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TYDZIEŃ Z

Poniedziałek, 2 Października

Trwają poszuki-
wania 30-laTka

Wtorek, 3 Października

kaTasTrofa 
na Torach 

Środa, 4 Października

pochwal się
zbiorami!

CzWartek, 5 Października

zagrali w 
pucharze polski

Piątek, 6 Października 

zaplanuj z 
nami weekend!

Policja prowadzi poszuki-
wania 30-letniego miesz-
kańca Redy. Mężczyzna 
wyszedł z domu w niedzie-
lę i dotąd nie skontaktował 
się z rodziną. 

Pociąg SKM zderzył się z 
samochodami osobowymi. 
Symulację katastrofy na 
torach kolejowych zorga-
nizowano w Wejherowie. 

Wspólnie z Czytelnikami 
tworzymy galerię pn. „Je-
sienne grzybobranie”. Za-
chęcamy do przesyłania 
zdjęć nie tylko grzybów, 
ale i grzybiarzy. 

Rozegrana została IV runda 
Pucharu Polski na szczeblu 
wojewódzkim. Odpadły 
Start, Wikęd i Orkan, dalej 
przeszedł Stolem. 

Nie masz planów na zbliża-
jący się weekend? Zobacz 
nasze propozycje na spę-
dzenie najbliższych dni na 
terenie powiatu wejherow-
skiego.

Twoje źródło informacji

Od 10 lat dla Was!
JUBILEUSZ | NiespełNa cztery miesiące temu świętowaliśmy wydaNie 500. Numeru 
expressu powiatu wejherowskiego, a już Nastał czas Na kolejNy jubileusz: je-
steśmy z wami już 10 lat! 
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Wszystko zaczęło się dekadę 
temu od wydania pierwsze-
go numeru Expressu Powiatu 
Wejherowskiego. Bo to wła-
śnie na ziemi wejherowskiej 
zadebiutowało nasze wy-
dawnictwo. 
Od początku przyświecało 
nam kilka celów: chcieliśmy 
rzetelnie informować Was 
o tym, co dzieje się w naj-
bliższej (jak również tej nieco 
dalszej) okolicy, być zawsze 
tam, gdzie dzieje się coś waż-
nego, pomagać i interwe-
niować w Waszym imieniu, 
a także rozliczać lokalną wła-
dzę z obietnic przedwybor-
czych. Najważniejsze dla nas 
było jednak to, aby stworzyć 
gazetę dla Was i o Was. I od 10 
lat systematycznie te cele dla 
Was realizujemy. 
Dziś świętujemy 10-lecie na-
szej działalności. Przez ten 
czas oczywiście wiele się 
zmieniało, nas także te zmia-
ny nie ominęły. Metamorfo-
zie ulegała szata graficzna, 
logo, a nawet rozmiar naszej 
gazety. Jednocześnie wciąż 
staraliśmy się spełniać Wasze 
oczekiwania. Determinacja 
i konsekwencja, z jaką reali-
zowaliśmy postawione sobie 
cele, spowodowały, że rozro-
śliśmy się i rozwinęliśmy. 
Kolejnym krokiem były kolej-

ne gazety. Dziś jesteśmy naj-
większym wydawnictwem 
na Pomorzu, a nasze gaze-
ty ukazują się w Trójmieście 
i powiatach wejherowskim, 
puckim, lęborskim, kartu-
skim i starogardzkim. Jed-
nym z tytułów wydawanych 
przez nas jest też Express Biz-
nesu – miesięcznik, skierowa-
ny (jak sama nazwa wskazu-
je) do ludzi biznesu. 
Nie zapomnieliśmy też o in-
nowacjach, dlatego nie po-
przestaliśmy na papierowym 
wydaniu naszych gazet, ale 
uruchomiliśmy też portale in-
ternetowe i fanpage na Fa-
cebooku. Dziś docieramy do 
300 tysięcy mieszkańców Po-
morza! 
Dziś nasi reporterzy są wszę-
dzie tam, gdzie dzieje się coś 
istotnego, gdzie tworzy się hi-
storia, gdzie ktoś potrzebuje 
pomocy. Piszemy o lokalnej 
polityce, zmianach w eduka-
cji, sprawach społecznych, 
kulturze, sporcie, podpowia-
damy gdzie i jak można cie-
kawie spędzić czas, nie zapo-
minamy też o ludziach bizne-
su. 
A zatem – świętujcie z nami 
10-lecie wydawnictwa i bądź-
cie z nami przez kolejną de-
kadę!

- Dziękujemy, że z nami jesteście przez ten cały czas! 
Dziękuję Czytelnikom – za uznanie, reklamodawcom 
– że z nami są i nas wspierają, instytucjom i samorzą-
dom – za owocną, wieloletnią współpracę. To poka-
zuje, że jesteśmy gazetą rzetelną, wiarygodną i cenio-
ną. Naszym marzeniem było stać się „numerem jeden” 
w regionie, jeśli chodzi o dostarczanie informacji. I dziś 
mogę powiedzieć, że Czytelnicy i nasi partnerzy po-
twierdzają, że udało nam się to! Nie spoczywamy oczy-
wiście na laurach i ciągle będziemy starali się, aby być 
coraz lepszym. Nie zawiedziemy Was.

Piotr Ruszewski, 
Redaktor Naczelny Expressu Powiatu Wejherowskiego:



3|Piątek, 6 października 2017gwe24.pl/aktualności

REKLAMA                                                                                                                      347/2016/DB

REKLAMA                                                          285/2017/DB

Ulica Bądkowskiego 
jUż otwarta!
RUmIA | kolejNa iNwestycja, która zdecydowaNie poprawi iNfrastrukturę dro-
gową w rumi została oddaNa do użytku. 
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Z programu tzw. „schetynó-
wek” wyremontowana zo-
stała ul. Bądkowskiego. 

Komfort i bezpieczeństwo
- Mieszkańcom bardzo za-
leżało na realizacji tej inwe-
stycji. Poruszanie się tą dro-
gą było do tej pory mało 
przyjemne. Dzięki remon-
towi poprawi się zarówno 
komfort jazdy, jak i bezpie-
czeństwo na tym odcinku 
– powiedziała radna miasta 
Jolanta Dobrzeniecka.
Modernizacja drogi Bąd-
kowskiego kosztowała Ru-
mię niespełna 400 tys. zło-
tych. Kwotę w wysokości 
ok. 240 tys. zł dołożyło sta-
rostwo powiatowe, a kolej-
ne 480 tys. złotych dofinan-
sowano właśnie z Programu 
rozwoju gminnej i powia-
towej infrastruktury drogo-
wej na lata 2016-2019. Ca-
łościowo inwestycja koszto-
wała ok. 1 mln 130 tys. zło-
tych. W ramach prac zosta-
ła wykonana nawierzchnia 
jezdni wraz z chodnikiem. 
Dodatkowo, dobudowano 
także kanalizację deszczo-
wą oraz przebudowano ga-
zociąg.
Przypomnijmy, że w grud-
niu ub. roku burmistrz mia-
sta odebrał pierwszą „sche-
tynówkę”. Była to moder-

nizacja ulic Rodziewiczów-
ny i Targowej zrealizowana 
przy dofinansowaniu nie 
tylko od Wojewody Pomor-
skiego, ale również przy 
udziale Starostwa Powiato-
wego w Wejherowie. Koszt 
inwestycji wyniósł niemal 
1,3 mln zł, przy wkładzie 
gminy Rumia w wysokości 
215 tys. zł.

Inwestycje w drogi
Obecnie zaś trwa przebu-
dowa najbardziej niebez-
piecznego skrzyżowania 
w Rumi – ulic Pomorskiej, 
Gdańskiej i Częstochow-
skiej. Głównym celem re-
montu, obok zwiększenia 
przepustowości, jest wyeli-
minowanie dużej ilości wy-
padków w tym miejscu. Ca-
łość inwestycji pochłonie 
1,6 mln zł, z czego niespeł-
na 500 tys. złotych z budże-

tu miasta. Prace planowo 
mają potrwać do końca li-
stopada.  
Rumia jest jedną z gmin 
skuteczniej walczących 
o dofinansowanie w ra-
mach programu tzw. „sche-
tynówek”. Inwestycje wpły-

ną nie tylko na bezpieczeń-
stwo czy zminimalizowanie 
korków, ale przede wszyst-
kim poprawią komfort jaz-
dy w mieście.  
Długość wyremontowanej 
ul. Bądkowskiego to 700 
metrów.                       /raf/

- To kolejna inwestycja 
drogowa w Rumi. Dzięki 
współpracy ze starostwem 
powiatowym w Wejhero-
wie i pokaźnej kwocie dofi-
nansowania zewnętrznego 
udało się przeprowadzić ją 
z małym obciążeniem dla 
budżetu miasta. To dla nas 
bardzo istotne, zaoszczę-
dzone środki będziemy mo-
gli przeznaczyć na dalszy 
rozwój miasta.

michał Pasieczny, 
burmistrz miasta
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Od Lewej: Burmistrz Rumi Michał Pasieczny, Wicestarosta Po-
wiatu Wejherowskiego Witold Reclaf, Radna Powiatowa Jo-
lanta Król, Radny Rady Miejskiej w Rumi Michał Kryża, Prze-
wodniczący Rady Miejskiej w Rumi Ariel Sinicki



4 | gwe24.pl/aktualnościPiątek, 6 października 2017

Nowa hala i pracownie
POWIAT | trwa budowa hali sportowej i pracowNi zawodowych. w tym tygodNiu uroczyście wmurowaNo akt erekcyjNy. 
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Powiat wejherowski realizuje 
projekty związane z poprawą 
warunków kształcenia zawo-
dowego. Zbudowana zosta-
nie nowa oraz zmodernizo-
wana już istniejąca infrastruk-
tura  przeznaczona do kształ-
cenia praktycznego, a także 
doposażone zostaną istnieją-
ce pracownie i wyposażone 
nowe warsztaty zawodowe.
– W trzech powiatowych szko-
łach ponadgimnazjalnych na 
terenie Wejherowa oraz jed-
nej w Rumi trwają obecnie in-
tensywne prace budowlane 
– mówi starosta wejherowski 
Gabriela Lisius. – Największy 
zakres robót realizowany jest 
w Zespole Szkół Ponadgim-
nazjalnych nr 4 w Wejhero-
wie, ponieważ w tej placów-
ce realizowane są dwa zada-
nia jednocześnie, tj. powstają 
nowe pracownie zawodowe 
oraz budowana jest pełnowy-
miarowa hala sportowa.
Budowana od czerwca peł-
nowymiarowa hala sportowa 
będzie najnowocześniejszym 
obiektem tego typu w mie-
ście. Równolegle powstaje 

kompleks sześciu pracowni 
zawodowych.
W hali sportowej znajdzie się 
pełnowymiarowe boisko do 
piłki ręcznej, trybuna na bli-
sko 300 osób, pomieszcze-
nia magazynowe, technicz-
ne, sala fitness, siłownia, wę-
zły sanitarne i szatnie. Obiekt 
będzie także przystosowa-
ny do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych. Powiat wejhe-
rowski otrzymał dofinanso-
wanie z Ministerstwa Spor-
tu i Turystyki z Programu 
rozwoju szkolnej infrastruk-
tury sportowej – edycja 2017 
w kwocie blisko 3,2 mln zł na 
budowę tego obiektu.
– To największa inwestycja 
powiatowa realizowana obec-
nie w Wejherowie,. Całkowity 
koszt zamknie się kwotą oko-
ło 13,5 mln zł, z czego hala 
sportowa będzie kosztować 
ok. 8,5 mln zł – wyjaśnia sta-
rosta Gabriela Lisius.
Oprócz hali sportowej w ZSP 
nr 4 w Wejherowie powstaje 
także kompleks sześciu pra-
cowni zawodowych. Nowe 
warsztaty, które znajdą się 

w powiatowej placówce we-
sprą branżę motoryzacyjną. 
Praktyczną naukę zawodu 
uczniowie będą mogli zdoby-
wać w pracowni elektroniki 

i automatyki, montażu i eks-
ploatacji podzespołów sa-
mochodowych oraz maszyn 
i urządzeń czy montażu i ob-
sługi peryferyjnych instalacji 

samochodowych. Koszt za-
dania to blisko 5 mln zł.
Prace budowlane realizowa-
ne są także w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 
w Wejherowie. W ramach 
zadania ruszyła rozbudowa 
szkoły o siedem pracowni 
zawodowych, która wesprze 
takie branże jak: energetyka, 
ekoenergetyka, elektronika 
i ICT. W ciągu dwóch lat na 
miejscu dawnej „świniarni” 
powstaną nowoczesne pra-
cownie zawodowe. Wartość 
zadania to 3,2 mln zł.
W Zespole Szkół Ponadgim-
nazjalnych nr 3 w Wejhero-
wie ruszyła budowa jedne-
go piętra wraz z klatką scho-
dową. W dobudowanych 
pomieszczeniach powsta-
nie pracownia symulacji no-
woczesnych usług hotelar-
sko-turysyczno-kelnerskich, 
usług informatycznych w ho-
telarstwie, turystyce i gastro-
nomii, planowania żywienia 
i produkcji gastronomicznej 
oraz komunikacji w języku 
obcym zawodowym. Koszt 
projektu to 2,5 mln zł.

