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Piątek, 20 Października

jesień jest 
Magiczna

 Na scenie głównej Filharmonii 
Kaszubskiej zaprezentowany 
zostanie spektakl na podstawie 
listów Agnieszki Osieckiej i Je-
remiego Przybory.

   Masz prawo do mediacji - 
pod takim hasłem przebiega 
tegoroczny Tydzień Mediacji, 
który prowadzony będzie do 
piątku.

 Do wypadku drogowego do-
szło w Wejherowie w pobliżu 
targowiska. Starsza kobieta 
została potrącona przez audi. 

 W Rumi odbyły się Powiato-
we Igrzyska Dzieci, Powiatowe 
Igrzyska Młodzieży Szkolnej oraz 
Powiatowa Licealiada w Sztafe-
towych Biegach Przełajowych.

 Jesień to wyjątkowo urokliwa 
pora roku. Udowodnili to czytel-
nicy portalu Gwe24.pl, którzy 
pochwalili się zdjęciami z paź-
dziernikowych spacerów. 

Twoje źródło informacji

Polub nasz profil 
i bądź na bieżąco!

Zachęcamy naszych Czy-
telników do przesyłania 
zdjęć oraz interesujących 
tematów. Najciekawsze 
opublikujemy na łamach 
naszej gazety oraz na na-
szym portalu gwe24.pl

zGŁoŚ TEMAT
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Codziennie 
nowe informacje

fb.com/gwe24

DYŻuR 
reporTera

Widziałeś ciekawe 
wydarzenie? 
A może chcesz 
zgłosić jakąś sprawę?

tel. 606 112 745

W Urzędzie Miejskim w Wejherowie działa 
Punkt Informacji Europejskiej udzielający

 ogólnych informacji o unijnych funduszach pomocowych.

Pracownicy Punktu udzielają ogólnych informacji 
na temat Unii Europejskiej, posiadają bazę adresową, 

pomogą w znalezieniu odpowiedniego funduszu, 
ukierunkują  gdzie można uzyskać szczegółowe 

informacje na interesujący temat.
W punkcie utworzona jest biblioteczka, 

z której można skorzystać w godzinach pracy punktu.

Mieszkańców zapraszamy w poniedziałki
w godzinach 09.00-11.00 

do Magistratu  przy ul. 12 Marca 195, pokój 108, 
tel. 58 677 70 10, e-mail: planowanie@wejherowo.pl

Jednocześnie informujemy, iż kompleksową 
i specjalistyczną obsługę wszystkich zainteresowanych 
świadczy uprawniony Punki Informacyjny Funduszy 

Europejskich działający w budynku Starostwa 
Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 

tel. 58 572 94 52, 58 572 94 54 
działający w ramach Sieci Punktów Informacyjnych 
Funduszy Europejskich w województwie pomorskim

PUNKT 
INFORMACJI 

EUROPEJSKIEJ
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Niemal 164 tys. zł ze środków 
Państwowego Funduszu Re-
habilitacji Osób Niepełno-
sprawnych dostanie gmina 
Szemud, natomiast 68 tys. 
zł trafi do Powiatowego Ze-
społu Kształcenia Specjalne-
go w Wejherowie. Pieniądze 
trafią do gminy i placówki 
dzięki temu, że powiat wej-
herowski przystąpił do „Pro-
gramu wyrównywania róż-
nic między regionami”. 
Dofinansowanie przezna-
czone zostanie na zakup 
autobusu do przewozu 
osób niepełnosprawnych 
dla uczniów Zespołu Szkół 
z Oddziałami Integracyjny-
mi w Kielnie oraz dźwigu 
platformowego z kabiną dla 
osób niepełnosprawnych, 
który zamontowany zosta-
nie w budynku Ośrodka 
Rewalidacyjno-Wychowaw-
czego w Rumi. Łączny koszt 
realizacji pierwszego projek-
tu to prawie 293 tys. zł, zaś 
drugiego ponad 136 tys. zł.
Stosowne umowy w tej 
sprawie podpisano kilka dni 
temu w gabinecie starosty 
wejherowskiego Gabrieli 
Lisius.

Wsparcie dla niepełnosprawnych
Ponad 230 tys. zł dofinansowania pozyskał powiat wejherowski. 
Pieniądze będą wydane na wsparcie dla osób niepełnosprawnych.

Warto przypomnieć, że parę 
miesięcy temu dzięki dofinan-
sowaniu z PFRON zamontowa-
no platformę przyschodową 
w budynku Pracowni Specja-
listycznych Powiatowego Ze-
społu Kształcenia Specjalnego 
w Wejherowie oraz zakupiono 
9-osobowy samochód typu 
mikrobus, który przeznaczono 
do przewozu osób niepełno-

sprawnych z DPS do ośrod-
ków zdrowia.

Celem programu „Wyrówny-
wanie Różnic Między Regio-
nami” jest wyrównanie szans 
osób niepełnosprawnych, za-
mieszkujących regiony słabo 
rozwinięte gospodarczo i spo-
łecznie w dostępie do rehabi-
litacji zawodowej i społecznej. 
/raf/

Są pieniądze na nowoczesny sprzęt medyczny dla Szpi-
talnych oddziałów Ratunkowych. 

Łóżka inten-
sywnej terapii, 
respiratory, 
defibrylatory, 
ultrasonografy, 
a także wymie-
nione instalacje 
to tylko nie-
które ze zmian, 
z jakich skorzy-

stają pacjenci 
Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych w trzech pomorskich 
szpitalach – Kościerzynie, Wejherowie i Gdyni.  Inwestycje 
we wszystkich szpitalach będą finansowane w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowity koszt 
modernizacji i wyposażenia SOR-ów to ponad 15 mln zł, 
z czego prawie 13 mln zł pochodzi z funduszy europejskich. 
Zyska m.in. SOR w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie 
- zostanie przebudowany i zmodernizowany. Będzie m.in. 
więcej łóżek, nowy sprzęt i zewnętrzna winda, powstanie 
też sala dekontaminacyjna (do bezpiecznego usuwania 
czynników chorobotwórczych o wysokiej zakaźności oraz 
czynników chemicznych i radiologicznych).  Nowe instala-
cje i sprzęt medyczny otrzymają Szpitale Pomorskie. SOR 
w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie 
zyska nowoczesną aparaturę medyczną. Środki zostaną 
wydane m.in. na:  kardiomonitory, echokardiografy, defi-
brylatory, respiratory oraz ultrasonografy. Całkowity koszt 
projektu wynosi ponad 3 mln zł, z czego dofinansowanie 
to ponad 2,6 mln zł. Inwestycja zacznie się w 2018 r. Na 
oddziale Szpitala św. Wincentego a Paulo w Gdyni będzie 
przeprowadzony remont. Zostanie też kupiona aparatura 
medyczna.  Termin zakończenia inwestycji w obu podmio-
tach leczniczych spółki Szpitale Pomorskie planowany jest 
na 2020 r. /raf/

zyskają oddziały ratunkowe
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zarejestruj się i twórz razem z nami!
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Odpowiedzi na te i inne py-
tania poznawali uczestnicy 
konferencji, która zorganizo-
wana została w Hotelu & Spa 
River Style.

