i pobiegli po puchar
ŁęŻYCE | już PO RAZ TRZEci ODByŁ się DZiEń RODZiny Z ZAwODAMi w nORDic wAlkinG 
O PuchAR BAŁTyku 2017. 

Dodatkową atrakcją zawo-
dów był Bieg przełajowy na 
dystansie 10 km. Wydarzenie 
zorganizowane było przez 
Stowarzyszenie „Szansa dla 
Nas” w Łężycach, przy współ-
pracy „The North Event”. 
Na gości imprezy czekało 
wiele atrakcji - dla dzieci zjeż-
dżalnia, zamek, basen z pił-
kami, ścianka wspinaczko-
wa, tor przeszkód, animacje 
i konkursy z nagrodami oraz 
darmowy popcorn. Dla do-
rosłych - posiłki i konkursy u 
sponsorów. 
Podczas imprezy zarząd sto-
warzyszenia wręczył dyplo-
my dla najlepszych uczniów 
sołectwa Łężyce. W katego-
rii szkoły podstawowej zwy-
ciężyła Aleksandra Siembi-
da - średnia ocen 5,45; gim-
nazjum – Wiktoria Szulist - 
średnia ocen 4,83; oraz szkoły 
średniej – Nikodem Siembi-
da ze średnią 4,87. Dodatko-
wo każdy ze zwycięzców do-
stał nagrodę rzeczową o war-
tości 500 zł.
Na uczestników zawodów, a 
było ich ponad 200, czekały 
łężyckie ścieżki sąsiadujące z 
Rumią. Sama trasa była bar-
dzo chwalona przez uczestni-
ków zawodów czy to biegają-

cych, czy nordic walkingow-
ców. Każdy z uczestników 
otrzymał medal ukończe-
nia dystansu oraz darmowy 
posiłek regeneracyjny. Poza 
tym każdy mieszkaniec Łężyc 
mógł bezpłatnie wziąć udział 
w zawodach po uprzednim 
przeszkoleniu przy stoisku 
Chodzezkijami.pl.
W kategorii Łężyce na dystan-
sie 5 km w kategorii kobiet I 
miejsce zajęła – Ewa Berg-
mann, II miejsce – Urszula 
Holzer, III miejsce – Katarzy-
na Naczk. Natomiast w kate-
gorii mężczyzn – I miejsce za-

jął – Adam Wolski, w kategorii 
dzieci: I miejsce zajął – Kacper 
Sałata, II miejsce – Oskar Berg-
mann i III miejsce – Adrian Sa-
łata. Puchar także otrzymał 
Henryk Skwarło, wójt gmi-
ny Wejherowo, za wspiera-
nie wszystkich działań Sto-
warzyszenia „Szansa dla Nas” 
(puchar odebrał radny gminy 
Stanisław Bieszk). 
Po rozdaniu pucharów odby-
ło się losowanie nagród prze-
kazanych przez sponsorów 
pomiędzy uczestnikami za-
wodów.
Patronat honorowy nad im-

prezą objęli: wójt gminy Wej-
herowo, burmistrz Rumi, sta-
rosta powiatu wejherowskie-
go, marszałek województwa 
pomorskiego oraz Polski Ko-
mitet Olimpijski.
Sponsorami imprezy były Fir-
my: Gaz- System S.A., Eko Do-
lina Sp. z o.o., Biuro podróży 
TIMETOUR, Medan, P-Trans 
Przewozy autokarowe, Lu-
mar , KUBI, Stadnina koni „Po-
merania”, Restauracja „Oberża 
pod Turbotem” oraz gmina 
Wejherowo i miasto Rumia.
/raf/

lEKKOATlETYKA | nA MisTRZOsTwAch Eu-
ROPy w AARhus DOBRy sTART ZAnOTOwAŁ 
RówniEż GRZEGORZ GRinhOlc Z RuMi.

Rumianin 
w pierwszej piątce!