Prace budowlane realizowa-
ne są także w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 
w Rumi, gdzie ruszyła roz-
budowa placówki o kom-
pleks pięciu pracowni zawo-
dowych wraz z łącznikiem. 
Przyszli uczniowie branży 
transportowej i logistycznej 
już niebawem będą mieli do 
dyspozycji następujące pra-
cownie zawodowe: zintegro-
wanych procesów logistycz-
nych i spedycyjnych, gospo-
darki materiałowej i środków 
transportu, symulacji nowo-
czesnych usług biznesowych, 
logistyki, gospodarki mate-
riałowej i środków transpor-
tu oraz komunikacji w języku 
obcym zawodowym. Wartość 
zadania to blisko 3,3 mln zł.
Niedługo rozpoczną się też 
prace w Powiatowym Zespo-
le Szkół Policealnych w Wej-
herowie, gdzie w ramach 
projektu ma być realizowa-
na budowa pawilonu korek-
cyjno-rehabilitacyjnego z za-
pleczem sanitarno-socjalnym 
i klatką schodową. Obecnie 
trwa przetarg.                   /raf/
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Jako pierwszy zastępca 
Krzysztofa Hildebrandta ma 
zajmować się sprawami spo-
łecznymi i ekonomicznymi. 
- Dziękuję prezydentowi za 
zaufanie, jakim mnie obda-
rzył - mówił w poniedzia-
łek Arkadiusz Kraszkiewicz. 
- Dla mnie to powołanie jest 
nie tylko wielkim zaszczy-

tem, ale i ogromnym zobo-
wiązaniem, dużą odpowie-
dzialnością i sporym wyzwa-
niem (…). Bardzo cieszę się 
z tego, że dalej będę mógł 
służyć mieszkańcom nasze-
go miasta.
Arkadiusz Kraszkiewicz to 
absolwent Wydziału Prawa 
i Administracji Uniwersyte-

tu Mikołaja Koperni-
ka w Toruniu. Wiedzę 
z zakresu rachunko-
wości i finansów po-
szerzał na Uniwersy-
tecie Gdańskim, a za-
rządzania oświatą 
oraz negocjacji i me-
diacji na Uniwersy-
tecie Warszawskim. 
W 2003 roku rozpo-
czął pracę w wejhe-
rowskim magistracie, 
a od 2009 roku peł-
nił funkcję skarbnika 
miasta. 
- Uważam, że potrze-
buje specjalistów wo-
kół siebie, którzy zna-

ją się na finansach – 
mówił Krzysztof Hildebrandt, 
prezydent Wejherowa. - Pan 
Arkadiusz Kraszkiewicz jest 
właśnie taką osobą. Jest też 
w jakiś sposób gwarantem 
tego, że zadania, które chce-
my zrealizować, będziemy 
mogli skutecznie sfinanso-
wać.                                         WA
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Kraszkiewicz 
zastępcą prezydenta
WEJhEROWO | arkadiusz kraszkiewicz w poNiedziałek ofi-
cjalNie został powołaNy Na staNowisko zastępcy prezy-
deNta wejherowa.  

    

OGŁOSZENIE
 

Burmistrza miasta Rumi o przystąpieniu 
do sporządzeniamiejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt. 1 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073), oraz art. 39 ust.1 pkt 1, w związku 
z art. 46 pkt.1 oraz art. 50 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

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

- Uchwały Nr XXXVIII/490/2017 z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie przystąpienia do 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położo-

nego w rejonie ulic Towarowej, Kapitańskiej, Komandorskiej i płk. Dąbka w Rumi;
- Uchwały Nr XXXVIII/491/2017 z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 

położonego w Rumi w rejonie ulic Kosynierów, Żwirki i Wigury, Reja;
- Uchwały Nr XXXVIII/492/2017 z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie przystąpienia do 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położo-

nego w Rumi, zwanego „CEYNOWY” dla strefy 26.U/mW;
wraz z przeprowadzeniem strategicznych ocen oddziaływania na środowisko dotyczących 

w/w projektów miejscowych planów.

Załączniki graficzne do wyżej wymienionych uchwał, określających granice przystąpień do 
sporządzenia miejscowych planów, znajdują się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi 

oraz na stronie internetowej www.bip.rumia.pl.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych oraz 
do prognoz oddziaływania na środowisko, w formie pisemnej do Burmistrza Miasta Rumi 

na adres: 
Urząd miasta Rumi, ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia oraz ustnie do protokołu lub za po-

mocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym 
podpisem elektronicznym na adres  

e-mailowy: planowanieprzestrzenne@um.rumia.pl w terminie do dnia 27.10.2017r.
Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wnio-

sku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Rumi.
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Powiat wejherowski
www.powiatwejherowski.pl /powiatwejherowski

Dnia 29 września br. w auli Ze-
społu Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 1 w Wejherowie odbyła się, już 
po raz trzynasty, uroczysta Gala 
Kultury Powiatu Wejherowskie-
go. Istotą tego corocznego wyda-
rzenia jest uhonorowanie osób, 
które swoją działalnością przy-
czyniają się do upowszechniania 
kultury i ochrony dziedzictwa 
kulturowego regionu. 

W wydarzeniu udział wzięli m.in.: 
parlamentarzyści, przedstawiciele 
władz samorządowych, radni Po-
wiatu Wejherowskiego, dyrektorzy 
placówek oświatowych, społecz-
nych i kulturalnych, przedstawi-
ciele służb mundurowych, goście 
z powiatu nowosądeckiego oraz 
osoby honorowane.
– Dni Kultury Powiatu Wejherow-
skiego to już tradycja – mówiła 
Starosta Wejherowski Gabriel Li-
sius. – Oferta naszego powiatu jest 
coraz szersza, przybywa twórców 
ludowych i artystów, stąd coraz 
więcej mamy do pokazania. Chce-
my, aby mieszkańcy wiedzieli jaką 
ofertą kulturalną, oświatową oraz 

sportową dysponujemy i by mogli 
z niej skorzystać.
Podczas Gali wręczono odznacze-
nie państwowe Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. Złotą 
odznakę „Za opiekę nad zabytka-
mi” otrzymał ksiądz Prałat Zyg-
fryd Leżański, za rewitalizację 
zabytkowego kościoła w Luzinie. 
Aktu dekoracji w imieniu ministra 

dokonała Starosta Wejherowski 
Gabriela Lisius wraz z Przewodni-
czącym Rady Powiatu Wejherow-
skiego Ryszardem Czarneckim. 
W trakcie wydarzenia wręczono 
także medale „Za zasługi dla Po-
wiatu Wejherowskiego”, jako wy-
raz szczególnego wyróżnienia 
i uznania za wkład w dzieło roz-
woju i promocji Powiatu Wejhe-

rowskiego. Medalami uhonorowa-
no: Henryka Borskiego, Bronisła-
wa Bertranda, Krzysztofa Brzo-
zowskiego, ks. Alfonsa Formelę 
i Zygmunta Pałasza. 
Ponadto wręczono Nagrodę Remu-
sa za osiągnięcia w dziedzinie twór-
czości artystycznej. Za działania na 
tym polu nagrodzono: Artura Sy-
chowskiego oraz Dawida Runtza.

Uroczysta Gala z okazji XIII Dni 
Kultury Powiatu Wejherowskiego 
była również okazją do wyróżnie-
nia przez Starostę Wejherowskiego 
dr. Krzysztofa Adamowicza Na-
grodą „Bursztynowy Gryf”.
 Uroczystość uświetniły wystę-
py zespołu Kaszebsko Rodzezna 
z Lini oraz Lipniczanie z Nowego 
Sącza.

OBWIESZCZENIE
Starosta Wejherowski

działając na podstawie art. 1,   art. 11a ust. 1, art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwiet-
nia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych  (tekst jedn. Dz. U. z  2017r. poz. 1496)   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  z dnia 11.08.2017r. 
(skorygowany dnia 04.10.2017r.) Zarządu Powiatu Wejherowskiego, reprezento-
wanego przez Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego, wszczęto 
postępowanie w sprawie:

wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
- budowie drogi powiatowej dla zadania pn.: 

„Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych 1487G oraz 1488G 
w Wejherowie (rondo 2) na terenie Gminy Miasta Wejherowa”

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

działki w liniach rozgraniczających teren pasa dróg powiatowych: 
- obr. 14 działki nr ewid.:  65/1, 65/3, 66/3, 146, 89, 298, 296/1 (z podziału dział-
ki 296), 393/1 (z podziału działki 393), 393/3 (z podziału działki 393), 111/1 (z po-
działu działki 111), 

oraz  czasowe zajęcie działki na przebudowę infrastruktury technicznej:
- obr. 14 działki nr ewid.:  393/2 (z podziału działki 393)

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, właściwe organy ad-
ministracji rządowej i samorządowej oraz właścicieli, zarządców i użytkowników 
terenów objętych inwestycją  o możliwości składania wniosków, uwag lub zastrze-
żeń dotyczących przedmiotowej sprawy, a także o możliwości wypowiedzenia się, 
co do zebranych dowodów   i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wyda-
niem decyzji kończącej postępowanie, która zostanie podjęta w terminie nie krót-
szym  niż 14 dni od daty dokonania się obwieszczenia. Z aktami sprawy można za-
poznać 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 ewentualne zastrzeżenia i uwagi na piśmie w Biurze Obsługi Interesan-
ta 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 postę-
powania administracyjnego  zawiadomienie stron postępowania uważa się za doko-
nane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Dr Krzysztof Adamowicz – specja-
lista w zakresie onkologii klinicznej 
uhonorowany został przez Starostę 
Wejherowskiego Nagrodą „Burszty-
nowy Gryf” za służbę na rzecz dru-
giego człowieka. Wyróżnienie zosta-
ło wręczone podczas uroczystej Gali 
z okazji XIII Dni Kultury Powiatu 
Wejherowskiego, która odbyła się 29 
września br. w auli Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych nr 1 w Wejhero-
wie.

Starosta Wejherowski Gabriela Lisius 
przyznała Nagrodę „Bursztynowy Gryf” 
dr. n. med. Krzysztofowi Adamowiczo-
wi za pracę zawodową na rzecz miesz-
kańców Powiatu Wejherowskiego, bu-
dowanie dobrych relacji z pacjentami 
oraz działalność społeczną w zakresie 
profilaktyki chorób nowotworowych.
Na co dzień  dr Krzysztof Adamowicz 
pracuje w Wojewódzkim Centrum On-
kologii w Gdańsku oraz w szpitalu 
w Wejherowie. Należy do kilku towa-
rzystw onkologicznych w kraju i za gra-
nicą. Jest autorem i współautorem kilku-
nastu artykułów zamieszczonych w pol-
skich i zagranicznych cza sopismach na-
ukowych. W Wejherowie udało mu się 
stworzyć poradnię chorób piersi, która  
z czasem przekształciła się w poradnię 
onkologiczną. 
W 2017 r. po raz kolejny zdobył tytuł 
najbardziej przyjaznego lekarza w ran-
kingu Fundacji Onkologicznej „Alivia 
– Onkomapa”. Spośród 2579 lekarzy 
z całej Polski znajdujących się w ba-
zie, trzeci raz z rzędu, ze średnią ocen 

równą 5, otrzymał najwyższe uznanie 
w oczach pacjentów. 
– Ta nagroda to podziękowanie za 
Pana pracę na rzecz drugiego czło-
wieka, empatię i życzliwość – mówi-
ła podczas Gali Starosta Wejherowski 
Gabriela Lisius. – To wyraz wdzięcz-
ności za przywracanie chorym na-
dziei, a także uhonorowanie Pana pra-
cy. 
Statuetką „Bursztynowy Gryf” nagra-
dzane są osoby fizyczne, prawne oraz 
instytucje i jednostki organizacyjne, 
które w sposób szczególny wyróżnia-
ją się swoją postawą i działalnością na 
rzecz Powiatu Wejherowskiego. 
– Jestem nie tylko lekarzem, ale rów-
nież psychoonkologiem i to podejście 
z natury psychologicznej do chorego 

stanowi bardzo ważny aspekt mojej 
pracy – mówił dr Krzysztof Adamo-
wicz. – Jeżeli ten aspekt jest docenia-
ny przez pacjentów to jest to najważ-
niejsza nagroda w moim życiu, której 
nic nie dorówna.
Przypomnijmy, że Nagroda „Bursz-
tynowy Gryf” została ustanowiona 
przez Radę Powiatu Wejherowskie-
go w 2001 r. Stanowi ją mosiężna sta-
tuetka, której wzór opracował rzeź-
biarz z Rumi Eugeniusz Lademann. 
Dotychczasowymi laureatami nagro-
dy byli m.in.: prof. Jerzy Treder, wy-
kładowca akademicki i językoznaw-
ca, Krzysztof Hildebrandt Prezydent 
Miasta Wejherowa oraz ks. prof. Jan 
Perszon, organizator i kierownik ka-
szubskich pielgrzymek na Jasną Górę.