Do poszerzenia wiedzy z za-
kresu bezpieczeństwa przed-
siębiorców i samorządowców 
zachęcał wejherowski oddział 
Pracodawców Pomorza oraz 
AGIS Security i AGIS Nieru-
chomości. Konferencja, w któ-
rej uczestniczyło kilkadziesiąt 
osób, zorganizowana została 
pod hasłem: „Bezpieczeństwo 
naszą wspólną sprawą”. 

- Mówiąc w największym 
skrócie, to spotkanie zorga-

nizowane zostało po to, aby 
edukować, żeby eksperci 
mogli przekazać przedsię-
biorcom wiedzę, która przy-
czyni się do zabezpieczenia 
ich działalności - wyjaśnia 
Tomasz Limon, dyr. zarządza-
jący Pracodawców Pomorza. - 
Dlatego w pigułce chcieliśmy 
poruszyć wszystkie aspekty 
związane z szeroko rozumia-
nym bezpieczeństwem.

Uczestniczący w konferen-
cji właściciele firm zaznacza-
li, że tego typu spotkania są 
bardzo ważne, bo nie tylko 
poruszają istotne kwestie, ale 
i integrują przedsiębiorców.

- W dzisiejszych czasach 
bezpieczeństwo jest drugą, 
chyba po zdrowiu, dziedzi-
ną życia, w której ludzie nie 
czują się pewnie, tzn. zagro-
żeń jest coraz więcej, ale 
i dużo jest systemów ochro-
ny, więc trudno wybrać 
najbardziej odpowiednie 
– mówi Jacek Pomieczyń-
ski, prezes Regionalnej Izby 
Przedsiębiorców „Norda”. 
- Dlatego uważam, że tego 
typu konferencje pokazują 
trendy w tej dziedzinie i wy-
tyczają kierunki, którymi bę-
dziemy podążali w przy-
szłości. W tym przypadku 

doskonały przykład stanowi 
firma AGIS, która wskazuje 
nam szereg różnych rozwią-
zań, które już przyczyniają 
się do zwiększania naszego 
bezpieczeństwa i ochotny 
naszego mienia.

Warto zaznaczyć, że Pra-
codawcy Pomorza z myślą 
o przedsiębiorcach cyklicz-
nie organizują różnego ro-
dzaju konferencje czy sym-
pozja. W planach mają m.in. 
zorganizowanie spotkania 
na temat bezpieczeństwa 
w zakresie organizowania 
praktyk zawodowych dla 
uczniów. Anna Walk

AGNiESZKA KAMińSKA, 
prezes Agis Management Group 

Konferencja zorganizowana została przez 
zespół firm, które działają w wejherowskim 
oddziale Pracodawców Pomorza. Przygo-
towana została z myślą o lokalnych przed-
siębiorcach i instytucjach samorządowych 

w celu przedstawienia nowych możliwości technicznych, 
zabezpieczających przede wszystkim nieruchomości za-
równo instytucji publicznych, jak i mieszkań prywatnych 
oraz siedzib firm. Do tego dochodzą również elementy mo-
bilne, czyli systemy dla logistyki, chroniące pojazdy.  

O bezpieczeństwie
REDA | Jak nowe TechnoloGie wpŁywaJą na poprawę bezpieczeńsTwa? dla-
czeGo warTo sTawiać na sTaŁą obsŁuGę prawną? Jaką rolę we wspóŁczesnym 
Świecie odGrywaJą aGencJe ochrony? 

KRZYSZTof KRZEMińSKi, 
burmistrz Redy

Inicjatywa Pracodawców Pomorza oraz 
firmy AGIS w zakresie zorganizowania 
konferencji jest niezwykle cenna, jako że 
podczas spotkania poruszana była kwestia 
stabilności i poczucia bezpieczeństwa. To 

tematy, które są bardzo istotne w dzisiejszym, szybko zmie-
niającym się świecie. Bezpieczeństwo w trakcie konferen-
cji potraktowane było w sposób wielowątkowy, co jest nie-
zwykle istotne z punktu widzenia uczestników spotkania.

REDA | przyznano dofinansowanie na rower 
meTropoliTalny w ramach sTowarzyszenia ob-
szar meTropoliTalny Gdańsk – Gdynia – sopoT .

Projekt pn. „Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego” 
zgłoszony przez Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk – 
Gdynia – Sopot uzyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 – 2020 
w wysokości 85 proc. kosztów kwalifikowanych i tym samym 
wkracza w fazę realizacji.

System powstanie na terenie czternastu gmin, w tym również na 
terenie Redy i będzie największy w kraju, najnowocześniejszy oraz 
– dzięki zintegrowaniu poprzez węzły przesiadkowe z komunikacją 
publiczną - najbardziej efektywny.

Na System Roweru Metropolitalnego składają się rowery, stojaki 
oraz aplikacje dla użytkowników.  Na obszarze objętym projektem 
planuje się zakup około 3,5 tys. rowerów z zainstalowanym mo-
dułem GPS, elektrozamkiem i alarmem. Uzupełnieniem systemu 
mogą być także rowery wspomagane elektrycznie do wynajmu 
długookresowego (dla stałych, abonamentowych użytkowników). 

System roweru publicznego czwartej generacji, dzięki aplikacji 
internetowej, dostarcza informacji o miejscach postoju rowerów 
w czasie rzeczywistym oraz stwarza możliwość rezerwacji roweru. 
W ten sposób można mieć pewność, że rower, który został zare-
zerwowany będzie czekał i będzie można nim dojechać do stacji 
komunikacji publicznej lub w inne wybrane miejsce. 

Uruchomienie Roweru Metropolitalnego w czternastu gminach 
Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot planowane jest 
na wiosnę 2018 roku. Plany te są ściśle powiązane z powstaniem 
nowoczesnych węzłów przesiadkowych, takich jak budowany 
w Redzie węzeł integracyjny przy dworcu kolejowym. Rower 
metropolitalny ma zwiększyć dostępność węzłów integracyjnych, 
umożliwiając szybszą i bardziej komfortową przesiadkę na inny 
środek transportu zbiorowego (np. pociąg, autobus, trolejbus czy 
tramwaj). Lokalizacja stacji postoju rowerów w Redzie była przed-
miotem konsultacji społecznych, w ramach których mieszkańcy 
zgłaszali swoje propozycje. Reda otrzyma prawdopodobnie 39 

Jest dofinansowanie

rowerów, których główne stacje będą 
znajdować się m.in. przy dworcu PKP, na 
ul. Łąkowej, przy parku miejskim i innych, 
uczęszczanych punktach miasta, łącznie na 
terenie Redy znajdzie się szesnaście stacji 
postojowych. 

Do projektu System Roweru 
Metropolitalnego przystępują 
następujące samorządy: Gdańsk, 

Gdynia, Sopot, Reda, Rumia, 
Żukowo, Gmina Miejska Pruszcz 

Gdański, Gmina Miasta Tczewa, 
Sierakowice, Somonino, Stęży-
ca, Kartuzy, Miasto Puck oraz 
Gmina Władysławowo. WA
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Dwie miejscowości – 
Warszkowo i Osłonino - 
podpisały porozumienie 
w celu przypieczętowania 
wieloletniej współpracy 
i przyjaźni zarówno gospo-
darzy sołectw, jak i miesz-
kańców, którzy z powodze-
niem i obopólną korzyścią 
realizują wspólne przedsię-
wzięcia. Są to m.in. impre-
zy plenerowe czy zajęcia 
sportowe i rekreacyjne dla 
dzieci.