Rumianin stanął do rywaliza-
cji w chodzie sportowym na 
dystansie 5000 metrów w ka-
tegorii M 40. Rywalizacja sta-
ła na bardzo wysokim pozio-
mie. Po wyrównanej walce 
zawodnik RKS uplasował się 
na 5 miejscu. Później odbyły 
się zawody na dystansie 20 
kilometrów.  Zwyciężył Ho-
lender Liesting Rick z rewela-
cyjnym wynikiem 1:31:04.
Niemal do końca toczyła się 

zacięta walka o 5 miejsce 
pomiędzy Stefanem Borsch 
(Niemcy), Martinem Nedvi-
dek (Czechy) i Reprezentan-
tem Polski Grzegorzem Grin-
holc. Ostatecznie zwycięsko 
z tej rywalizacji wyszedł ru-
mianin, ponownie przekra-
czając linię mety na 5 miej-
scu. Jego czas – 1:37:31 – jest 
jego najlepszym wynikiem 
od 4 lat na tym dystansie.

Rumia, dnia 25.08.2017r.

OGŁOSZENIE
 

Burmistrza Miasta Rumi o przystąpieniu do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017r. , poz. 1073), oraz art. 39 ust. 1 pkt. 1, w związku z 
art. 46 pkt.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środo-
wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U.2017r., poz. 1405) zawiadamiam o podjęciu przez 
Radę Miejską Rumi:

- Uchwały Nr XXXVI/466/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 czerwca 2017 roku 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru położonego w Rumi w rejonie ulicy Hodowlanej
wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczą-

cej w/w projektu planu miejscowego.

Załącznik graficzny do w/w uchwały, określający granice przystąpienia do sporządze-
nia miejscowego planu, znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi oraz na 

stronie internetowej www.bip.rumia.pl.

Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w planu miejscowego oraz do prognozy 
oddziaływania na środowisko, w formie pisemnej do Burmistrza Miasta Rumi na adres: 
Urząd Miasta Rumi, ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia oraz ustnie do protokołu lub 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrzenia ich bez-

piecznym podpisem elektronicznym na adres e-mailowy: 
planowanieprzestrzenne@um.rumia.pl  

w terminie do dnia 22.09.2017r.
Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot 

wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Rumi.

OGŁOSZENIE                                                                                                  217\2017\DB
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Pierwsze zwycięstwo!
II lIGA | TO MOżE Być PunkT ZwROTny sEZOnu. żóŁTO-cZARni niE Zlękli się OliMPii 
ElBląG, kTóRA DOTychcZAs wyGRAŁA wsZysTkiE MEcZE nA wŁAsnyM sTADiOniE.

II lIGA | GRyF ODniósŁ w ElBląGu PiERw-
sZą wyGRAną w sEZOniE, AlE PO POwRO-
ciE DO wEjhEROwA cZEkA GO TRuDnE ZA-
DAniE – MEcZ Z liDEREM ii liGi.

II lIGA | MEcZ nA wZGóRZu wOlnOŚci niE ZAwióDŁ. ByŁO DużO 
ZAcięTEj wAlki i syTuAcji PODBRAMkOwych.

GRyF POZyskAŁ kOlEjnych ZAwODników 
– są TO MichAŁ TRąBkA i jAkuB PTAk.

gwe24.pl/sport

W 11. minucie idealną oka-
zję miała Olimpia – po akcji 
Bojasa do bramki nie trafił z 
bliska Kolosov. W 30. minu-
cie nastąpiło otwarcie wyni-
ku – do długiej piłki dopadł 
Hieronim Gierszewski i bez 

problemu pokonał golkipe-
ra gości. Było to jego drugie 
trafienie w czwartym meczu 
w tym sezonie. Olimpia wy-
równała po dziesięciu minu-
tach. Sędzia podyktował je-
denastkę dla gości, do piłki 

podszedł Jakub Bojas i poko-
nał Wiesława Ferrę. Do prze-
rwy wynik się nie zmienił.