Nagroda Starosty Wejherowskiego „Bursztynowy Gryf” 
dla dr. n. med. Krzysztofa Adamowicza

Uroczysta Gala Kultury Powiatu Wejherowskiego

Zespół Lipniczanie z partnerskiego Powiatu Nowosądeckiego
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Poczuj emocje driftingu
REDA | chcesz dowiedzieć się, jak czuje się kierowca podczas driftiNgu? chcesz bezpieczNie pojeździć bokiem albo za-
wrócić w miejscu, „Na ręczNym”? wybierz się do crazy carts!

REKLAMA                                                                                                                                               281/2017/DB

Akademia Driftingu - czy-
li poślizg kontrolowany na 
specjalnym torze do dritingu 
- to świetna zabawa zarówno 
dla dzieci, jak i dla dorosłych. 
Do driftingowego szaleń-
stwa służą specjalne gokar-
ty Crazy Carts. Te elektryczne 
samochodziki zostały zapro-
jektowane specjalnie w celu 
jeżdżenia w kontrolowanym 
poślizgu. 
Crazy Carts pochodzą ze 
Stanów Zjednoczonych. Te 
dość małe maszyny rozwijają 
prędkość do 20km/h. Posia-
dają hamulec ręczny, który 
umożliwia efektowne wcho-
dzenie w zakręty oraz robie-
nie tzw. bączków - czyli krę-
cenia się w miejscu wokół 
własnej osi.
- Na tor zapraszamy wszyst-
kich, zarówno najmłod-
szych (podriftować mogą już 
3-latki), jak i osoby dorosłe 
– mówi Daniel Piórkowski, 
właściciel niedawno otwartej 
w Redzie Akademii Driftingu. 
- Mamy oczywiście różne po-
jazdy, dla młodszych mniej-

sze, a dla starszych większe. 
Różnica pomiędzy driftin-
giem a zwykłymi gokartami 
jest taka, że na torze do dri-
ftingu nie chodzi o zwykłe 
ściganie się, tylko o jeżdże-
nie w poślizgu. Tu liczy się tu 
nie tylko prędkość, ale głów-
nie efektowne pokonywanie 
przeszkód i driftowanie na 
zakręcie z zaciągniętym ręcz-
nym.
Można się doskonale poba-
wić zarówno indywidualnie, 
jak i grupowo, gdyż na torze 
naraz może jeździć nawet do 
sześciu pojazdów. Element 
rywalizacji to dodatkowa 
dawka adrenaliny. 
Akademia Driftingu Crazy 
Carts, znajdująca się w Re-
dzie w budynku Aquaparku, 
to jedno z nielicznych takich 
miejsc rozrywki w Polsce. 
- Zapraszamy wszystkich na 
nasz tor, oprócz tego organi-
zujemy różnego rodzaju im-
prezy okolicznościowe, jak 
urodziny, spotkania firmowe, 
wieczory kawalerskie, itp. - 
dodaje Daniel Piórkowski.

Akademia Driftingu Crazy Carts
ul. morska 5, Aquapark Reda

Tel. 731 604 635

            /akademiadriftingureda
 
          akademiadriftingu@gmail.com
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Z głębokim żalem i smutkiem
 żegnamy ś.p. 

EUGENIĘ NELKE – SADOWSKĄ
Pierwszego Skarbnika Miasta Rumi

serdeczne wyrazy współczucia
Rodzinie zmarłej 

składają

Przewodniczący Rady Miejskiej Rumi 
Burmistrz Miasta Rumi 

wraz z pracownikami 
wraz z Radnymi                                                                                                                               

Urzędu Miasta Rumi

Panu
Mirosławowi Odynieckiemu

wyrazy głębokiego współczucia i słowa  
otuchy z  powodu  śmierci

SYNA 

Krzysztof Hildebrandt 
Prezydent Miasta 

Wejherowa wraz ze 
współpracownikami

Panu
Mirosławowi Odynieckiemu

wyrazy głębokiego współczucia i słowa  
otuchy z  powodu  śmierci

SYNA 

w imieniu Zarządu 
Powiatu Wejherowskiego  

składa
Starosta Wejherowski Gabriela Lisius

KONDOLENCJE                                                                                                                                               277/2017/DB KONDOLENCJE                                                                                                                                               278/2017/DB KONDOLENCJE                                                                                                                                               283/2017/DB

Familijni radni
WEJhEROWO | słaby początek i spektakularNa wygraNa pod koNiec programu, gdzie 
dużą rolę odegrała fryzura jedNego z radNych. w NiedzielNe popołudNie wyemito-
waNo pierwszy etap zmagań wejherowskich radNych w programie „familiada”.

Drużyna wejherowskich rad-
nych to: Rafał Szlas, Tomasz 
Groth, Marcin Drewa, Mariusz 
Łupina i Bartek Czyżewski. W 
niedzielne popołudnie 1 paź-
dziernika na antenie drugie-
go programu TVP wyemito-
wano zmagania radnych z 
drużyną „Ratowników”, któ-
ra składała się z ratowników 
medycznych z Wrocławia. 
Program rozpoczął nieodzow-
ny „suchar” prowadzącego Ka-

rola Strasburgera, później za-
prezentowano obie drużyny. 
Początek programu nie był 
szczęśliwy dla wejherowskich 
radnych, pierwsze trzy pytania 
i zadania”Co najczęściej zoba-
czymy na rysunku przedszko-
laka?”,”Podaj rym do rzeczow-
nika kura” i „Kto bierze udział 
w procesie tworzenia książki?” 
poszły im wyjątkowo słabo. 
Kluczowe okazało się ostat-
nie pytanie „Co nazywamy 

barankiem”?, gdzie radni od-
powiedzieli, że w ten sposób 
można nazwać także fryzu-
rę. Właśnie ta odpowiedź po-
zwoliła im wygrać program. 
Prowadzący podkreślił, że rad-
ni mieli do dyspozycji niety-
pową podpowiedź-w posta-
ci charakterystycznej fryzu-
ry radnego Marcina Drewa. 
Po zakończeniu zmagań rad-
ni zdobyli kwotę 1725 zło-
tych i będą rywalizowa-

li w kolejnych programach. 
Przypomnijmy, że październi-
kowy odcinek nagrywano w 
połowie września. Samorzą-
dowcy zdradzili, że udało im 
się wystąpić łącznie w trzech 
edycjach programu, po Ra-
townikach walczyli także z Fo-
tografami i Fanami futbolu. Ko-
lejne zmagania będzie można 
obejrzeć w najbliższą sobotę i 
niedzielę - 7 i 8 października. 
(GB)

REDA | redzkie szkoły podstawowe zosta-
Ną wyposażoNe w NowoczesNy sprzęt 
dydaktyczNy. 

REDA | wyobrażacie sobie, jak reda wyglą-
dała będzie za 50 lat? jeśli tak, to koNiecz-
Nie przelejcie swoją wizję Na papier.

Sprzęt dla szkół

miasto przyszłości

To efekt inicjatywy miej-
scowych urzędników, któ-
rzy złożyli wniosek do Rzą-
dowego programu rozwija-
nia szkolnej infrastruktury 
oraz kompetencji uczniów 
i nauczycieli w zakresie 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych na lata 
2017-2019 –„Aktywna ta-
blica”.
Działanie okazało się sku-
teczne, bo redzkie szko-
ły podstawowe otrzymały 
maksymalne, przewidziane 
programem wsparcie w wy-
sokości 14 tys. zł każda. Po-
wyższe środki mają zostać 
przeznaczone na zakup po-

mocy dydaktycznych. Aby 
móc uczestniczyć w pro-
gramie, samorząd musi 
wnieść wkład własny w wy-
sokości 3,5 tys. zł dla każdej 
ze szkół. W związku z tym 
całkowita wartość zadania 
dla jednej szkoły wyniesie 
w sumie 17,5 tys. zł.
Co trafi do szkół? W ramach 
programu placówki zosta-
ną wyposażone m.in. w ta-
blice interaktywne, projek-
tory, głośniki i interaktyw-
ne monitory dotykowe. 
Przekazanie przez Minister-
stwo środków finansowych 
ma odbyć się do końca paź-
dziernika 2017 roku.  (WA)

Do przygotowywani futury-
stycznych wizji miasta zachę-
ca Fabryka Kultury w Redzie, 
która organizuje konkurs gra-
ficzny pn. „Futu-Reda”. Popu-
larna placówka liczy na kre-
atywność i innowacyjność 
mieszkańców. Prace konkur-
sowe można nadsyłać jesz-
cze przez tydzień, a dokład-
niej do piątku 13 październi-
ka. 
Konkurs skierowany jest za-
równo do uczniów, jak i osób 
dorosłych. Realizowany jest w 
ramach projektu pn. „50 twa-
rzy Redy”, który jest współfi-
nansowany ze środków Mu-
zeum Historii Polski.

Na laureatów konkursu cze-
kają nagrody rzeczowe. Tech-
nika prac jest dowolna. Z re-
gulaminem konkursu moż-
na zapoznać się na oficjalnej 
stronie Fabryki Kultury.
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WEJhEROWO | po blisko stu latach ośrodek szkolNo-wychowaw-
czy Nr 2 doczekał się profesjoNalNego obiektu sportowego.

Hala oficjalnie 
otwarta

REKLAMA                                                                                                                                               162/2017/DB

Oficjalne otwarcie nowo-
czesnej hali sportowej zor-
ganizowane zostało w pią-
tek, 29 września. W uroczy-
stości uczestniczyli pracow-
nicy i podopieczni Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w 
Wejherowie oraz zaprosze-
ni goście, w tym między in-
nymi przedstawiciele Urzę-
du Marszałkowskiego. Wszy-
scy zaznaczali, że nowocze-
sny obiekt w znacznym stop-
niu poprawi warunki rozwoju 
fizycznego młodych ludzi. 
- Wiele pokoleń marzyło o 
tym, aby ten obiekt powstał i 
w końcu to się udało - mówi 
Ewelina Lulińska-Kuklik, dy-
rektor Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego w Wejhero-

wie. - Jest to budynek, który 
został w pełni dostosowany 
do potrzeb osób niepełno-
sprawnych, niesłyszących. 
Nowy obiekt składa się z 
głównej hali sportowej, a tak-
że kilku mniejszych sal, tj. fit-
ness, konferencyjnej, do spin-
ningu, integracji sensorycz-
nej oraz siłowni. Dodatkowo 
budynek wyposażony jest w 
szatnie, sanitariaty i pomiesz-
czenie dla kadry pedagogicz-
nej. Za budowę nowoczesnej 
hali sportowej odpowiada fir-
ma Hartuna ze Skarszew. 
- Jeżeli chodzi o realizację 
tego przedsięwzięcia, to naj-
większe wyzwanie stano-
wił termin realizacji inwesty-
cji, który był bardzo krótki - 

zapewnia Wiesław Hartuna, 
prezes skarszewskiej spółki. 
- Roboty budowlane musiały 
zostać zakończone w marcu, 
a rozpoczęliśmy je bodajże w 
sierpniu. Choć harmonogram 
był bardzo napięty, a w trak-
cie prac natknęliśmy się na 
kilka dość nieprzewidzianych 
rzeczy, to prace przebiegały 
w większości bardzo spraw-
nie. 
Na budowę nowoczesnej hali 
sportowej samorząd woje-
wództwa pomorskiego prze-
znaczył 6,6 mln zł. Warto za-
znaczyć, że inwestycje reali-
zowano w przy wsparciu z Mi-
nisterstwa Sportu i Turystyki, 
które na budowę hali sporto-
wej przeznaczyło 2 mln zł.
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Z pewnością dla wielu mieszkań-
ców Wejherowa nazwa „Zielona 
Weranda” jest doskonale znana, 
ponieważ restauracyjka działa w 
mieście już od 5 lat. Ale od niedaw-
na pod nowym adresem i w no-
wym lokalu. Czego mogą spodzie-
wać się klienci po przeprowadzce 
na ul. 12 Marca 238? 

SmACZNIE I śWIEŻO

Najważniejsze - czyli znakomita 
kuchnia i miła obsługa – pozosta-
je bez zmian. Ceny także nadal 
są bardzo atrakcyjne. W „Zielonej 
Werandzie” można zatem zjeść do 
syta, smacznie i niedrogo. 
- Polecamy prawdziwą, domową, 
staropolską kuchnię – zachęca 
pani Agnieszka, współwłaścicielka 
restauracji. - Wszystkie dania, któ-
re serwujemy, przygotowujemy 
wyłącznie ze świeżych produktów. 
Nie używamy żadnych mrożonek 
ani żadnych długo przechowywa-
nych półproduktów. Mamy sta-
łych, sprawdzonych dostawców, 
zaś potrawy przygotowywane są 
przez naszego kucharza na miej-
scu według rodzinnych przepisów, 
przekazywanych z pokolenia na 
pokolenie. 