Ich wspólna organizacja 
od lat owocuje wysoką fre-
kwencją podczas różnorod-
nych wydarzeń, jak i coraz 

lepszą integracją mieszkań-
ców obu wsi.  Podpisanie 
porozumienia odbyło się 
11 października w świetli-
cy wiejskiej w Warszkowie, 
gdzie stosowne podpisy na 
akcie złożyli sołtys Warsz-
kowa Dorota Formela i soł-
tys Osłonina (gmina Puck) 
Krzysztof Garstkowiak. 
Świadkami tego wyjątko-
wego wydarzenia byli se-
kretarz gminy Wejherowo 
Ryszard Stachurski, radni 
z obu gmin oraz animator-
ki prowadzące zajęcia dla 
dzieci z Warszkowa i Osłoni-
na. /uGW/

Historyczne partnerstwo przypieczętowane
GM. WEJHERoWo | przeŁomowe w woJe-
wódzTwie pomorskim, naTuralne i oczywi-
sTe dla spoŁecznoŚci warszkowa i osŁonina. 
Takie wŁaŚnie JesT porozumienie soŁTysów. 

Fo
t. 

U
G

W

Wizualizację nowego bu-
dynku zaprezentował inicja-
tor nowej polityki komunal-
nej, burmistrz Rumi Michał 
Pasieczny.

Przewidywany koszt inwe-
stycji to ok. 5,65 mln złotych 
brutto. W jej skład wchodzi-
łyby 32 mieszkania. Nowy 
budynek ma zostać wybu-
dowany do końca 2019 roku 
na zbiegu ulic Żwirki i Wigu-
ry/Reja. Przypomnijmy, że 
ostatnie mieszkania komu-

nalne powstały w Rumi 27 
lat temu.

Nie określono jeszcze do-
kumentem prawnym, kto 
mógłby ubiegać się o nowe 
lokale. Wedle ogólnych za-
łożeń – w pierwszej kolej-
ności z nowych mieszkań 
skorzystają osoby, które 
mają mieszkania komunal-
ne i utrzymują je w bardzo 
dobrym stanie oraz nie 
mają zaległości w płatno-
ściach. /raf/

MicHAŁ PASiEcZNY, 
burmistrz Rumi:

- Dzięki możliwości wykupienia obecnych 
mieszkań komunalnych, którą wprowadzi-
liśmy w tej kadencji, udało się pozyskać 2 
mln 755 tys. złotych. Cała ta kwota zostanie 
przeznaczona na budowę nowych mieszkań, 

dzięki czemu nie będziemy musieli dodatkowo obciążać bu-
dżetu miasta. Co więcej, staramy się o blisko 2 mln złotych 
środków zewnętrznych na ten cel.

Tak będzie wyglądał 
budynek komunalny
RuMiA | wiemy Już, Jak będzie wyGlądaŁ 
nowy budynek komunalny w rumi. 

REKLAMA                               25/2017/ZI
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W związku z budową ronda i zamknięciem przejazdu przez 
skrzyżowanie w ul. Ofiar Piaśnicy i Lelewela do 24 paździer-
nika zamknięty będzie fragment drogi wojewódzkiej na ul. 
Ofiar Piaśnicy - na odcinku od ul. Okrężnej do ul. Karnowskie-
go. Zamknięta jest także ul. Lelewela i Graniczna na odcinku 
od ul. Jasnej do ul. Niskiej. Ruch samochodowy odbywa się 
wyznaczonymi objazdami.

- Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w miejscu 
prowadzonych robót – apelują wejherowscy urzędnicy.  /raf/

Zamknięte ulice
WEJHERoWo | uwaGa kierowcy – w weJ-
herowie wprowadzono czasowe zmiany 
w orGanizacJi ruchu. 

Została wyłączona z użytkowania została ulica Gdańska na od-
cinku ok. 100 m. od ul. Pomorskiej w stronę ul. Dębogórskiej. 
Zaplanowano objazd ulicą Częstochowską i Gdyńską, na które 
można dojechać zarówno z ul. Pomorskiej, jak i Gdańskiej. 
Ulica Gdańska od ul. Katowickiej do ul. Pomorskiej została od-
dana do ruchu. W obrębie realizowanego ronda można z niej 
dojechać do ulicy Częstochowskiej i Pomorskiej.  /raf/

RuMiA | zmiany w ruchu w związku z dal-
szym eTapem prac przy przebudowie skrzy-
żowania pomorska/Gdańska. 

W tym tygodniu Gene-
ralna Dyrekcja Dróg Kra-
jowych i Autostrad otwo-
rzyła koperty z ofertami na 
zaprojektowanie i budowę 
tej ważnej dla całego Po-
morza trasy. 

Konkurencja była spora, 
bo aż 9 firm i konsorcjów 
jest zainteresowanych 
projektowaniem i budową 
fragmentu drogi ekspreso-
wej S6. Dokładnie chodzi 
o zadanie nr 4, czyli odci-
nek z Szemuda (bez węzła) 
do Gdyni Wielkiego Kacka, 
czyli do obwodnicy Trój-
miasta (z węzłem).

Kryteria, jakie GDDKiA 
bierze pod uwagę, to ter-
min realizacji (do budowy 
nie wlicza się okresów zi-
mowych od 15 grudnia do 
15 marca, ale do projekto-
wania już tak), zakres i czas 
gwarancji na elementy 
przedmiotu umowy (m.in. 
warstwy konstrukcyjne 
i nawierzchnia, prefabry-
katy betonowe, obiekty 
inżynierskie, ekrany aku-
styczne) oraz cena (to naj-
ważniejsze kryterium, ma-
jące wpływ na wybór w aż 
90 proc.). 

Generalna Dyrekcja Dróg 
krajowych i Autostrad 
przewidziała na to zada-
nie niemal 853 mln zł. Po 

9 firm chce 
budować S6
PoMoRZE | wiemy Już, Jakie są Terminy realizacJi odcinka 
Trasy ekspresoweJ s6, kTóry poŁączy powiaT weJherowski 
z obwodnicą TróJmiasTa, i ile inwesTycJa może koszTować. 

realizacji i okresu gwarancji 
wszystkie 9 kopert zawierało 
identyczne deklaracje: prace 
trwałyby 34 miesiące, a okres 
gwarancji to 10 lat.

Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad spraw-
dza teraz wszystkie oferty, po 
przeanalizowaniu ich pod-
pisze umowę z wyłonionym 
wykonawcą. Szacowany czas 
podpisania umowy to prze-
łom bieżącego i przyszłego 
roku. 

Przypomnijmy, że planowa-
ny odcinek drogi ekspresowej 
ma ponad 20 km długości. 
Ponadto w ramach inwesty-
cji o prawie 3 km ma zostać 
rozbudowany odcinek istnie-
jącej obwodnicy Trójmiasta. 
Będzie to trasa ekspresowa, 
co oznacza, że będzie miała 
po dwa pasy ruchu w każdym 
kierunku oraz pas awaryj-
nego postoju, a na odcinku 
Chwaszczyno – Gdynia Wiel-
ki Kack oraz na odcinku Ob-
wodnicy Trójmiasta w obrę-
bie węzła Gdynia Wielki Kack 
– ze względu na natężenia 
ruchu - będą to trzy pasy. Na 
trasie znajdować się będą 
trzy węzły drogowe: „Kolecz-
kowo”, „Chwaszczyno” (ze-
spolony z „Gdynia Dąbrowa”) 
oraz „Gdynia Wielki Kack” (ten 
zostanie rozbudowany). Trasa 
ma zostać oddana do użytku 
już za nieco ponad 3 lata - 
w 2021 roku. 