Po wznowieniu gry szybko 
padła kolejna bramka. W 50. 
minucie fantastycznym ze 
skraju pola karnego popisał 
się Paweł Brzuzy i było 1-2. 
W 61. minucie było już 1-3! 
W polu karnym Olimpii po-
wstało ogromne zamiesza-
nie, ale w końcu piłka trafiła 

do Mateusza Goerke, który 
uderzeniem po ziemi poko-
nał bramkarza gospodarzy. 
Olimpia próbowała zmienić 
losy meczu, ale jej ataki nie 
robiły krzywdy podopiecz-
nym Piotra Rzepki. Do koń-
ca meczu drużyna gospoda-
rzy nie była w stanie strze-
lić kontaktowej bramki i po 
upłynięciu piątej doliczo-
nej minuty sędzia skończył 
mecz.

Olimpia Elbląg – Gryf Wejherowo 1-3

Bojas 40’k - Gierszewski 30’, Brzuzy 50’, Goerke 61’
Olimpia: Daniel – Kiełtyka, Wenger, Lewandowski, Kop-

Ostrowski (63.Rozumowski), Danowski (80.Filipczyk), Stę-
pień, Ressel (63.Lisiecki), Szuprytowski (68.Szmydt), Bo-

jas, Kolosov

Gryf: Ferra – Regliński, Kamiński, Wicki, Goerke – Ma-
ciejewski, Nadolski, Kołc, Wicon, Brzuzy (87.Ptak) – Gier-

szewski (74.Trąbka)
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Przyjeżdża lider!

Ciężki bój z ŁKS-em
Dwóch nowych graczy

Żółto-czarni po zwycięstwie 
z Olimpią awansowali na 10. 
miejsce w tabeli, ale na tym 
etapie sezonu po jednej po-
rażce znów można spaść do 
strefy spadkowej. -Ten mło-
dy zespół pokazuje, że szyb-
ko dojrzewa – powiedział 
po meczu trener Gryfa, Piotr 
Rzepka. I to duży pozytyw, 
szczególnie, że boiskowa 
dojrzałość przyda się już w 
najbliższym meczu – rywa-
lem będzie bezbłędny do-
tychczas lider II ligi.

Warta Poznań w zeszłym se-
zonie jesienią znajdowała się 
blisko dna tabeli, ale wiosna 
była w wykonaniu zielono-
białych była o wiele lepsza 
i podopieczni Petra Nemca 
zakończyli sezon na 11. miej-
scu. W obecnych rozgryw-

kach poznaniacy imponują 
formą od samego początku 
– wygrali wszystkie pięć me-
czów, strzelili aż 14 bramek i 
stracili zaledwie 3 gole.

Świetną postawę w ataku 
można wytłumaczyć tym, że 
do zespołu dołączyło dwóch 
napastników z przeszłością 
w Ekstraklasie – Przemysła-
wa Kitę i Michała Przyby-
łę. Ten drugi w środę strze-
lił gola w debiucie, a Warta 
rozbiła Gwardię w Koszalinie 
3-0, a Kita strzelił w tym sezo-
nie już 4 gole.
 
Gryf będzie więc musiał za-
trzymać rozpędzoną Wartę, 
ale ostatni mecz żółto-czar-
nych wskazuje, że jest w sta-
nie to zrobić.

Michał Trąbka to wychowanek Górnika 
Zabrze, który ostatnio był zawodnikiem re-
zerw Legii, przychodzi do zespołu z trans-
feru definitywnego.

Jakub Ptak został wypożyczony z Wisły 
Kraków, w której rezerwach grał dotych-
czas. Obaj zdążyli już zadebiutować – po-
jawili się na boisku w drugiej połowie me-
czu z Olimpią.

VS.

Gryf Wejherowo – Warta Poznań
26 sierpnia godz. 16:00

Już w pierwszych minutach wi-
dać było, że wejherowianie mają 
dużą motywację, aby wydrzeć 
punkty ŁKS-owi. Żółto-czarni 
próbowali ataków i jedno z na-
tarć podopiecznych Piotra Rzep-
ki przyniosło efekt – w 18. minu-
cie sędzia podyktował rzut kar-
ny. Do piłki ustawionej na 11. 
metrze podszedł Łukasz Nadol-
ski i dał prowadzenie gospoda-
rzom. W 32. minucie arbiter po-
dyktował drugą w tym meczu 
jedenastkę, którą wykorzystał 
zawodnik ŁKS-u Jewhen Radio-

now. Do przerwy wynik się nie 
zmienił, choć nie brakowało ak-
cji po obu stronach boiska.