Jeśli więc ktoś ma ochotę na praw-
dziwego schabowego z ziem-
niakami, pieczoną karkówkę czy 
ziemniaki po kaszubsku (okraszo-
ne smażonym boczkiem i cebulką, 

z jajem smażonym na wierzchu, a 
do tego kubek maślanki) – to lep-
szego miejsca w Wejherowie nie 
znajdzie, niż „Zielona Weranda”. 
- Polecamy też de voille, filet z pier-

si kurczaka, łódeczki a’la Włoch z 
nadzieniem, kotlet „Kaszub”, pla-
cek po cygańsku, smażony cam-
membert z żurawiną, pierogi i inne 
potrawy – wylicza pani Danuta, 
współwłaścicielka lokalu. - Mamy 
też oczywiście zupy: domowy ro-
sół, pomidorową „jak u mamy” czy 
żurek „na bogato”. 
Warte polecenia są w szczególno-
ści „dania dnia”. Już za 11 zł każ-
dego dnia można zjeść smaczny 
obiad. Warto dodać, że dania dnia 
można zjeść w Zielonej Werandzie 
przez cały dzień – od godz. 12 aż 
do 18.
Oprócz dań obiadowych „Zielona 
Weranda” proponuje doskonałe 
desery i ciasta własnego wypieku. 

DO OGRóDKA I NA ImPREZę

W okresie od wiosny do jesieni, 
nad samą rzeczką, będzie można 
usiąść w ogródku, zjeść smaczny 
obiad, napić się gorącej kawy lub 
herbaty albo zimnego piwa. 
„Zielona Weranda” to nie tylko 
smaczne jedzenie, ale też kame-
ralna atmosfera i klimatyczna sala. 
Jest to doskonałe miejsce na orga-
nizowanie rozmaitych imprez oko-
licznościowych, takich jak chrzty, 

urodziny, jubileusze czy po prostu 
spotkania towarzyskie. 
- Organizujemy takie imprezy na 
ok. 15 osób – wyjaśnia  właścicielka. 
- Zawsze podczas takich wydarzeń 
staramy się stworzyć tu swobodną, 
rodzinną atmosferę. Lokal w tym 
czasie jest oczywiście zamknięty 
dla innych klientów, co daje oso-
bom spotykającym się u nas swo-
bodę i kameralną atmosferę. Przy 
większej ilości osób (nawet do 50) 
imprezy organizowane są w więk-
szej sali, którą mamy do dyspozycji.  
Warto dodać, że właściciele chcą 
wydłużyć godziny otwarcia restau-
racji i wprowadzić do menu śnia-
dania (prawdopodobnie od listo-
pada). Wówczas będzie to jedyne 
miejsce w mieście, gdzie niedrogo 
będzie można zjeść ciepłe śnia-
danie. Wybierając się do „Zielonej 
Werandy” można na określoną go-
dzinę zarezerwować stolik i zamó-
wić konkretne danie.

tu zjesz, jak u mamy!
WEJhEROWO | smaczNa, zdrowa, domowa kuchNia, przystępNe ceNy, miał obsługa i kameralNa atmosfera. w „zieloNej 
weraNdzie” możNa zarówNo zjeść smaczNy obiad, jak i zorgaNizować okoliczNościową imprezę. 

zielona weranda
ul. 12 Marca 238 (przy rzeczce)
Wejherowo
tel. 501 408 491



REKLAMA                                                                   26/2017/ZI

REKLAMA                                                                   U/2017/RL

12 | gwe24.pl/aktualnościPiątek, 6 października 2017

WEJhEROWO | 13 i 14 listopada w filharmoNii kaszubskiej wystąpi 
pierwsza dama polskiej pioseNki – ireNa saNtor. uwielbiaNa przez 
kolejNe pokoleNia słuchaczy artystka Na wejherowskiej sceNie 
zaprezeNtuje recital pN. „puNkt widzeNia”.

recital Ireny Santor

W programie usłyszymy zna-
ne i lubiane przeboje artyst-
ki, piosenki z okrytej platyną 
płyty „Kręci mnie ten świat” 
oraz najnowszego krążka pn. 
„Punkt widzenia” wydanego 
w zeszłym roku przez Polskie 
Radio.
Nie sposób wyliczyć wybit-
nych osiągnięć, które składa-

ją się na trwającą od kilku de-
kad karierę artystki. Irena San-
tor nagrała ponad tysiąc pio-
senek, z których wiele stało 
się niezapomnianymi przebo-
jami, jak np. „Tych lat nie odda 
nikt”, „Powrócisz tu”, „Już nie 
ma dzikich plaż”, czy „Embar-
ras”. Kryształowo czysty głos i 
wyjątkowa muzykalność oraz 

kunszt interpretacyjny czynią 
z niej artystkę wielkiego for-
matu - ponadczasową. Znają 
ją wszyscy, w każdym wieku, 
a jej piosenki są wciąż aktu-
alne i nadal brzmią z tą samą 
ogromną siłą.
Spotkanie z legendą polskiej 
sceny muzycznej wypełnione 
będzie czułością dźwięków, 
melancholijnym urokiem oraz 
unikatowymi emocjami, z któ-
rych zrodziły się najznakomit-
sze kompozycje artystki. Irena 
Santor wystąpi z towarzysze-
niem zespołu muzycznego w 
składzie: Mariusz Dubrawski - 
fortepian, Wojciech Ruciński - 
kontrabas, Grzegorz Poliszak - 
perkusja. 
Koncerty, które odbędą się 
w Wejherowie, zaplanowa-
ne zostały na 13 i 14 listopa-
da. Bilety w cenie 110 i 100 
zł są do nabycia w kasie Fil-
harmonii Kaszubskiej lub na 
stronach kupbilecik.pl i bilety-
na.pl. Więcej informacji moż-
na odnaleźć na stronie teatr-
smiechu.pl.
/WA/
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Szansa na sukces
80 osób w wieku powyżej 30 
lat z kilku powiatów (m.in. 
wejherowskiego) może wziąć 
udział w projekcie „Two-
ja szansa na sukces!”. Oferta 
dotyczy osób znajdujących 
się w najtrudniejszej sytuacji 
na rynku pracy należących. 
W ramach projektu odbędą 
się m.in.: doradztwo i porad-
nictwo zawodowe, szkolenia 
zawodowe zakończone cer-
tyfikatem, 3 miesięczny płat-
ny staż. Szczegóły na stronie 
PUP w Wejherowie.

Jakich pracowników firmy starają się pozyskać 
i zatrzymać? Posiadających odpowiednie umiejęt-
ności, zaangażowanych w swoje obowiązki i chcą-
cych poszerzać wiedzę. 
Tymczasem aż 40 proc. zarządzających jest nieza-
dowolonych ze sposobu przeprowadzania i efek-
tywności w ich firmie ocen okresowych. Z kolei 36 
proc. nie wie, czy szkolenia, które oferuje swoim 
pracownikom, spełniają założenia i są im rzeczy-
wiście potrzebne. Tak wynika z badania przepro-
wadzonego przez Antal oraz Macrologic. To dość 
szokujący wynik, jeśli weźmie się pod uwagę, że 
zarządzanie talentami — rozumiane jako ich pozy-
skanie, rozwijanie i zatrzymanie w firmie — to jed-
no z kluczowych wyzwań dla firm. Kapitał ludzki 
bowiem to istotny zasób firm, od jakości którego 
zależy rozwój biznesu.
— Przygotowując strukturę skutecznego syste-
mu szkoleniowego, dział kadr powinien pamię-
tać o trzech głównych funkcjach takiego systemu. 

Pierwszą z nich jest nabywanie nowych umiejęt-
ności przez pracowników oraz podnoszenie obec-
nych. Druga funkcja to dostosowanie firmy do 
zmieniającego się otoczenia. A to w praktyce ozna-
cza szkolenia związane np. z nowymi systema-
mi IT wdrożonymi w przedsiębiorstwie. 
Trzecią funkcją jest integracja poprzez 
wspólną naukę oraz kształtowanie 
właściwej kultury organizacyjnej — 
tłumaczy Małgorzata Pukropek, HR 
Consulting Manager z firmy Antal.
Trudno mówić o właściwym dobo-
rze szkoleń bez poprzedzającej je 
oceny okresowej pracowników. To 
działanie bowiem pozwala oce-
nić ich mocne i słabe strony oraz 
wskazać, w jakim kierunku na-
leżałoby rozwijać poszczególnych 
pracowników, jakich kompetencji 
brakuje w organizacji.  /raf/

Znaleźć talent i go utrzymać

Załóż swoją firmę

Kapitał ludzki to istotny zasób firm, od jakości którego zależy rozwój biznesu. 

Trwa nabór wniosków o przyznanie bez-
robotnemu środków na podjęcie działal-

ności gospodarczej.

Jesteś osobą bezrobotną, ale masz pomysł na własny biznes? Chcesz 
założyć firmę i zostać przedsiębiorcą? Sięgnij po dotację! 
Uwaga – tylko do wtorku 10 października trwa nabór wniosków 
o przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności go-
spodarczej. 
Jest to nabór dodatkowy. Osoby bezrobotne mogą ubiegać się o 
wsparcie w wysokości do 18 tys. zł. O środki finansowe mogą się 
ubiegać wyłącznie osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP Wej-
herowo i spełniające dodatkowe kryteria:
a) w przypadku kobiet – ukończone 30 lat,
b) w przypadku mężczyzn:
- ukończone 30 lat i do-
datkowo legitymowanie co 
najwyżej wykształceniem 
średnim bądź orzeczeniem 
o stopniu niepełnospraw-
ności,
- ukończone 50 lat.
Wnioski należy składać na 
obowiązujących formula-
rzach, w sekretariacie urzę-
du osobiście lub przesłać za 
pośrednictwem poczty w 
terminie do 10 październi-
ka 2017 roku.
Za dostarczenie wnio-
sku w terminie uważa się 
datę wpływu do sekretaria-
tu urzędu, a nie datę stem-
pla pocztowego czy nadania 
przesyłki kurierem.
/raf/
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mOŻESZ POKOLOROWAć POWIAT
WEJhEROWO | starostwo powiatowe w wejherowie wydało kolorowaNkę. publika-
cja ma zachęcać do zabawy i promować powiat wejherowski wśród Najmłodszych.

WEJhEROWO | szał zakupów przed rozpoczęciem roku szkolNego za Nami. hurtowNia papierNicza alga z wejherowa dziękuje 
klieNtom za zaufaNie i zaprasza Na zakupy przez cały rok. 

POWIAT | pierwsza w polsce promocja 
wspomNień wejherowiaNiNa tadeusza 
staNiewskiego, zaiNicjowaNa przez aliNę 
iskierką-bałkę, odbyła się w powiatowej 
bibliotece publiczNej w wejherowie. 

Promocja kolorowanki zor-
ganizowana została w Powia-
towej Bibliotece Publicznej w 
Wejherowie. Jako pierwsi po-
kolorować powiat wejherow-
ski mieli okazję podopieczni 
Gminnego Przedszkola Pu-
blicznego w Luzinie. 
- Zorganizowaliśmy aktyw-
ną promocję, bo taka wśród 
najmłodszych odnosi najlep-
szy skutek - zapewnia Barba-
ra Gusman, dyrektor Powia-
towej Biblioteki Publicznej w 
Wejherowie. - Dzieci wspól-
nie kolorowały specjalnie 
przygotowane plansze. Moż-
na było odnieść wrażenie, 
że sprawiało im to ogromną 
frajdę.
Wyjątkową kolorowankę wy-
dało Starostwo Powiatowe w 
Wejherowie. Autorką wier-
szyków, które opublikowane 
zostały obok rysunków, jest 
Anna Mikucka. Publikacja 
powstała po to, aby zachę-
cić najmłodszych do bliższe-
go poznania powiatu wejhe-
rowskiego.
- Myślę, że kolorowanka to 
dobry sposób na dotarcie do 
świadomości  dzieci - mówi 
Jacek Thiel, członek zarządu 
powiatu wejherowskiego. - 
Chcemy, aby najmłodsi po-

znali nasze dziedzictwo kul-
turowe, naszą kulturę, a tak-
że swój powiat i miejscowo-
ści, z których pochodzą.
Warto zaznaczyć, że wcze-
śniej Starostwo Powiatowe w 
Wejherowie wydało kilka pu-
blikacji, promujących atrak-
cje turystyczne powiatu wej-

herowskiego, m.in. informa-
tor dla turystów pt. „Week-
end w powiecie wejherow-
skim”. 
W wydarzeniu wzięli udział 
m.in. starosta wejherowski 
Gabriela Lisius, członek za-
rządu powiatu Jacek Thiel, 
Anna Mikucka, autorka tek-

stów zawartych w koloro-
wance, uczniowie klasy 3e ze 
Szkoły Podstawowej nr 9 w 
Wejherowie z Dorotą Zdra-
lek i przedszkolaki z Gminne-
go Przedszkola Publicznego 
w Luzinie z dyrektor Barbarą 
Nikonowicz oraz Agatą Fran-
kowską.                  Anna Walk
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Wyjątkowa 
promocja książki