Dodajmy, że w najbliższych 
dniach zapadną kolejne de-
cyzje dotyczące kolejnych 
fragmentów trasy S6. Jesz-
cze w październiku mają być 
znane oferty złożone przez 
przedsiębiorstwa, które chcą 
realizować inne dwa frag-
menty Trasy Kaszubskiej. Te 
odcinki są również bardzo 
ważne dla mieszkańców po-
wiatu kaszubskiego, gdyż 
chodzi o drogę łączącą Sze-
mud z Luzinem oraz Luzino 
z Bożepolem Wielkim.

 /raf/

otwarciu kopert okazało 
się, że niektórzy uczestnicy 
przetargu chcą zrealizować 
tę inwestycję za niższą kwo-
tę. Firma, która okazała się 

najtańsza, chce zbudować 
drogę za ok. 817,1 mln zł, 
natomiast najwyższa kwota 
wśród ofert opiewa na nie-
mal 1,1 mld zł. Co do terminu 
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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 za-
sadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg  publicznych /tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 
1496/ oraz art. 10  i  art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu  postępowania administracyjne-
go /tekst jedn.  Dz. U. z 2017r.  poz. 1257./  z a w i a d a m i a,  ż e  w dniu  19.10.2017r., na wnio-
sek Zarządu Powiatu Wejherowskiego wydano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  

pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1405G relacji Szemud - Karczemki  
na odcinku przez miejscowość Kielno o dł. 693m od km. 8+684 do 9+377”.

na  nieruchomościach gruntowych na terenie Gminy Szemud określonych poniżej:

A.  działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogi powiatowej:
- obr. Kielno działki nr ewid.:  40/15, 45/1 (z podziału działki nr 45), 46/1 (z podziału działki nr 46), 49/1, 38, 
39/4, 39/2, 39/27 (z podziału działki nr 39/26), 680, 39/5, 78, 52/1, 86/1, 82/11, 82/9, 82/33, 82/44 (z podziału 
działki nr 82/36), 82/1, 77/1, 75/1, 75/12 (z podziału działki nr 75/6), 75/5, 33/4 (z podziału działki nr 33/1). 

B.  działki objęte obowiązkiem budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, zjazdów i innych dróg 
publicznych:
- obr. Kielno działki nr ewid.: 31/13, 32/11, 32/10, 32/8, 45/2 (z podziału działki nr 45), 46/2 (z podziału działki 
nr 46), 55/6, 36/2, 37/2, 37/1, 49/7, 39/16, 39/17, 39/18, 39/28(z podziału działki nr 39/26), 50/9, 51/9, 82/19, 
82/34, 51/14, 82/45 (z podziału działki nr 82/36), 75/13 (z podziału działki nr 75/6), 75/11, 33/5 (z podziału 
działki nr 33/1), 39/25, 34/2.

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, właściwe organy administracji rządowej i samorządo-
wej oraz właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych inwestycją  o możliwości zapoznania się z decyzją 
w Starostwie Wejherowskim Wydział Architektury i Budownictwa, 84-200 Wejherowo ul. 3 Maja 4, w pokoju 212  w 
godz.7.30-15.30, tel. 58 572-94-47 lub złożyć ewentualne zastrzeżenia i uwagi na piśmie w Biurze Obsługi 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 postępowania administracyjnego  zawia-
domienie 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 /tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1496/ oraz art. 
10  i  art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu  postępowania admi-
nistracyjnego /tekst jedn.  Dz. U. z 2017r.  poz. 1257./  z a w i a d a m i a,  ż e  
w dniu  19.10.2017r., na wniosek Zarządu Powiatu Wejherowskiego wydano 
decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  polegającej na:

rozbudowie skrzyżowania dróg powiatowych 1486G oraz 1487G 
- ulic 12-go Marca, Wniebowstąpienia, Judyckiego w Wejherowie

na  nieruchomościach gruntowych na terenie Gminy Miasta Wejherowo 
określonych poniżej: 
-  obr. 15  działki nr ewid.: 239/3, 239/4, 212/6, 211/3
- obr. 14 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 orga-
ny administracji rządowej i samorządowej oraz właścicieli, zarządców i użyt-
kowników terenów objętych inwestycją  o możliwości zapoznania się z decy-
zją 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 Inte-
resanta 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 po-
stępowania administracyjnego  zawiadomienie stron postępowania uważa się za 
dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

W ramach akcji zor-
ganizowanej przez Ko-
mendę Powiatową Poli-
cji w Wejherowie oraz 
Pomorski Ośrodek Ru-
chu Drogowego, do któ-
rej włączyli się przed-
stawiciele Samorządu 
Powiatu Wejherowskie-
go, odbyła się pogadan-
ka jak być bezpiecznym 
na drodze i dlaczego 
tak ważne jest nosze-
nie elementów odbla-
skowych.

– To niezwykle waż-
na kampania społecz-
na skierowana do naj-
młodszych uczestni-
ków ruchu drogowego 
– mówi Starosta Wej-
herowski Gabriela Li-
sius. – Edukacja w za-
kresie bezpieczeństwa 
na drodze jest niezmier-
nie istotna i ma uświa-

damiać uczniom m.in., 
jak ważne jest noszenie 
odblasków po zmro-
ku, kiedy to piesi jak 
i rowerzyści porusza-
jący się po drodze sta-
ją się mniej widoczni, 
a przez to mniej bez-
pieczni. Jestem prze-

konana, że akcja wpły-
nie na poprawę widocz-
ności dzieci na drodze 
i tym samym przyczyni 
się do zwiększenia bez-
pieczeństwa najmłod-
szych w ruchu drogo-
wym.

O najważniejszych 

zasadach obowiązują-
cych pieszych, w tym 
także o obowiązku no-
szenia elementów od-
blaskowych przez pie-
szych poruszających 
się drogą po zmierz-
chu poza obszarem za-
budowanym mówił Ofi-

cer Prasowy Komen-
dy Powiatowej Policji 
w Wejherowie Anet-
ta Potrykus. Dzieci od-
powiadając na zadawa-
ne pytania wykazały się 
doskonałą wiedzą na 
temat najważniejszych 
zasad bezpieczeństwa 

Bezpieczni na drodze, bo widoczni!
,,Bądź bezpieczny na drodze” – pod takim hasłem w Starostwie Powiatowym w Wejherowie odbyła się kampania społeczna skiero-

wana do najmłodszych uczestników ruchu drogowego. W akcji wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wejherowie. Celem 
kampanii  jest wdrożenie obowiązku używania elementów odblaskowych oraz utrwalenie zwyczaju dbania o widoczność na drodze.

w ruchu drogowym. 
W wydarzeniu 

uczestniczył Komen-
dant Powiatowy Po-
licji w Wejherowie 
insp. Beata Perzyńska 
oraz Etatowy Czło-
nek Zarządu Powiatu 
Wejherowskiego Woj-
ciech Rybakowski.