W 56. minucie Radionow potęż-
nie uderzył z dystansu i niewie-
le zabrakło, aby goście wyszli na 
prowadzenie. Później napastnik 
Gryfa prawie doszedł do sytuacji 
sam na sam, ale bramkarz gości 
w porę przerwał akcję. W 78. mi-
nucie doskonałą szansę miał ŁKS 
– dośrodkowanie z rzutu wolne-
go spadło na głowę Rozwando-
wicza, który zdobyłby gola, gdy-

by nie znakomita interwencja 
Nadolskiego na linii bramkowej. 
Do samego końca bramka wisia-
ła w powietrzu, nikt już jednak 
do siatki nie trafił.

Gryf Wejherowo – ŁKS Łódź 
1-1

Nadolski 18’k – Radionow 
32’k

Gryf: Ferra – Brzuzy, Wicki, Ka-
miński, Goerke – Gabor, Na-

dolski, Kołc, Wicon, Maciejew-
ski - Gierszewski

ŁKS: Kołba – Rozmus, Jura-
szek, Rozwandowicz, Widejko 
– Kostyrka, Kocot, Bryła, Pyr-

doł – Radionow, Pieczara
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Luzino lepsze od Rumi!
PIŁKA NOŻNA | nA sTADiOniE MOsiR ODByŁO się sPOTkAniE, kTóRE MOżnA nAZwAć lOkAlnyMi DERBAMi – ORkAn ZMiERZyŁ się Z 
wikęDEM. sTOlEM GniEwinO POkAZAŁ chARAkTER w MEcZu Z POGOnią lęBORk.

SIATKÓWKA | ZAwODnicZki AkADEMii PiŁki siATkOwEj wZnOwiŁy TREninGi, AlE jEDnA 
Z nich jEsT Z DAlA OD RuMi i wAlcZy O MisTRZOsTwO ŚwiATA u-18.

PIŁKA RęCZNA | TyTAni wEjhEROwO ZA-
cZną sEZOn DwOMA MEcZAMi wyjAZDO-
wyMi, A DO ii liGi wPROwADZOny ZOsTAŁ 
nOwy sysTEM PunkTOwAniA ZEsPOŁów.

lEKKOATlETYKA | POkOnAŁ wsZysTkich. MiROsŁAw ŁuniEwski 
ZDOByŁ ZŁOTy MEDAl nA MisTRZOsTwAch EuROPy.

Przed meczem oba zespo-
ły znajdowały się w czołów-
ce tabeli IV ligi. Spotkanie 
w Rumi lepiej zaczął Wikęd, 
który od razu zepchnął Or-
kan do obrony. Szybko przy-
niosło to efekt – po 11 minu-
tach było 0-1, a po 17 – 0-2. 
Obie bramki strzelił Fierka. 
Do przerwy wynik nie uległ 
już zmianie, choć było kilka 
okazji, szczególnie po sta-
łych fragmentach gry. Po 
przerwie dalej grę prowadził 
Wikęd, który miał kontrolę 
nad wynikiem meczu. W 70. 
minucie trzeciego gola dla 
luzinian strzelił Opłatkow-
ski, praktycznie przesądzając 
losy meczu. Cztery minuty 
później po golu Kiełba było 
1-3. Później sędzia wyrzucił 
z boiska gracza gospodarzy 
i Orkan kończył mecz w dzie-
siątkę. Ostatnią bramkę tego 
dnia strzelił Roppel, ustalając 

wynik spotkania.
Trzeci czwartoligowiec z na-
szego powiatu – Stolem –  
stanął przed bardzo trudnym 
zadaniem – mecz z będącą 
w czołówce tabeli, Pogonią 
Lębork. W pierwszej połowie 
meczu w Gniewinie spad-
kowicz zdominował Stolem 
i zdobył gola, ale po przerwie 
do głosu doszli podopieczni 
Tomasza Dołotki i wyrównali 
stan gry. Remis 1-1 przyniósł 
pewną satysfakcję obu ze-
społom – Stolem wywalczył 
cenny punkt z silnym rywa-
lem, a Pogoń dzięki temu re-
misowi oraz temu, że nie za-
grał Gryf Słupsk, wskoczyła 
na fotel lidera.