Gościem specjalnym był 
doktor nauk historycz-
nych, docent Uniwer-
sytetu Technicznego w 
Łucku na Ukrainie – My-
khaiło Kostiuk, który jest 
inicjatorem wydania dru-
kiem książki pt. „W szpo-
nach dwugłowego orła”. 
Zaproszona została rów-
nież Anastazja Kłuszyn, 
tłumaczka języka ukra-
ińskiego, studentka Wy-
działu Filologii i Dzien-
nikarstwa 45. grupy 
Wschodnioeropejskie-
go Uniwersytetu Naro-
dowego im. Łesii Ukrain-
ki w Łucku. W spotkaniu 
nie zabrakło wielu atrak-
cji. Pierwszą z nich był 
występ Żeńskiego Chó-
ru Gaudeamus pod ba-
tutą Marka Rogalskiego. 
W dalszej części spotka-
nia Odbiorcy mieli moż-
liwość ujrzeć insceniza-

cję, która przedstawia-
ła fragment z życia Ta-
deusza Staniewskiego, w 
wykonaniu Aktorów Te-
atru „Pod Sową” z WUTW, 
działającego przy Powia-
towej Bibliotece, w której 
wystąpili: Alina Sychow-
ska, Krystyna Laskow-
ska, Bożena Krywald, Ka-
zimierz Wójcik, Bogdan 
Krawczyk oraz Arkadiusz 
Jachimowski. Na zakoń-
czenie głos zabrał Pan 
Henryk Kanczkowski – 
obecny Członek Zarzą-
du Zrzeszenia Kaszub-
sko-Pomorskiego w Wej-
herowie, dziękując za tak 
wspaniałą inicjatywę. Ku 
uciesze zgromadzonych 
gości pan Kostiuk zagrał 
na gitarze kilka znanych 
utworów, a także zasko-
czył swoim wyjątkowym, 
donośnym głosem.
/raf/

aLGa – przyjemność zakupów
Hurtownia ALGA funkcjonu-
je na rynku już dwie dekady. 
Ok. dwóch lat temu rozsze-
rzyła asortyment i zmieniła 
siedzibę. Oprócz artykułów 
szkolnych, papierniczych 
i biurowych można tu ku-
pić materiały eksploatacyj-
ne dla firm i biur, opakowa-
nia dla sklepów i gastrono-
mii, interaktywne zabawki, 
modele do sklejania, puzzle 
i wiele innych.
Dla sklepów i hurtowni pa-
pierniczych jednym z „naj-
gorętszych” okresów w roku 
jest przełom sierpnia i wrze-
śnia. To czas, kiedy dzieci 
rozpoczynające rok szkol-
ny trzeba wyposażyć w nie-
zbędne do nauki artykuły 
papiernicze i rozmaite przy-
bory. 
- Ten okres już za nami, 
chciałem zatem w imieniu 
całej firmy podziękować 
wszystkim klientom, którzy 
zarówno w ubiegłym, jak 
również w tym roku, zde-
cydowali się zrobić zakupy 
w naszym sklepie – mówi 

Tomasz Polaszek, właści-
ciel hurtowni papierniczej 
ALGA, mieszczącej się przy 
ul. Sobieskiego 281 w Wej-
herowie. - Dziękuję za za-
ufanie. 
A trzeba przyznać, że na to 
zaufanie cała załoga ALGI 
ciężko pracuje od lat. Firma 
szczyci się tym, że współpra-
cuje z najlepszymi dostaw-
cami, oferując produkty do-
skonałej jakości w przystęp-
nych cenach. Klienci cenią 
także profesjonalną obsłu-
gę – pracownicy potrafią 
doradzić, pomóc w wybo-
rze a także zrealizować in-
dywidualne zamówienia. 
- Zapraszamy wszystkich 
naszych klientów – zarówno 
tych stałych, jak i nowych – 
na codzienne zakupy – za-
chęca Tomasz Polaszek. 
Warto dodać, że w hurtow-
ni ALGA można składać za-
mówienia indywidualne te-
lefonicznie, faxem lub dro-
gą mailową. Przy większych 
zamówieniach firma oferuje 
dowóz towaru.             /raf/

hurtownia  ALGA
Ul. 12 Marca 200, Wejherowo 

tel. 58 672 78 16
fax. 58 672 78 14

e-mail: tomek.alga@intreria.pl



OGŁOSZENIE
WóJTA GmINY GNIEWINO

o wyłożeniu do publicznego wglądu: 
- projektu zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Nadole w 

gminie Gniewino, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
- projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Chynowie, gmina Gniewi-

no, 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 zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. 
Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz Uchwał: 

- Nr XXIX/222/2016 z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian do miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Nadole w gminie Gniewino,

- Nr XXI/149/2016 z dnia 18 marca 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla fragmentu wsi Chynowie, gmina Gniewino,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzen-
nego, wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 13.10.2017 r. do 03.11.2017 r.  w  Urzędzie Gmi-
ny Gniewino, 84-250 Gniewino, ul. Pomorska 8, w dni robocze w godz. od 9.00 do 15.00. Dyskusja publiczna nad przyję-
tymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 13.10.2017 r. w Urzędzie Gminy Gniewino,

 84-250 Gniewino, ul. Pomorska 8:
- o godz. 10:00 w sprawie zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 dla obrębu geodezyjnego Nadole w gminie Gniewino,
- o godz. 10:30 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu 

wsi Chynowie, gmina Gniewino.
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 organi-
zacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.11.2017 

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 bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy po-
mocy ważnego kwalifikowanego 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 października 2008r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 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 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, prognozami oddziaływania na środowisko do tych planów, opiniami Państwowego Powiatowego In-

spektoratu Sanitarnego w Wejherowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.
Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznych ocen oddziaływania w/w projektów planów na śro-

dowisko, mogą składać do w/w dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Wój-
ta Gminy Gniewino na adres Urząd Gminy Gniewino, 84-250 Gniewino, ul. Pomorska 8, ustnie do protokołu, za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres 
mailowy gniewino@gniewino.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.11.2017 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. 
Uwagi do projektów planów oraz wnioski i uwagi w postepowaniu w sprawie strategicznych ocen oddziaływania na śro-
dowisko będą rozpatrywane przez Wójta Gminy Gniewino w terminie do 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.

WÓJT GMINY GNIEWINO
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Gm. WEJhEROWO | paździerNik to miesiąc, 
który NiezmieNNie kojarzy się z drama-
tyczNymi wydarzeNiami, które rozegrały 
się w lesie piaśNickim. 

REDA | seNiorzy, uczęszczający Na zajęcia orgaNizowaNe w ramach uNiwersytetu 
trzeciego wieku, rozpoczęli kolejNy rok Nauki. 
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Pamięci 
pomordowanym

SENIORZY RUSZYLI DO NAUKI

1 września 1939 r. hitlerow-
skie Niemcy rozpoczęły in-
wazję na Polskę. Jej pierw-
sze ofiary poległy m.in. w Le-
sie Piaśnickim, gdzie parami-
litarne jednostki rozstrzelały 
kilkanaście tysięcy mieszkań-
ców Pomorza. Te dramatycz-
ne wydarzenia wspominane 
są podczas corocznych uro-
czystości w Piaśnicy. Nie ina-
czej było 1 października, kie-
dy to kolejny raz setki miesz-
kańców Kaszub, a także par-
lamentarzyści, przedstawi-
ciele władz samorządowych, 
wojska polskiego, organiza-
cji kombatanckich, harcer-
skich, a także duchowień-
stwo, reprezentacje instytu-
cji publicznych, przedsiębior-
cy czy uczniowie oddali hołd 
Pomordowanym w Lesie Pia-
śnickim.
Uroczystość rozpoczął mon-
taż słowno-muzyczny przy-
gotowanych przez uczniów 
Szkoły Podstawowej w Bol-
szewie. Głos zabrał również 
gospodarz miejsca, Wójt 
Gminy Wejherowo Henryk 
Skwarło, który w swym wy-
stąpieniu przypomniał ge-
nezę napaści nazistów na Po-
morze Gdańskie oraz zazna-
czył potrzebę pielęgnowania 
pamięci o martyrologii Pola-
ków podczas II wojny świa-
towej. O zbrodni popełnio-
nej na Polakach wspomniał 

również Prezydent Polski An-
drzej Duda, którego list skie-
rowany do uczestników uro-
czystości odczytał Wójt Hen-
ryk Skwarło.
Ceremoniał wojskowy, w tym 
apel pamięci i salwę honoro-
wą poprowadził kpt Arka-
diusz Szulborski z Batalionu 
Dowodzenia Marynarki Wo-
jennej. Tuż po niej, na znak 
pokoju, wypuszczone zosta-
ły gołębie z Polskiego Związ-
ku Gołębi Pocztowych z Go-
ścicina.
Centralnym puntem uroczy-
stości była Msza Święta spra-
wowana przez dziekana de-
kanatu Gdynia, ks. prałata 
Edmunda Skalskiego oraz 
wejherowskich duchownych. 
Homilię wygłosił kustosz pia-
śnickiego sanktuarium ks. 
prałat Daniel Nowak. Eucha-
rystię poprzedziło z kolei po-
święcenie trzech pomników, 
postawionych w miejscu gro-
bów znajdujących się naj-
bliżej piaśnickiej kaplicy. Ich 
opiekunami są m.in. miasto 
Gdynia, organizacje harcer-
skie i powiatowa komenda 
policji w Wejherowie. Całość 
zakończyło wręczenie meda-
li przyznanych przez Zarząd 
Stowarzyszenia „Rodzina Pia-
śnicka” i ks. prałata Danie-
la Nowaka za propagowanie 
pamięci o piaśnickiej zbrod-
ni./UGW/

Wykłady, zajęcia ze sztu-
ki i informatyki, wycieczki, 
warsztaty rękodzieła arty-
stycznego oraz lekcje języ-
ków obcych – tak w dużym 
skrócie przedstawia się pro-
gram Redzkiego Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku. 
Nowy rok akademicki roz-
poczęło w środę kilkudzie-
sięciu słuchaczy. To w więk-
szości kobiety, które nadal 
chcą być aktywne. W zaję-
ciach Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku uczestniczą po to, 
aby zajmować się rzeczami, 
na które wcześniej nie mia-
ły zbyt wiele czasu. 
- Można nauczyć się cze-

goś nowego, spędzić wolny 
czas w miłym towarzystwie 
i porozmawiać z interesu-
jącymi ludźmi – zapewnia 
pani Maria z Redy.
Środowy wykład inaugu-
racyjny poświęcony zo-
stał walorom turystycznym 
i przyrodniczym Finlandii. 
Główna ideą Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku jest wspie-
ranie aktywności seniorów, 
rozwijanie ich ukrytych ta-
lentów i pasji, a także stwa-
rzanie możliwości poznania 
ciekawych miejsc oraz wy-
jątkowych ludzi. 
- Do tej pory na Uniwersy-
tet Trzeciego Wieku zapisa-

ło się już ponad dwieście 
osób, ale cały czas trwa na-
bór - mówi Bożena Natzke, 
dyrektor Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Redzie. - 
Zachęcamy osoby powy-
żej pięćdziesiątego piątego 
roku życia, którego chciałby 
nauczyć się czegoś nowego 
i rozwijać swoje zaintereso-
wania. 
Uniwersytet Trzeciego 
Wieku w Redzie powstał 
w 2004 roku. Systematycz-
nie stara się poszerzać swo-
ją ofertę i dostosowywać ją 
do oczekiwań oraz potrzeb 
seniorów. 
/WA/
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WEJhEROWO | problemy z NadużywaNiem alkoholu dotykają 
także Najbliższych pijącego. gdzie zwrócić się o pomoc?

Pomagają od ponad 30 lat

Wiele osób nie wie, że istnie-
je wspólnota, której celem 
jest niesienie pomocom tym, 
u których w rodzinie jest ktoś 
nadużywający alkoholu. Al-
Anon działa w Polsce od ok. 
37 lat. Wejherowska grupa 
„Słoneczniki” - od 27 lat.
Nadużywanie alkoholu jest 
zjawiskiem powszechnym. 
Jest to ciężka choroba: postę-
pująca, nieuleczalna i śmier-
telna. 
- Istotą choroby alkoholowej 
jest przymus picia i brak kon-
troli – wyjaśnia pani Agniesz-
ka z Al-Anon (imię zostało 
zmienione, ponieważ w Al-
Anon wszyscy są anonimowi). 
- Rządzą nią też inne mecha-
nizmy, np. zaprzeczania i ilu-
zji, „pomagające” osobie piją-
cej wmówić sobie, że picie al-
koholu nie jest dla niej proble-
mem, że może przestać kie-
dy chce, itp. Tymczasem taka 
osoba nawet gdy obieca, że 
nie będzie już pić, to prędzej 
czy później czuje przymus 
żeby się napić i to robi. 