Na zakończenie 
spotkania dzieci otrzy-
mały odblaski, aby po 
zmierzchu, zwłaszcza 
jesienią i zimą były 
widoczne przez kieru-
jących z większej od-
ległości.

Przypomnijmy, że 
od 31 sierpnia 2014 
r. każdy pieszy poru-
szający się po zmierz-
chu poza obszarem 
zabudowanym ma 
obowiązek nosić ele-
menty odblaskowe, 

które powinny być 
umieszczone w ta-
kim miejscu, aby zna-
lazły się w polu dzia-
łania świateł samo-
chodowych i były 
zauważalne dla kie-
rujących nadjeżdżają-
cych z obu kierunków 
z tyłu i z przodu. 

Po spotkaniu dzie-
ci zwiedziły wejhe-
rowskie starostwo 
i otrzymały koloro-
wankę, czyli prze-
wodnik po najcie-
kawszych atrakcjach 
turystycznych Po-
wiatu Wejherowskie-
go. Publikacja w spo-
sób łatwy, przyjem-
ny i zrozumiały zapo-
znaje dzieci z tym, co 
mogą zwiedzić w re-
gionie, w którym do-
rastają.
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Oficjalne rozpoczęcie 
działalności terenowego 
punktu w nowej siedzi-
bie odbyło się we wto-
rek. W uroczystości, która 
rozpoczęła się w samo 
południe, uczestniczyli 
miejscowi samorządow-
cy, przedstawiciele służb 
mundurowych, honorowi 
dawcy krwi, a także przed-
stawiciele Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa.

- Zdarzyło się wiosną 
tego roku, że musieliśmy 
zmienić siedzibę naszego 
oddziału – mówi Wiktor 
Cybulski, dyrektor Regio-
nalnego Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznic-
twa w Gdańsku. - Do tej 
pory funkcjonowaliśmy 
w wejherowskim szpitalu. 
Bardzo dobrze nam się ta 
współpraca układała, ale 
szpital zyskał nowe funk-
cje i musiał wypowiedzieć 
nam umowę dzierżawy, bo 
potrzebował dodatkowych 
pomieszczeń. W związku 
z tym zostaliśmy zmusze-
ni do tego, żeby w bar-

dzo krótkim czasie naleźć 
nowe miejsce, przystoso-
wać je do naszych potrzeb 
i na powrót uruchomić 
oddział w Wejherowie. 
Nowy siedziba wejhe-
rowskiego punktu krwio-
dawstwa funkcjonuje 
w budynku, który mieści 
się przy ul. Weteranów 
10 (skrzyżowanie z ul. Ka-
szubską). Pomieszczenia 
zostały zagospodarowane 
w taki sposób, aby odda-
wanie krwi odbywało się 
bardzo sprawnie i wyjątko-
wo komfortowo.

- W nowym punkcie 
wprawdzie nie ma pre-
paratyki krwi, ale mamy 
za to pobór osocza – in-
formuje Bogumiła Pier-
nicka, kierownik wej-
herowskiego oddziału 
Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa.  - Poza tym nowy 
lokal jest bardziej prze-
strzenny, a pomieszczenia 
ułożone są w kolejności, 
czyli rejestracja, analiza, 
pokój lekarski i sala pobrań. 
Przystosowanie nowego 

Krew oddasz w nowym miejscu
WEJHERoWo | ze szpiTala specJalisTyczneGo do budynku przy ul. weTeranów 10. weJherowski oddziaŁ reGionalneGo 
cenTrum krwiodawsTwa i krwiolecznicTwa zmieniŁ siedzibę. 

lokalu po potrzeb punktu 
krwiodawstwa kosztowało 
około 200 tys. zł. Warto za-
znaczyć, że w ramach wtor-

kowej uroczystości wręczo-
no odznaczenia „Honorowy 
Dawca Krwi – Zasłużony 
dla Zdrowia Narodu”. W ten 

sposób uhonorowano Jac-
ka Bobkowskiego, Grze-
gorza Hadama, Roberta 
Laskowskiego, Wojciecha 

Pionk, Mariusza Glazę, Mar-
ka Kalkę, Jolantę Pukownik  
oraz Waldemara Woźniaka.  
Anna Walk

Prace na peronie w Rumi 
Janowo rozpoczęły się pod 
koniec stycznia. Jest on od 
tego czasu częściowo za-
mknięty, a wcześniej przez 
pewien okres niektóre po-
ciągi SKM kursowały z po-
minięciem stacji w Janowie. 
Dzisiaj jednak wyraźnie już 
widać zmiany, jakie zaszły 
na rumskim dworcu.

Mało atrakcyjny wygląd, 
brak zadaszenia, a także 
mało miejsc dla samocho-
dów w pobliżu to kilka z wad 
starego dworca. Nowy ma 
być o wiele bardziej nowo-
czesny i przystępny. Obec-
nie powstaje zadaszenie, 
którego tak brakowało 
wcześniej, ale to tylko po-
czątek zmian. 

-Mieszkańcy Rumi na-
reszcie, po 30 latach, dzięki 
współpracy władz miasta, 
na czele z burmistrzem, Mi-
chałem Pasiecznym, oraz 
SKM doczekają się nowo-
czesnego dworca – mówi 
Ariel Sinicki, przewodniczą-
cy Rady Miejskiej. Na peron 
prowadzić będą: zadaszona 
kładka, a także windy, co jest 
nowością w Rumi i przede 
wszystkim – ogromnym 
udogodnieniem. Pasaże-

Dworzec w Janowie się zmienia. Kiedy koniec prac?
RuMiA | od sTycznia TrwaJą prace na dworcu skm – wyburzone zosTaŁo zachodnie zeJ-
Ście, a sam peron zaczyna zyskiwać nowy wyGląd. To nie koniec zmian.

rowie doczekają się także 
elektronicznych tablic infor-
mujących o rozkładzie jazdy, 
znanych z trójmiejskich pero-
nów. Dworzec zostanie objęty 
monitoringiem.

Wykonawca wyłoniony 
przez SKM na ukończenie 
prac ma czas do końca roku. 
Po nim zacznie się drugi etap 
– inwestycja Gminy Miejskiej 
Rumia. Zakłada on budowę 
dwóch parkingów, chodników 
i przede wszystkim – wycze-
kiwanego długo połączenia 
drogowego ul. Sobieskiego 
z ul Gdańską    – Tunel dla 
samochodów ma przebiegać 

pod peronem. Oprócz tego 
będzie też ścieżka rowero-
wa. Liczymy, że spowoduje 
to znaczne odciążenie ulic 
Sobieskiego oraz Hutniczej, 
a tym samym usprawni ko-
munikację z Gdynią. – zapo-
wiada Ariel Sinicki.

Budowa węzła integracyjne-
go łączącego Rumię i Rumię 
Janowo ma kosztować 30-35 
milionów zł. Na ten moment 
przesądzone ma być dofinan-
sowanie z Unii Europejskiej 
w wysokości 13 milionów, 
jednak ta kwota prawdopo-
dobnie wzrośnie. 

-Przewiduje się, że w prze-

ciągu 10-15 lat liczba aut na 
świecie się podwoi, a na ta-
kie prognozy trzeba reago-
wać już teraz – mówi Ariel 
Sinicki, przewodniczący Rady 
Miejskiej. – Chcemy zachęcić 
mieszkańców do korzysta-
nia z komunikacji miejskiej. 
Połączenie z Gdynią ma być 
poprawione nie tylko dzięki 
SKM i lepszej komunikacji sa-
mochodowej – inwestycja ma 
umożliwić przedłużenie ruchu 
trolejbusowego do Rumi.