Wszystkie drużyny z nasze-
go powiatu pozostały w gór-
nej połowie tabeli IV ligi. Wi-
kęd zajmuje 5. miejsce, tuż 
za nim jest Stolem, a za Sto-

lemem plasuje się Orkan.
Orlęta także mają za sobą 
udany weekend. Piłkarze 
z Redy wygrali 2-0 ze Sztor-
mem Mosty, odnosząc dru-
gie zwycięstwo w tym sezo-
nie. Orlęta zajmują 7. miejsce 
w ligowej tabeli.

W najbliższy weekend Or-
kan Rumia wyjedzie do No-
wego Stawu na mecz z Gro-
mem, Stolem Gniewino za-
gra z Aniołami w Garczego-
rzu, zaś Wikęd przed własną 
publicznością podejmie Ka-
szubię Kościerzyna (sobota, 
13:00). Piłkarze z Luzina sta-
ną przed szansą na awans 
w ligowej tabeli – aż trzy 
drużyny wyprzedzają ich tyl-
ko bilansem bramek. Piątoli-
gowe Orlęta Reda zagrają na 
wyjeździe z KS-em Kamieni-
ca Królewska.
Krzysztof Grajkowski

APS-ka gra na Mistrzostwach ŚwiataNowa punktacja

Redzianin najlepszy w Europie!

W pierwszych zajęciach rum-
skiej drużyny nie wzięła udziału 
Paulina Damaske, ale ma zna-
komite usprawiedliwienie – wy-
jechała do Argentyny, by wraz 
z Reprezentacją Polski walczyć 
o Mistrzostwo Świata. I wciąż 
jest w grze.

Paulina na razie jest na turnie-
ju rezerwową, ale jeszcze bę-
dzie miała okazję pokazać się 
z dobrej strony – Polska zajęła 
w swojej grupie drugie miejsce 
i awansowała do kolejnej rundy 
mistrzostw.

Juniorki APS Rumi także nie-
długo wezmą udział w turnie-
ju – od soboty do poniedziałku 
będą rywalizować w Gdańsku.

Wejherowscy szczypiorni-
ści najpierw wyjadą w po-
łowie września do Gryfi-

na, później zaliczą kolejny 
wyjazd, a na własną halę 
wrócą 7. października.

Dotychczas dwa punkty 
były przyznawane za wy-
graną i jeden za remis, 
teraz ulegnie to zmia-
nie. Wygrana w regula-
minowym czasie gry bę-
dzie premiowana trzema 
punktami, jeśli będzie re-
mis, dojdzie do rzutów 
karnych. Ich zwycięzca 
otrzyma 2 punkty, a prze-
grany 1 punkt.

W duńskim mieście Aarhus odby-
ły się 20. Mistrzostwa Europy Ma-
sters w lekkiej atletyce. Uczestni-
czyło w nich 3841 zawodników 
z 44 krajów. Lekkoatletom nie 
sprzyjała kapryśna, zmienna po-
goda. Rywalizacja odbywała się 
równolegle na dwóch stadionach 
w mieście oraz na wspaniale usy-
tuowanych alejkach w parkach. 

Chodziarze mieli do rozegrania 
dwa dystanse. 5000 m na bieżni 
stadionu i 20 km na szosie. Rywa-
lizacja chodziarzy przebiegała w 
większości przy padającym desz-
czu. Znakomitą passę zwycięstw 
w imprezach mistrzowskich we-
teranów tym sezonie kontynuuje 
60-letni redzianin Mirosław Łu-

niewski. Po tytułach mistrza świa-
ta zdobytych w marcu w koreań-
skim Daegu, tym razem zdobył 
złoty medal i tytuł mistrza Europy 
w chodzie na dystansie 20 km. 

To nie jedyny jego sukces na tych 
mistrzostwach. W chodzie na 
5000 m zdobył medal srebrny. 