Nadużywanie alkoholu nie 
jest problemem wyłącznie 
osoby pijącej. Dotyka też naj-
bliższych  - małżonka, dzie-
ci, rodziców, rodzeństwo, ale 
też przyjaciół i znajomych 
oraz współpracowników. I te 
wszystkie osoby mogą zwró-
cić się o pomoc do Al-Anon. 
- Pomagamy tym, którzy cier-
pią z powodu uzależnienia bli-
skiej osoby – wyjaśnia pani 
Agnieszka. - Dzielimy się do-
świadczeniem, siłą, nadzieją, i 
w ten sposób skutki choroby 
alkoholowej stają się łagod-
niejsze. Uczymy się, jak radzić 
sobie z rozpaczą, jak nie sku-
piać się wyłącznie na osobie 
pijącej. 
Najtrudniejszy jest zawsze 
„pierwszy krok”. Ale warto się 
przełamać i otworzyć się na 
pomoc. Przede wszystkim na-
leży się pozbyć wstydu – alko-
holizm jest bowiem chorobą. 
To, że ktoś jest chory, to prze-
cież nie powód do wstydu.  
- Ogromną wartością uczest-
nictwa w grupie Al-Anon jest 

fakt, że wszyscy mają tam 
podobne problemy – doda-
je pani Agnieszka. - Osoby 
uczęszczające na mitingi ro-
zumieją się, razem znajdują 
rozwiązania problemów. Poza 
tym uczą się dystansu do wie-
lu spraw, oceny samego siebie 
i pracy nad sobą. Zaprasza-
my wszystkich, którzy cierpią 
z powodu picia kogoś bliskie-
go, do nas. Zapewniamy peł-
na anonimowość, nie pytamy 
nikogo o nazwisko, o to gdzie 
mieszka, gdzie pracuje. Wy-
starczy przyjść i porozmawiać 
o swoich problemach. 
/raf/ 

Al-Anon
www.al-anon.org.pl

Wejherowo, grupa „Słonecz-
niki” - salka katechetyczna 
przy kościele św. Leona, ul. 
3-go maja 19, Wejherowo

tel. 728 475 914
Spotkania w czwartki, 

godz. 17:00



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                                                                                                                                                268/2017/DBOGŁOSZENIE                                                                                                                                                284/2017/DB

OGŁOSZENIE
Burmistrza miasta Rumi

Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościa-
mi (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz 

Zarządzeń Burmistrza Miasta Rumi:
1) Zarządzenie Nr 1395/436/2016 z dnia 

25.09.2017 r. w sprawie podania do publicznej 
wiadomości wykazu obejmującego lokale użyt-
kowe stanowiące własność Gminy Miejskiej Ru-
mia przeznaczone do oddania w najem wyłącz-
nie na prowadzenie nocnej i świątecznej opieki 

zdrowotnej, 
2) Zarządzenia Nr 1398/439/2017, Nr 

1401/442/2017 i  Nr 1402/443/2017 z dnia 
28.09.2017 r. w sprawie podania do publicz-

nej wiadomości wykazów obejmujących lokale 
mieszkalne wraz z udziałem w gruncie, stano-
wiące własność Gminy Miejskiej Rumia, prze-

znaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargo-
wej na rzecz ich najemców,

3) Zarządzenie Nr 1400/441/2017 z dnia 
28.09.2017 r. w sprawie podania do publicznej 
wiadomości wykazu obejmującego nierucho-

mość stanowiącą własność Gminy Miejskiej Ru-
mia przeznaczoną do sprzedaży w drodze prze-

targu ustnego nieograniczonego, 
informuję, że w siedzibie Urzędu Miasta Rumi 
przy ul. Sobieskiego 7, na okres 21 dni wywie-

szone zostały opisane wyżej wykazy.  
 

Rumia, dnia 02.10.2017 r.
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63. urodziny miasta
RUmIA | w Najbliższy weekeNd w rumi odbędą się obchody kolejNych urodziN miasta.

Uroczystości rozpoczną sie 
w sobotę w Miejskim Ośrod-
ku Sportu i Rekreacji. W hali 
widowiskowo - sportowej 
przy ul. Mickiewicza 49 od-
będzie się coroczna impre-

za – 63 sety na 63. urodziny 
miasta. 
W niedzielę zaś władze mia-
sta zapraszają na wydarzenie 
muzyczne – Galę Operowo-
operetkową, która odbędzie 

się o godzinie 19:00 w parafii 
św. Józefa i Judy Tadeusza, ul. 
Podgórna 1. Koncert popro-
wadzi pomysłodawca i dy-
rektor artystyczny wydarze-
nia - Marek Gerwatowski, te-
nor, artysta Opery Krakow-
skiej.
Podczas występu zabrzmią 
najbardziej znane dzieła ope-
rowe, operetkowe, musica-
lowe oraz pieśni neapoli-
tańskie m.in.: G. Gershwina 
„Summertime” z opery Po-
rgy and Bess, G. Verdiego „La 

donna e mobile” z opery Ri-
goletto, J.Straussa „Wielka 
sława to żart” z operetki Ba-
ron Cygański, A. L. Webbera, 
„Don’t cry for me Argentina” 
z musicalu „Evita”, czy słynne 
„O sole mio” z repertuaru L. 
Pavarottiego.
- Serdecznie zapraszam na 
koncert wszystkich miesz-
kańców Rumi i nie tylko, ra-
zem przenieśmy się do świa-
ta opery - mówi dyrektor ar-
tystyczny Marek Gerwatow-
ski.                                       /raf/

- W tym roku mieszkańcy Rumi będą mogli świętować uro-
dziny miasta zarówno podczas sportowej zabawy na MO-
SiRze, jak i wydarzenia kulturalnego, jakim niewątpliwe bę-
dzie gala operetkowa zaprezentowana przez artystów pod 
dyrekcją Marka Gerwatowskiego. Oba wydarzenia są oczy-
wiście bezpłatne, serdecznie zapraszamy do wspólnych ob-
chodów!

Ariel Sinicki, 
przewodniczący rady 
miejskiej:
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RUmIA | skorzystaj z okazji, by bezpłatNie 
wykoNać podstawowe badaNia!

Bezpłatny dzień 
ze zdrowiem

Choroby układu krążenia są 
jednymi z najczęstszych do-
legliwości, na jakie cierpią Po-
lacy, dlatego warto regularnie 
sprawdzać stan swojego zdro-
wia. Już w najbliższą sobotę 30 
września Port Rumia Centrum 
Handlowe Auchan zaprasza 
na bezpłatne konsultacje i ba-
dania EKG, ciśnienia krwi czy 
poziomu chole-
sterolu. 
Przy specjal-
nie wydzielo-
nym stanowisku 
przeprowadzona 
będzie kampania 
pod hasłem „Bezpłat-
ny dzień ze zdrowiem”. W 
ramach akcji każdy zaintereso-
wany będzie mógł nieodpłat-
nie wykonać badanie pozio-
mu cholesterolu oraz glukozy 
we krwi, jak również pomiar 
ciśnienia tętniczego. Zgroma-
dzenie wyników powyższych 
badań pozwoli wstępnie okre-
ślić stan serca i w razie koniecz-
ności, pomoże podjąć decyzję 

o dalszym leczeniu. 
Uczestnicy akcji będą mogli 
skorzystać z konsultacji kar-
diologa, który wyjaśni wyni-
ki testów i poinformuje o na-
stępnych krokach, lub ewen-
tualnym leczeniu. Na nurtują-
ce pytania odpowie również 
dietetyk – specjalista wskaże, 
jak prawidłowo się odżywiać, 

aby zmniejszyć ry-
zyko chorób ukła-
du krążenia. 
„Bezpłatny dzień 
ze zdrowiem”  

jest częścią ogól-
nopolskiej kampa-

nii profilaktyki chorób 
krążenia „Teraz Serce!” zor-

ganizowanej wspólnie z Te-
lemedycyna Polska S.A. Ak-
cja odbędzie się 30 września 
w godzinach 10:00 – 18:00 w 
Porcie Rumia Centrum Han-
dlowym Auchan przy ulicy 
Grunwaldzkiej 108 w Rumi. 
Wszystkie badania i konsulta-
cje są bezpłatne! 
/raf/
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Ogromne zainteresowanie poezją
RUmIA | miejski dom kultury w rumi zaprosił w swoje progi miłośNików poezji.
Wszystko w ramach premie-
rowego „Wierszogadania”. 
Projekt zakładał casting dla 
osób od 15 do 100 roku życia 
chcących podzielić się swo-
ją interpretacją wybranego 
utworu poetyckiego. Zainte-
resowanie było bardzo duże 
- podobnie jak w przypadku 
„Rumskiego Wokalu” (kon-
kurs, w którym mieszkań-
cy i pasjonaci śpiewu mo-
gli sprawdzić swoje umie-
jętności wokalne, odbył się 
w maju) i tym razem dale-
ko wykroczyło poza Rumię. 
Jury wybrało dziesięć osób, 
które dostały się do kolejne-
go etapu wydarzenia.  
- W castingu wzięło udział 
dużo osób w średnim wie-
ku, ale nie zabrakło też nie-
co młodszych. Zaskoczył 
nas także zasięg wydarze-
nia. Przyjeżdżali do nas lu-
dzie z całego województwa. 
Bardzo nas to cieszy – mówi 
Agnieszka Skawińska, dy-
rektorka Miejskiego Domu 
Kultury w Rumi. – Uczest-
nicy prezentowali podczas 
przesłuchań poezję własną, 
ale też twórczość Mickiewi-
cza, Miłosza, Herberta czy 
Tuwima.
W październiku cała grupa 
weźmie udział w warszta-

tach teatralnych z Aleksan-
drą Lis (aktorką Teatru Mu-
zycznego w Toruniu), warsz-
tatach dykcji z Amelią Chi-
lewską (aktorką, logopedą, 
pedagogiem w PPSWA im. 
D. Baduszkowej w Gdyni) 
oraz warsztatach interpreta-
cji wiersza z Agnieszką Ska-
wińską. 

Na zwycięzców konkursu 
czekają nagrody pieniężne: 
kolejno 600, 400 i 200 zło-
tych. Efektem wspólnych 
prac będzie także uroczysty 
występ, który odbędzie się 3 
listopada. Uczestnicy zapre-
zentują wówczas specjalny 
show oparty o poezję naj-
lepszych polskich twórców. 

- 3 listopada wszyscy zoba-
czą efekt naszej miesięcznej 
pracy. Tytuł listopadowego 
wydarzenia to „Słowa Tuwi-
ma, czyli premiera Wierszo-
gadania 2017”. Będzie mia-
ło ono formę inscenizacyj-
ną. Serdecznie zapraszamy 
– podsumowuje Agnieszka 
Skawińska.  /raf/
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WEJhEROWO | miasto Na kilka dNi prze-
kształci się w „mekkę” osób żądNych dale-
kich podróży i Niezwykłych przygód. 

„Wanoga” już 
po raz szósty

Szósty Festiwal Przygody 
„Wanoga” startuje w piątek, 6 
października. Do Wejherowa 
przyjedzie m.in. znany dzien-
nikarz i fotografik – Marek Ar-
cimowicz, długoletni fotograf 
National Geographic, który 
opowie o planie zdjęciowym 
programu „Kobieta na krań-
cu świata” Martyny Wojcie-
chowskiej, himalaista – An-
drzej Bargiel, który mówił bę-
dzie o zjazdach z himalajskich 
ośmiotysięczników, eksplora-
tor – Romuald Koperski, któ-
ry podzieli się wrażeniami z 
przeprawy łodzią wiosłową 
przez Atlantyk, czy jeżdżące-
go na wózku inwalidzkim Mi-
chał Woroch, który opowie o 

wyprawie samochodem te-
renowym przez obie Amery-
ki. To ludzi, których opowie-
ści, slajdy i filmy mówią nie 
tylko o dalekich krainach, ale 
i o sile ducha, woli walki, chę-
ci odkrywania oraz zdobywa-
nia.
Festiwal Przygody „Wanoga” 
to też okazja do tego, aby 
uczestniczyć w warsz-
tatach świadomego 
podróżowania „Po-
st-turysta”, które 
poprowadzi 
Maria Złon-
kiewicz.
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Rozbudowa 
Szkoły Podstawowej 
INWESTYCJA | szkoła w cedrach wielkich 
zostaNie całkowicie zmoderNizowaNa.

EDUKACJA | gmiNa cedry wielkie była gospodarzem wojewódzkiej iNauguracji roku szkolNego 2017/2018 

Wydarzenie, które miało miejsce 4 
września,  rozpoczęła Msza Św. kon-
celebrowana w Kościele pw. Św. 
Aniołów Stróżów w Cedrach Wielkich 
, której przewodniczył Ksiądz Biskup 
Wiesław Szlachetka. Po przemarszu 
prowadzonym przez orkiestrę i pocz-
ty sztandarowe szkół, część oficjalna 
odbyła się przy obiekcie Szkoły Pod-
stawowej im. H. Sienkiewicza w Ce-
drach Wielkich. 
Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich 
odczytał list od Pani Beaty Szydło 
Premiera RP, która zaznaczyła, że re-
formę edukacji wprowadzamy po to, 
by polska szkoła była szkołą ambitną 
i otwartą, życzył również uczniom, 
żeby zapamiętali szkołę, jako udaną 
i ciekawą przygodę.
Monika Kończyk, Pomorski Kurator 
Oświaty odczytała list Pani Anny Za-

lewskiej - Ministra Edukacji Narodo-
wej, życząc nauczycielom satysfak-
cji z wykonywanej pracy, a uczniom 
dużo sukcesów i rozwijania własnych 
talentów. 
Pan Janusz Goliński dziękując za 
możliwość organizacji wydarzenia 
na terenie Gminy Cedry Wielkie pod-
kreślił, że z wprowadzoną reformą 
oświaty w gminie jest niewiele pro-
blemów, bo istniały dwa Zespoły 
Szkół, które przekształcone zostały w 
Szkoły Podstawowe. Włodarz podzię-
kował również  za otrzymane z Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki środki fi-
nansowe na budowę hali sportowej 
(dotacja 2,5 mln złotych) i  2,7 mln zł 
z funduszy europejskich na dofinan-
sowanie zajęć dodatkowych w szko-
łach i zakup nowoczesnych pomocy 
naukowych.