Prace budowlane drugiego 
etapu mają trwać od 2018 do 
2020 roku. 

Krzysztof Grajkowski

REKLAMA             176/2017/RL
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Festiwal odbywa się corocz-
nie w październiku (19-21) 
w Sanktuarium NMP Wspo-
możenia Wiernych salezja-
nów św. Jana Bosko.
Inspiracją do zorganizowania 
Festiwalu była postać, pracu-
jącego przez 26 lat w Rumi, 
wybitnego muzyka i kompo-
zytora, wielkiego patrioty, hu-
manisty i wychowawcy mło-
dzieży, salezjanina ks. prof. 
Stanisława Ormińskiego.
W ramach Festiwalu przepro-
wadzane są trzy konkursy: 
konkurs muzyki organowej – 

dla młodych organistów do 
27 roku życia; konkurs zespo-
łów chóralnych – w trzech 
kategoriach oceniania; kon-
kurs na najlepsze wykonanie 
pieśni religijnej w języku ka-
szubskim. 
Jak podkreślają przedstawi-
ciele włądz miasta, Rumia 
wspiera wszystkie wyda-
rzenia kulturalne, a Festiwal 
Muzyki Religijnej im. Ks. Sta-
nisława Ormińskiego, który 
odbywa się już od kilku lat, 
w szczególności. Ksiądz Or-
miński jest postacią w Rumi 

bardzo cenioną i zasłużoną 
dla miasta. To wydarzenia 
ma na celu właśnie upamięt-
nienie jego osoby. 

- Głównym elementem fe-
stiwalu będzie koncert Miet-
ka Szcześniaka „NIERÓWNI” 
– do tekstów ks. Jana Twar-
dowskiego, który odbędzie 
się w piątek o godzinie 20:00. 
Zapraszamy również na Galę 
Finałową, która odbędzie się 
w sobotę od godziny 16:00. 
Wstęp na cały Festiwal jest 
darmowy. – mówi radna Te-
resa Jałocha. /raf/

Wystartował międzynarodowy festiwal
RuMiA | w rumi Trwa XXiX międzynarodowy fesTiwal muzyki reli-
GiJneJ im. ks. sTanisŁawa ormińskieGo. 
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Projektowi pn. „Rewitaliza-
cja przestrzeni publicznej 
poprzez zagospodarowanie 
centrum wsi Luzino” Zwią-
zek Główny Towarzystwa 
Urbanistów Polskich przy-
znał wyróżnienie w kate-
gorii „Przestrzeń publiczna 
w zieleni”. 

Ceremonia uhonorowania 
najlepszych przestrzeni pu-
blicznych w Polsce odbyła 
w poniedziałek podczas 
Kongresu Polityki Miejskiej 
w Krakowie. Wyróżnienie 
dla gminy Luzino odebrał 
wójt Jarosław Wejer. 
- Muszę przyznać, że nie 
spodziewaliśmy się tego, 
że znajdziemy się w gronie 
najlepszych przestrzeni pu-
blicznych w Polsce – zapew-
nia włodarz gminy Luzino. 
- Duża w tym zasługa miesz-
kańców, bo zorganizowany 
został sondaż internetowy 
i stowarzyszenie pro bono 
bardzo mocno naciskało, 
żeby centrum miejscowości 
było zielone. 
Oceny i wyboru najlep-
szych projektów dokonało 
konkursowe jury, w skła-

Przestrzeń z wyróżnieniem
luZiNo | zielone cenTrum luzina należy do Jednych z naJlepieJ zaGospoda-
rowanych przesTrzeni publicznych w polsce. 

dzie którego poza władzami 
Towarzystwa Urbanistów 
Polskich zasiadali przedsta-
wiciele instytucji rządowych, 
organizacji samorządowych 
i pozarządowych. W sumie 
w wyniku rozstrzygnięcia 
ogólnopolskiego etapu kon-
kursu nagrodzono i wyróż-
niono dziewięć przestrzeni 
publicznych z dwudziestu 
jeden nominowanych.
Przypomnijmy, że rewitaliza-
cja części Luzina przeprowa-

dzona została dzięki wsparciu 
z Unii Europejskiej. W ramach 
zadania centrum miejsco-
wości wzbogaciło się o staw 
i miejsce przeznaczone do 
rekreacji oraz wypoczynku. 
Powstały alejki, wzdłuż któ-
rych zamontowano elemen-
ty małej architektury, m.in. 
ławki i kosze na śmieci.
- W sercu Luzina powstało 
przepiękne miejsce – mówi 
Jarosław Wejer. - Cieszy nas 
fakt, że zostało ono docenio-

ne i wyróżnione na arenie 
ogólnopolskiej. Teraz szuka-
my środków zewnętrznych, 
aby móc kontynuować pra-
ce.  
O nominowanie zagospoda-
rowanego centrum Luzina 
wnioskował zarząd gdań-
skiego oddziału Towarzystwa 
Urbanistów Polskich. Oprócz 
Luzina w konkursie wyróż-
niono także gminy Cieszyn, 
Ryczywół, a także Katowice 
i Pabianice.

Każdy przytulak to pienią-
żek dla dzieciaków! Co to 
oznacza? To, że każdy może 
pomóc dzieciom, przytu-
lając misia, który kilka dni 
temu zamieszkał w Centrum 
Handlowym Riviera. 
Wystarczy, że 44 444 osób 
przytuli się do gigantycz-
nego Misia o gorącym ser-
duszku, a Centrum Riviera 
przekaże środki finansowe 
na remont Oddziału Neona-
tologii i Intensywnej Terapii 

Noworodka Szpitala Mor-
skiego im. PCK w Gdyni. 
Akcja charytatywna organi-
zowana jest z okazji 4. Uro-
dzin Centrum Riviera. Miś 
będzie czekał na wszystkich, 
którzy chcą go przytulić, 
do soboty 21 października. 
Natomiast wielki finał akcji 
odbędzie się w niedzielę 22 
października.

A zatem – idź do CH Rivie-
ra i przytul misia. Ty też mo-
żesz pomóc! /raf/

Przytul misia, pomóż dzieciom!
PoMoc | Trwa akcJa charyTaTywna w Gdyń-
skim cenTrum handlowym riviera. 

wystarczy, że 
44 444 osób 
przytuli się do 
gigantycznego 
misia o gorą-
cym serdusz-
ku, a centrum 
riviera prze-
każe środki 
finansowe na 
remont od-
działu neona-
tologii i inten-
sywnej Terapii 
noworodka.

GWiazda zeszłoroCznej edyCji – GrzeGorz turnau
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zarejestruj się i twórz razem z nami!