W obecności władz państwo-
wych i przedstawicieli samo-
rządu miało miejsce  uroczy-
ste wmurowanie kamienia 
węgielnego pod rozbudowę 
Szkoły Podstawowej im. Hen-
ryka Sienkiewicza w Cedrach 
Wielkich.
Podczas uroczystości, którą 
zorganizowano 4 września 
akt erekcyjny upamiętniający 
wmurowanie kamienia wę-
gielnego odczytała Nicol Ja-
błońska, przewodnicząca sa-
morządu uczniowskiego. W 
imieniu Metropolity Gdań-
skiego Arcybiskupa Sławoja 
Leszka Głódzia ceremonii po-
święcenia aktu erekcyjnego 
dokonał Ksiądz Biskup Wie-
sław Szlachetka.
Aktualnie budowany obiekt 
będzie dwupiętrowy z antre-
solą, w którym znajdzie się 
wielofunkcyjne boisko spor-
towe. Hala będzie posiadała 
widownie i dodatkowe roz-
suwane trybuny oraz nowo-
czesne zaplecze technicz-
ne i sanitarne z szatniami dla 
sportowców, trenerów, pokój 
lekarski i salę rehabilitacyj-
ną. Przewidziano również bu-
dowę wyspecjalizowanej sali 
do edukacji przyszłych adep-

tów żeglarskich. Łączny koszt 
budowy hali wynosi około 10 
mln zł a planowane zakoń-
czenie inwestycji to koniec 
października 2018 r.
Istotnym elementem całego 
przedsięwzięcia będzie roz-
budowa szkoły o część dy-
daktyczną stanowiącą łącz-
nik z hali do istniejącego już 
budynku. W łączniku zapla-
nowano budowę 7 sal lekcyj-
nych, w tym 2 specjalistycz-
nych do nauki języków ob-
cych i sali komputerowej oraz 
dwupoziomową bibliotekę z 
czytelnią, gabinet pedagoga 
i pokój nauczycielski.
- Chcemy, aby rozbudowa 
Szkoły Podstawowej im. Hen-
ryka Sienkiewicza w Cedrach 
Wielkich, w tym budowa hali 
sportowej służyła dobrze 
wszystkim naszym uczniom, 
mieszkańcom z terenu całej 
gminy i przyniosła możliwo-
ści osiągania jeszcze więk-
szych sukcesów oraz odkry-
cia wielu sportowych talen-
tów. Niech stanie się to wi-
docznym znakiem na przy-
szłość, że na pewno można 
i warto w nas inwestować – 
podkreśla Janusz Goliński, 
wójt gminy Cedry Wielkie.
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NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Sprzedam murowany garaż 
z kanałem przy ul. Strzeleckiej, 

tel. 605 734 405, Wejherowo

SPRZEDAM działkę ogrodniczą, domek 
murowany, szklarnia, tel. 517 159 871, Wej-
herowo

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

SPRZEDAM dom murowany, podpiwniczo-
ny, dobra lokalizacja, garaż, ogród, moż-
liwość dwóch oddzielnych mieszkań, ul. 
Pontonowa 10, Gdynia, tel. 508 261 157

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ

Poszukuje do wynajęcia mieszk. 2 pok. dla 
2 osób dorosłych na dłużej, tylko w W-owie, 
tel. 605 966 593

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

WYNAJMĘ

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

KUPIĘ

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

MOTORYZACJA
SPRZEDAM

Sprzedam motocykl Junak RS 125 z akce-
soryjnym wydechem na kat. B, gwarancja 
producenta, tel. 518 361 659

VW Golf. 1.3 benzyna, 85 rocznik, cena 1400 
zł, Rębiechowo, tel.503 681 225

VW POLO IV diesel 1,4 TDI, 5 drzwiowy czar-
ny-met., Okular, piękny, zadbany, 9.000 zł, 
tel.696 632 303

Skuter Jawa 50,1977r., cytrynowo – błękit-
ny, 2T, 2 osob., cena: 3499 zł, Tczew, tel. 735 
001 684

Skuter Piaggio Ciao, 1995r. 2T, czarny, 1 
osob., automat. cena: 2619 zł, Tczew, tel. 
735 001 684

KUPIĘ

SKUP aut, kasacja, awaryjne otwieranie aut, 
pomoc drogowa, auto części, tel. 789 345 
593

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

SPRZĘT ELEKT.

Sprzedam komputer, dysk 120 GB, klawia-
tura Vobis, monitor LCD TV Samsung z pi-

lotem, 1000 zł, 505-56-70-34 

PRACA
DAM PRACĘ

Szukamy tapicerów, 4000 – 8000 brutto, 
spanie – jedzenie zagwarantowane – 
Niemcy, tel. 00 49 157 74 120 145

USŁUGI

Gdy bank odmawia: pożyczka pozabanko-
wa do 20000 zł, wypłata w 1 dzień, Gdańsk, 
tel. 601 832 048

Usługi dekarsko – ciesielskie, tel. 697 753 
504

Opakowania jednorazowe, tel. 501 175 
330

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

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

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

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

RÓŻNE

Blachy stal do wypieku, tel. 694 642 709

Sprzedam odkurzacz, dmuchawa do liści, 
nowy 80 zł, tel. 694 642 709 

Sprzedam wersalkę 100 zł i dywan owalny, 
120+200 dobry stan, 100 zł, tel. 507 486 
424

Sprzedam komplet mebli w tym szafka z 
witrażem kolor Olcha, 400 zł, tel. 507 486 
424

Sprzedam stół 90+90 (180) kolor Venge i 6 
krzeseł, 650 zł, tel. 507 486 424

Sprzedam 2 komody z szafką z witrażem 
kolor Venge, 800 zł, tel. 507 486 524

Drewno opałowe, buk, sosna i gałęziówka, 
porąbane, ułożone, możliwy transport, tel. 
506 250 477

Siano, słoma w balotach. 120X150, siano, 
słoma w kostkach z magazynu, Możliwość 
transportu, tel. 506 250 477

Ziemniaki, wineta, niesortowane, 0,40.gro-
szy, Rotacjna supska, stan dobry, 1750 zł, 
Częstkowo, tel. 510 751 837

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

Skupujemy stare militaria w bardzo do-
brych cenach (mundury, dokumenty, czę-
ści zabytkowych pojazdów, odznaczenia, 
wyposażenie wojskowe), Oldmilitaria.pl 
tel. 666 025 860 e-mail: ekwipunekwojsko-
wy@gmail.com, info@oldmilitaria.pl

Sprzedam materac rehabilitacyjny, grzej-
nik z lampą karbonową, moc. 900 W, nowa, 
tel. 502 647 767

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

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

EXP.PDP. 

Szukam 

stolarza,

na terenie

Wejherowa

tel. 500 XXX 601

REKLAMA                                                                                                                                                 334/2016/DB

510 894 627

REKLAMA                                 U/2017/RL



wKS GrYF wEjHErowo
www.gryfwejherowo.com.pl

Elma
K.D.NORTHPOL

UsłUgi
Ogólnobudowlane

KIS TRANSPORT

Stacja Kontroli Pojazdów YARIS

achilles
Sylwester Maszota

VIVA

JAK-DOM

express
powiatu wejherowskiego

PMP

Dla obu zespołów był to 
mecz o tzw. 6 punktów – wy-
grana z bezpośrednim rywa-
lem w walce o utrzymanie 
miałaby szczególną wagę. Od 
początku jednak żaden z ze-
społów nie chciał się zbytnio 
otworzyć, aby nie narazić się 
na kontrataki. Oprócz tego 
obie drużyny miały problem 
ze stworzeniem klarownych 
sytuacji bramkowych i osta-
tecznie w pierwszych 45 mi-
nutach nie padł gol.

-Spotkały się dwa zespoły, 

które niemal sąsiadowały w ta-
beli i wydać było, że zdawały 
sobie sprawę z wagi spotkania, 
bo dużo widać było lęku przed 
odkryciem się. - powiedział po 
meczu Piotr Rzepka, trener 
Gryfa Wejherowo. -Obie druży-
ny w pierwszej kolejności chcia-
ły nie stracić bramki, a dopiero 
później ją strzelić. W końcówce 
pierwszej połowy dobrą okazję 
miał Rozwój, ale strzał z rzutu 
wolnego świetnie obronił Da-
wid Leleń.

Z racji tego, że remis nie 

satysfakcjonował żadnej ze 
stron, któryś z zespołów mu-
siał w drugiej połowie odważ-
niej zaatakować. Zrobił to Gryf 
i opłaciło się – wejście smoka 
zaliczył Rafał Maciejewski, któ-
ry na boisku pojawił się w dru-
giej połowie, a już w 48. minu-
cie celnym strzałem wykończył 
zespołową akcję gości. Żółto-
czarni szli za ciosem – w 65. 
minucie sędzia podyktował 
rzut karny, do piłki podszedł 
etatowy ostatnio wykonawca 
„jedenastek”, Łukasz Nadolski 
i podwyższył prowadzenie 
gości. Druga bramka uspoko-
iła grę podopiecznych Piotra 
Rzepki, natomiast zespół go-
spodarzy nie był w stanie na-
wiązać walki o punkty w tym 
meczu. W 82. minucie ekipę 
Rozwoju dobił Piotr Okunie-
wicz, który wykorzystał błąd 
obrony i strzelił swoją pierw-
szą bramkę od czasu powrotu 
do Gryfa. Do końca nie padły 
już gole - pewne zwycięstwo 
zaliczyli przyjezdni.

-Jestem bardzo zadowolony, 
w końcu utrzymaliśmy dobry 

wynik. Po pierwszej bramce 
Rozwój musiał się otworzyć i to 
nam pomogło. Słowa uznania 
dla całego zespołu, który po-
kazał, że robi się coraz bardziej 
dojrzały. Szczególnie zaimpo-
nował mi Piotr Kołc, który zno-
wu grał na środku obrony i do 
tego dyrygował poczynaniami 
młodszych kolegów- powie-
dział po meczu trener Gryfa, 
Piotr Rzepka.

Zabójcza druga połowa
II LIGA | żółto-czarNi bardzo potrzebowali wygraNej i Nareszcie się jej doczeka-
li. gole dla wejherowiaN strzelili maciejewski, Nadolski i okuNiewicz. WYWIAD | ze świeżo upieczoNym debiu-

taNtem i wychowaNkiem gryfa wejhe-
rowo, kacprem małolepszym rozma-
wia krzysztof grajkowski.

JUNIORZY | żółto-czarNi potrafili w ubiegły weekeNd wy-
soko wygrać, ale Nie zabrakło też dotkliwych porażek. II LIGA | spotkaNie 12. kolejki ii ligi został 

przełożoNe. Nie odbędzie się w sobotę, 7. 
paździerNika, a w środę, 18. paździerNika.

Rozwój Katowice – Gryf 
Wejherowo 0-3
Maciejewski 48’, Nadolski 
65’k, Okuniewicz 82’
Rozwój: Soliński – Moń-
ka, Szeliga, Czekaj, Łączek 
– Płonka, Jaroszek (29.Bar-
wiński), Tabiś, Bętkowski (72.
Lazar), Paszek – Marchewka 
(46.Żak)
Gryf: Leleń – Regliński, Kołc, 
Wicki, Goerke – Gabor, Na-
dolski, Wicon (87.Małolep-
szy), Trąbka, Gierszewski (46.
Maciejewski) - Okuniewicz 
(90.Banaszak)
fot. Marta Kołodziejczyk / 
Rozwój Katowice

IDEALNY mECZ 
NA DEBIUT

Zmienne szczęście mecz z Leginovią 
przełożony

Długo czekałeś na 
ten pierwszy mecz 
w dorosłej dru-
żynie?
Musiałem być 
cierpliwy, tro-
chę poczekać 
na swoją szansę. 
Kilka razy byłem 
już na ławce re-
zerwowych, ale teraz 
pojawiła się okazja, żeby 
wejść na boisko.

Chyba idealny moment dla 
trenera, żeby wpuścić mło-
dego zawodnika.
Tak, w pierwszej połowie 
było bardzo ciężko, ale szyb-
ka bramka w drugiej poło-
wie, oraz podwyższenie pro-
wadzenia sprawiły, że mecz 
się uspokoił. To był idealny 
mecz do tego, żeby zadebiu-
tować.

muszę zdradzić, że 
trener pochwalił 

Cię po tym me-
czu. Wierzysz, 
że niebawem 
dostaniesz ko-
lejne szanse?
Trener chwalił? Ja 

nic nie słyszałem 
(śmiech). To miłe. 

Ja oczywiście bardzo 
będę chciał zagrać po-

nownie, ale cierpliwość 
to podstawa. Nie czu-
ję presji. Zagram, 
jeśli będzie oka-
zja i trener tak 
zadecyduje.

Najstarsi spośród juniorów 
stoczyli wyrównany bój z 
Gryfem Słupsk i zakończy-
li spotkanie remisem 2-2 
po bramkach Fabiana Kąt-
nego oraz Kacpra Małolep-
szego. Drużyna z roczników 
2001/2002 także grała z dru-
żyną ze Słupska, ale poko-

nała ją 4-2. Zespół z roczni-
ka 2003, który po raz pierw-
szy w historii gra w Central-
nej Lidze Juniorów wysoko 
przegrał 0-4 z Lechią Gdańsk. 
Rok młodsi gracze pokonali 
na wyjeździe Cisowę Gdynia 
2-1, natomiast bez punktów 
zakończyły weekend drużyny 

z rocznika 2005. Jeden zespół 
uległ aż 1-7 UKS-owi Jedyn-
ka Reda, a drugi oddał swój 
mecz walkowerem. Zagrały 
też dwie drużyny z rocznika 
2006 – jedna przegrała z LZS-
em Bojano 1-2, a druga poko-
nała Arkę Gdynia aż 5-1.

Wejherowski zespół po ostat-
niej wygranej w Katowice nie 
pójdzie w najbliższy week-
end za ciosem - mecz z Le-
gionovią odbędzie się póź-
niej, niż planowano. Jest to 
spowodowane tym, że je-

den z graczy Legionovii, Ma-
teusz Zając został powołany 
na mecz reprezentacji swoje-
go kraju (Polska - U-21). Spo-
tkanie Gryf-Legionovia od-
będzie się w środę, 18. paź-
dziernika.

Sroka 
powołany
Pomorski Związek Piłki 
Nożnej powołał zawod-
ników z rocznika 2003 
na mecz z kadrą Wielko-
polskiego ZPN. Wśród 
wybranych piłkarzy zna-
lazł się piłkarz Gryfa Wej-
herowo, Nikodem Sro-
ka. Mecz odbędzie się 
11. października o 13:00 
w Kleczewie.
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Dołotko: jesteśmy drugą 
siłą w powiecie
WYWIAD | o zaskakująco dobrym starcie stolema gNiewiNo, o tym, kto jest faworytem do awaNsu z iV ligi, oraz o celach 
klubu – z treNerem tomaszem dołotką rozmawia krzysztof grajkowski.

PIŁKA NOŻNA | lokalNe derby Nie przerwały zNakomitej passy gNiewińskich pił-
karzy, a wikęd stoczył wyrówNaNy bój z powiślem dzierzgoń.

TENIS STOŁOWY | lokalNe derby Nie 
przerwały zNakomitej passy gNiewiń-
skich piłkarzy, a wikęd stoczył wyrów-
NaNy bój z powiślem dzierzgoń.

Niedawno wskoczyliście na 
fotel lidera IV ligi, a teraz 
obroniliście go w meczu z Or-
kanem. To chyba nie było ła-
twe spotkanie?
Przeciwnik był wymagający, 
występował u siebie, ale zespół 
Orkana dobrze znaliśmy. Wie-
dzieliśmy, jak grają, sami wie-
lokrotnie mierzyliśmy się z nimi 
w sparingach. Piłkarze z Rumi 
dobrze wykonywali stałe frag-
menty, jednym z nich nas za-
skoczyli i już na początku mu-
sieliśmy odrabiać straty. Potem 
jednak po raz kolejny w tym se-
zonie pokazaliśmy charakter i 
odrobiliśmy straty.

Pokonując Orkan zgłaszacie 
się po tytuł drugiej, po Gry-
fie, piłkarskiej siły w naszym 
powiecie?
Ja od dłuższego czasu mówię, 
że tą drugą siłą jesteśmy. W po-
przednim sezonie w IV lidze by-
liśmy wyraźnie przed Orkanem 
Rumia, w tym jest jeszcze Wi-
kęd, od którego mamy skrom-
niejszy budżet, ale póki co to 
my jesteśmy najwyżej w tabe-
li. Takie są nasze aspiracje, żeby 
być tą drugą siłą i zawsze to po-

wtarzam na różnego rodzaju 
galach.

Tak szczerze – jesteście zdzi-
wieni tak dobrym startem se-
zonu?
Na pewno trochę tak. Ja otwar-
cie mogę powiedzieć, że nie je-
steśmy najlepszą drużyną w 
IV lidze, ale tak się akurat zło-
żyło, że zawodnicy bardzo do-
brze spisują się w nowym se-
zonie. Sami są nieco zdziwieni, 
ale skoro jesteśmy na pierwsze 
miejscu, to znaczy, że na nie za-
służyliśmy.

Kto jest według Pana fawory-
tem do awansu?
Moim zdaniem są to trzy dru-
żyny: Grom Nowy Staw, Ra-
dunia Stężyca i Pogoń Lębork. 
Wierzę, że my możemy być 
czarnym koniem rozgrywek i 
że jeszcze wiele razy urwiemy 
punkty najlepszym. Trzeba so-
bie jednak powiedzieć jasno, że 
III liga jeszcze nie jest dla Stole-
mu. Nasz budżet to nie jest bu-
dżet na ten poziom, podobnie 
rzecz ma się z kibicami – na na-
sze mecze przychodzi około 50 
widzów, czasem 100, podczas 

gdy w III lidze standardem jest 
kilkuset kibiców na trybunach.

Jaka jest największa zmiana 
między Stolemem z poprzed-
niego sezonu, a Stolemem z 
obecnych rozgrywek?
Zasadnicza – doszło kilku klu-
czowych zawodników. W ze-
szłym sezonie były pewne pro-
blemy kadrowe, kilku graczy 
wypadło w trakcie rozgrywek, 
ale ostatecznie nie było najgo-
rzej, bez problemu się utrzy-
maliśmy i pozostaliśmy w środ-
ku tabeli. W nowych rozgryw-
kach wrócił do nas Mateusz 
Wachowiak, silne ogniwo dru-
żyny, znaleźliśmy Lisowskie-
go, z Szemuda dołączył Mate-
usz Dampc, do tego dołączy-
li do nas Daniel Wańczuk, Da-
wid Łaga. Sądzę, że mamy teraz 
silniejszą kadrę. Inne były też 
przygotowania – silniejszy tre-
ning siłowy zaczęliśmy już wła-
ściwie w rundzie wiosennej po-
przednich rozgrywek. Przed se-
zonem nie przyłożyliśmy dużej 
wagi do sparingów – przegrali-
śmy prawie wszystkie, a mimo 
to nowy sezon zaczęliśmy bar-
dzo dobrze.

Seria Stolema trwa

Po ostatnim, wyjątkowo uda-
nym weekendzie czwartoligo-
wych drużyn z powiatu wej-
herowskiego (wszystkie trzy 
wygrały swoje mecze) przy-
szedł czas na lokalną potyczkę 
– Orkan Rumia podejmował 
lidera, Stolem Gniewino. Go-
spodarze prowadzeni przez 
Jacka Stawiasza wyszli na ten 

mecz z bardzo bojowym na-
stawieniem i szybko, już w 3. 
minucie objęli prowadzenie. 
Stolem jednak zamierzał od-
robić stratę i już 20 minut póź-
niej wyrównał po składnej ak-
cji. Na ostatniego gola kibice 
(fani Orkana, oraz licznie przy-
bili sympatycy Stolema) cze-
kali do 82. minuty, kiedy wy-

nik ustalił wprowadzony na 
boisko zawodnik gniewińskiej 
drużyny, Mateusz Dampc. Ko-
lejne zwycięstwo (już trzecie 
zwycięstwo) pozwoliło pod-
opiecznym Tomasza Dołotki 
zachować pierwsze miejsce 
w tabeli, natomiast Orkan po 
przegranej z liderem zajmuje 
13. pozycję.

Wikęd Luzino wyjechał do 
Dzierzgonia na pojedy-
nek z tamtejszym Powiślem. 
W pierwszej połowie pod-
opieczni Grzegorza Lisewskie-
go stworzyli sobie wiele sytu-
acji, ale zdobyli tylko jednego 
gola, natomiast w drugiej po-
łowie do głosu doszło Powi-
śle, które zdołało wyrównać, 
ustalając tym samym wynik 
spotkania. Wikęd oddalił się 
od czołówki ligi – zajmuje 6. 

miejsce w tabeli, traci 5 punk-
tów do Stolema.

Dużą niespodziankę spra-
wiła drużyna Orląt Reda. Ze-
spół gościł wicelidera, Wiet-
cisę Skarszewy i zapowiadał 
się wyrównany mecz, tym-
czasem... Orlęta zdeklasowa-
ły przeciwnika wygrywając aż 
7-1. Orlęta awansowały na 3. 
miejsce w tabeli V ligi.

Na własne boiska powrócą 
Wikęd i Stolem, które zagra-
ją odpowiednio z Bytovią II 
Bytów (sobota, 16:00) i z Ka-
szubią Kościerzyna (sobo-
ta, 13:00). Orkan czeka trud-
ny mecz na wyjeździe z Gry-
fem Słupsk, natomiast Orlęta 
Reda zmierzą się z Gedanią II 
w Gdańsku.
Krzysztof Grajkowski

Remis ATS-u

Debiutancki sezon OT Lo-
gistics Kamix Akademia Te-
nisa Stołowego Małe Trój-
miasto Kaszubskie nie za-
czął się łatwo. W debiucie 
zespół uległ Pogoni Lębork, 
a tydzień później przegrał z 
Energą Manekinem Toruń. 
Ostatnio ATS wrócił do Redy, 
gdzie po wyrównanym me-
czu zremisował  z UKS Victo-
rią Repro Płock. Emocje były 

do samego końca, do ostat-
niej wymiany ważyły się losy 
meczu, jednak ostatecznie 
padł wynik 5:5. Punkty dla 
gospodarzy zdobyli Alan 
Woś (dwukrotnie), Przemy-
sław Perzyński (dwukrotnie) 
i Paweł Lemański. Kolejny 
mecz ATS zagra znów u sie-
bie – 14. października zmie-
rzy się z KUKS REMUS Ko-
ścierzyna.



Niemalże 5 miesięcy czekali wejhe-
rowscy piłkarze ręczni, by zacząć 
nowy sezon. I zaczęli go z wielkim 
głodem wygrywania, co widać już 
w pierwszym meczu. Co prawda 
początek spotkania należał do za-
wodników z Kętrzyna, jednak po 
chwili kolejny bieg włączyli Tytani. 
Przez kilkanaście minut nie stracili 

bramki, a sami utrzymywali wyso-
ką skuteczność rzutów. Efekt był 
piorunujący – podopieczni Pawła 
Paździochy wygrali pierwszą po-
łowę spotkania aż 16:7. Już w tym 
momencie zawodnicy MKS-u byli 
w bardzo trudnej sytuacji.

Po zmianie stron Tytani nie zwol-

nili tempa. W zale-
dwie 7 minut dru-
giej części spotka-
nia doprowadzi-
li do stanu 21:8 
i jeszcze bardziej 
poprawili swo-
ją sytuację. Rywa-
le w dalszym cią-
gu nie potrafili się 
otrząsnąć i traci-
li kolejne bram-
ki. W 43. minucie 
meczu było już 
25:9 dla Tytanów. 
Dobrą skutecz-
ność w tym okre-
sie prezentowa-
li Robert Wicon, 
Sławomir Jurkie-

wicz i Michał Przymanowski. Póź-
niej szczypiorniści z Kętrzyna nie-
co się poprawili, a gra zrobiła się 
trochę bardziej wyrównana. Wca-
le to rzecz jasna nie przeszkodzi-
ło w wygranej Tytanom – wejhe-
rowianie wygrali 31:17 i zanoto-
wali bardzo udaną inaugurację se-

zonu.

Teraz zespół prowadzony przez 
Pawła Paździochę czeka pierwszy 
mecz na własnej hali. Rywalem 
Tytanów będzie dobrze im znana 
drużyna, Sambor Tczew. 
-Mecze z tczewiakami są zawsze 
bardzo wyrównane i słabsza dys-
pozycja dnia przechyla sprawę 
zwycięstwa na jedną lub drugą 
korzyść. My aby dobrze rozpocząć 
sezon musimy takie pojedynki wy-
grywać i zrobimy wszystko aby 3 
punkty zostały w grodzie Wejhera. 
- zapewniają Tytani. Poprzedni bój 
obu zespołów w Wejherowie był 
prawdziwym thrillerem – losy me-
czu ważyły się do końca, ale osta-
tecznie lepsi okazali się gospoda-
rze, którzy wygrali 27:24. 

Mecz żółto-czerwonych z Sam-
borem Tczew odbędzie się w hali 
Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie 
przy ul. Śmiechowskiej 36 w sobo-
tę o 18:00.
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oby tak dalej!
PIŁKA RęCZNA | tytaNi wejherowo rozpędzili się już Na starcie sezoNu – w pierwszej kolejce ii ligi 
wysoko pokoNali Na wyjeździe mks mosir kętrzyN.

63 sety 
na 63-lecie
SIATKóWKA | ru-
mia uczci swój 
jubileusz Na 
sportowo. Na 
hali mosir roze-
graNe zostaNą 63 
siatkarskie sety.

Już w najbliższy week-
end miną 63 lata od 
nadania Rumi praw 
miejskich. Od 13 lat 
miasto ma swoją siat-
karską tradycję zwią-
zaną z tym jubile-
uszem. Co roku roz-
grywany jest jeden 
set więcej – w tym 
roku będzie ich aż 63! 
Zmierzą się drużyny 
niebieskich i czerwo-
nych. Rok temu wy-
grała drużyna czerwo-
nych 31:19. Jak będzie 
w tym roku? Początek 
meczu na hali MOSiR 
w sobotę o 10:00. 
Wpisowe wynosi 50 
zł.
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