Magiczna jesień w obiektywie

Jesień to wyjątkowo urokliwa pora roku. 
Udowodnili to czytelnicy portalu Gwe24.
pl, którzy pochwalili się zdjęciami z paź-

dziernikowych spacerów. 

w środę zwróciliśmy się do internatów 
z apelem, aby przesyłali nam zdjęcia po-
wiatów puckiego i wejherowskiego w je-
siennej odsłonie. w sumie otrzymaliśmy 

około dwudziestu fotografii, z których 
część prezentujemy.

z opublikowanych zdjęć wynika, że jesień 
to wyjątkowo urokliwa pora roku. nic, tylko 
wsłuchiwać się w szeleszczące pod butami 
liście, zbierać kasztany i ładować baterie. WA

foToGAlERiA
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buRMiSTRZ MiASTA RuMi 
ogłasza nabór 

na wolne stanowisko pracy od Podinspektora do Inspek-
tora w Referacie Promocji i Komunikacji Społecznej Wy-
działu Rozwoju Miasta,  w pełnym  wymiarze czasu pracy.
Szczegółowa treść ogłoszenia o naborze dostępna jest 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi oraz w Biulety-
nie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi /www.bip.
rumia.pl/.

Projekt, aby niższą skład-
kę ZUS przedsiębiorcy pła-
cili przez dłuższy okres niż 
obecnie, przedstawił nie-
dawno resort rodziny. No-
welizacja ustawy o systemie 
ubezpieczeń zagwarantowa-
łaby przedsiębiorcom prefe-
rencyjne składki ZUS przez 
trzy lata od momentu zare-
jestrowania firmy. 
Skąd taki pomysł? Jak za-
uważają przedstawiciele mi-
nisterstwa pracy ze statystyk 
i badań wynika, że dla funk-

cjonowania firmy jest klu-
czowy trzeci rok prowa-
dzenia działalności. Obec-
nie wielu przedsiębiorców 
rezygnuje z prowadzenia 
działalności zaraz po za-
kończeniu okresu opłaca-
nia preferencyjnej składki 
(w drugim roku).
Według nowych zasad, pro-
ponowanych przez mini-
str5estwo, przez pierwsze 
dwa lata działalności jak do 
tej pory firma opłacała tzw. 
mały ZUS (podstawa wy-

miaru składki na ubezpie-
czenie społeczne wynosiłaby 
30 proc. minimalnego wy-
nagrodzenia za pracę), nato-
miast w trzecim roku zapro-
ponowano podstawę wymia-
ru składki na ubezpiecze-
nie społeczne w wysokości 
60 proc. minimalnego wy-
nagrodzenia. W czwartym 
roku przedsiębiorca miałby 
opłacać składkę w wymiarze 
również 60 proc., ale już nie 
minimalnego, ale średniego 
wynagrodzenia za pracę.

Jest też drugi pomysł – zgło-
szony kilka miesięcy temu 
przez Ministerstwo Rozwoju 
– który także zakłada zwol-
nienie ze składki ZUS przez 
pierwsze pół roku prowa-
dzenia działalności, a na-
stępnie tzw. mały ZUS przez 
dwa lata prowadzenia dzia-
łalności. 
Decyzję, którą opcję wybrać, 
podejmie rząd. Nowe prze-
pisy miałyby obowiązywać 
już od stycznia przyszłego 
roku. /raf/

Obniżony zUS także w trzecim roku?
Dziś osoby, zakładające po raz pierwszy działalność gospodarczą, płacą składki zus na preferencyjnych 

warunkach przez dwa lata. Może to ulec zmianie. 

Jesteś bezrobotny i chcesz założyć własną działalność gospodarczą? Sięgnij po dotację. Powia-
towy Urząd Pracy w Wejherowie ogłasza dodatkowy nabór wniosków o przyznanie dofinanso-
wania na podjęcie działalności gospodarczej.
Osoby bezrobotne mogą ubiegać się o wsparcie w wy-
sokości do 18 tys. zł. O środki finansowe mogą się ubie-
gać wyłącznie osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP 
Wejherowo i spełniające dodatkowe kryteria: w przy-
padku kobiet – ukończone 30 lat; w przypadku męż-
czyzn: ukończone 30 lat i dodatkowo legitymowanie 
co najwyżej wykształceniem średnim bądź orzecze-
niem o stopniu niepełnosprawności, ukończone 50 lat. 
Wnioski należy składać od 23 października do 3 listo-
pada 2017 roku.

Załóż swoją firmę
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Jakie to obowiązki i co grozi osobie zatrud-
nionej za ich niewypełnianie? Konsekwen-
cje są poważne. 
Pracownik musi wykonywać swoją pracę 
starannie i sumiennie, wykonywać polece-
nia przełożonych (oczywiście chodzi o te, 
które dotyczą wykonywanej pracy – pole-
cenia muszą też być zgodne z przepisami 
prawa). Tylko w przypadku, gdy polecenie 
oznaczałoby złamanie prawa lub naruszało 
zapisy zawarte w umowie o pracę, pracow-
nik może odmówić ich wykonania. 
Obowiązkiem pracownika jest też prze-
strzeganie czasu pracy ustalonego w zakła-
dzie pracy (wyjątkami są sytuacje, gdy pra-
cownika obowiązuje nienormowany czas 
pracy oraz praca w systemie zadaniowym), 
regulaminu pracy, oraz przepisów bezpie-
czeństwa i higieny pracy, oraz przepisów 
przeciwpożarowych. 
Ponadto pracownika obowiązuje zachowa-
nie w tajemnicy informacji handlowych, 
bankowych oraz takich, których ujawnienie 
mogłoby narazić pracodawcę na straty. 
Pracownik, który nie stosuje się do tych 
reguł, musi liczyć się z karą. Pracodaw-
ca może stosować kary upomnienia 
oraz nagany za łamanie zasad organi-
zacji i porządku, przepisów 
BiHP i przeciwpożarowych 
i nieprzestrzeganie sposo-
bu potwierdzania przybycia 
i obecności w pracy.
Z pewnością dotkliwą 
karą dla pracownika jest 
kara pieniężna. Praco-
dawca może ją zastosować 
w przypadku opuszczenia 
pracy bez usprawiedliwienia, 
stawienie się do pracy w sta-

nie nietrzeźwości lub spożywanie alkoho-
lu w czasie pracy a także łamania przepisów 
BiHP lub przeciwpożarowych,
Warto wiedzieć, że łącznie kary nie mogą 
przewyższać 10 proc. wynagrodzenia. 
Inną sprawą jest odpowiedzialność finan-
sowa za za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie obowiązków oraz wyrządzenia 
szkody (np. uszkodzenie firmowego samo-
chodu). Wówczas kara może wynosić mak-
symalnie trzykrotność wynagrodzenia (ale 
uwaga - gdy pracownikowi udowodni się, 
że wyrządził szkodę umyślnie, musi pokryć 
on całkowite koszty). 
Najwyższy wymiar kary to zwolnienie dys-
cyplinarne (z winy pracownika) za ciężkie 
naruszenie obowiązków pracowniczych.
/raf/

Łamiesz zasady? 
Dostaniesz karę

zatrudnienie to dla pracownika nie tylko 
comiesięczna pensja, ale też (a właściwie 

przede wszystkim) obowiązki. 

Od stycznia najniższa pen-
sja będzie wynosić 2,1 tys. zł 
brutto. Zmianie ulegnie też 
minimalna stawka godzino-
wa – najniższa będzie wyno-
sić 13,7 zł brutto.
- Wzrost płacy minimalnej 
w obecnej sytuacji na ryn-
ku pracy, przy niskim bezro-
bociu, przybywających miej-
scach pracy i wzroście płac 
jest uzasadniony – możemy 
przeczytać na stronie Mini-
sterstwa Rodziny, Pracy i Po-
lityki Społecznej wypowiedź 
minister Elżbiety Rafalskiej. 
Zgodnie z regułą określo-
ną w ustawie o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, wy-
sokość minimalnej stawki 
godzinowej jest waloryzowa-
na o wskaźnik wzrostu mini-

malnego wynagrodzenia za 
pracę. To oznacza, że pod-
nieśliśmy minimalne stawki 
o 5 procent.
Przypomnijmy, że obecnie 
najniższe wynagrodzenie jest 
o 100 zł niższe i wynosi 2 
tys. zł brutto, natomiast mi-
nimalna stawka godzinowa 
to 13 zł.
Wzrost płacy minimalnej 
oznacza nie tylko wzrost 
pensji dla pracowników, któ-
rzy taką właśnie kwotę zara-
biają, ale też wzrost kwot in-
nych świadczeń. Od stycznia 
wyższa będzie zatem np. wy-
sokość odpraw przy zwolnie-
niach grupowych, płace za 
czas przestoju w pracy oraz 
pracę wykonywaną w godzi-
nach nocnych. /raf/

2,1 tys. zł to minimum
Kolejny rok to kolejne podwyżki płacy minimal-
nej. Taką decyzję podjął rząd. 

Trwa nabór wniosków 
o  przyznanie środków na 
kształcenie ustawiczne z  re-
zerwy krajowego funduszu 
szkoleniowego. 
Powiatowy Urząd Pracy 
w Wejherowie informuje, iż 
posiada jeszcze środki Kra-
jowego Funduszu Szkole-
niowego na dofinansowa-
nie kształcenia ustawicznego 
pracowników i pracodaw-
cy. W związku z powyższym 
ogłasza nabór wniosków 
o przyznanie przedmiotowe-
go wsparcia, które obejmu-
je: kursy i studia podyplo-
mowe realizowane z inicja-
tywy pracodawcy lub za jego 
zgodą, egzaminy umożliwia-
jące uzyskanie dokumentów 
potwierdzających nabycie 
umiejętności, kwalifikacji 
lub uprawnień zawodowych, 
badania lekarskie i psycho-
logiczne wymagane do pod-
jęcia kształcenia lub pra-
cy zawodowej po ukończo-
nym kształceniu,ubezpiecze-
nie od następstw nieszczęśli-
wych wypadków w związku 
z podjętym kształceniem.
Wnioski należy składać na 
obowiązujących formula-
rzach, w sekretariacie Urzę-
du osobiście lub przesłać 
za pośrednictwem poczty 
w terminie od 23 do 27 paź-
dziernika 2017 roku. /raf/

Kasa 
na kształcenie 
ustawiczne
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Z  głębokim żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 HENRYKA  
DOERINGA

Wójta Gminy Krokowa
                                        

Rodzinie i Najbliższym
 wyrazy szczerego współczucia 

składają

Przewodniczący 
Rady Powiatu Wejherowskiego

i Radni Powiatu Wejherowskiego

Starosta Wejherowski
i

Zarząd Powiatu Wejherowskiego
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Z  głębokim żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 pROf. DR HAb. 
EDWARDA  bREZY

wybitnego historyka, językoznawcy, pedagoga 
oraz działacza Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

                                        

Rodzinie i Najbliższym
 wyrazy szczerego współczucia 

składają

Przewodniczący 
Rady Powiatu Wejherowskiego

i Radni Powiatu Wejherowskiego

Starosta Wejherowski
i

Zarząd Powiatu Wejherowskiego
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o G Ł o S Z E N i E 
WÓJTA GMiNY cHocZEWo

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm), oraz art. 39 ust.1 
pkt 1 w związku z art. 46 pkt.1 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnie-
niu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie śro-
dowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r., poz. 1405 
z późn. zm,) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Choczewo:
- uchwały nr XLV/295/17 z dnia 4 października 2017r. o przystąpieniu do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie 
działki nr 373 we wsi Kierzkowo w gminie choczewo, a także o przystąpieniu 
do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej 
w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- uchwały nr XLV/296/17 z dnia 4 października 2017r. o przystąpieniu do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic 
bosmańskiej, Jachtowej i Sterowej we wsi lubiatowo w gminie choczewo, 
oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko dotyczącej w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego.
Załączniki graficzne do wyżej wymienionych uchwał, szczegółowo określające gra-
nice planów są eksponowane na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Choczewo.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejsco-
wych. Wnioski należy składać na piśmie na adres:

urząd Gminy choczewo, ul. Pierwszych osadników 17,  84-210 choczewo
w terminie do dnia  10 listopada 2017 roku.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przed-
miot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 
                 WÓJT GMINY CHOCZEWO

Dziś – w piątek 20 paździer-
nika – odbędzie się III edycji 
Konkursu Wiedzy o Historii 
Wejherowa im. Reginy Oso-
wickiej. Początek zmagań 
uczestników - o godz. 17.00 
w Szkole Podstawowej nr 8 
w Wejherowie.
- Głównym celem konkursu 
jest propagowanie wśród 
mieszkańców oraz wszyst-
kich sympatyków historii 
Wejherowa - od czasów śre-
dniowiecznych do czasów 
współczesnych - mówi po-
mysłodawca konkursu Mar-
cin Drewa, przewodniczący 
Rady Naukowej Konkursu. 
- Poprzez przygotowania do 
Konkursu zgłębiamy swoją 
wiedzę dotyczącą historii 
naszego miasta, jak również 
postaci śp. Reginy Osowic-
kiej. Jej życia, publikacji 
i twórczości naukowej.
Regulamin konkursu dostęp-
ny jest na stronach miasta: 
wejherowo.pl.
Konkurs składać się będzie 
z dwóch etapów. Pierwszy 
etap (półfinał) obejmie eli-
minacje testowe, podczas 
których wszyscy zakwali-
fikowani uczestnicy będą 
rozwiązywać zestaw składa-
jący się 30 pytań testowych. 

W drugim etapie – Kon-
kursie Głównym, sześcioro 
uczestników z najlepszym 
wynikiem półfinałowym od-
powiadać będzie na pytanie 
prowadzącego (formuła te-
leturnieju „Jeden z Dziesię-
ciu”).
Organizatorem - koordyna-
torem jest SP nr 8 w Wejhero-
wie im. Martyrologii Piaśnicy 
oraz Rada Naukowa II Kon-
kursu Wiedzy o Historii Wej-
herowa. Nad przebiegiem, 
organizacją i nadzorem me-

rytorycznym Konkursu czu-
wa Rada Naukowa (Mirosław 
Odyniecki, Władysław Kepka, 
Maciej Kurpiowski i Marcin 
Drewa).
Patronat Honorowy nad 
konkursem objęli: wicewo-
jewoda pomorski – Mariusz 
Łuczyk, starosta wejherow-
ski – Gabriela Lisius, prezy-
dent Wejherowa – Krzysztof 
Hildebrandt. Patronat me-
dialny objął Express Powiatu 
Wejherowskiego oraz portal 
GWE24.pl. /raf/

Zostań historycznym mistrzem
WEJHERoWo | Już dziŚ dowiemy się, kTo zosTanie zwycięzcą kon-
kursu wiedzy o hisTorii weJherowa im. reGiny osowickieJ.
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pANU
pIOTROWI bIANGA 
I RODZINIE bIANGA

wyrazy głębokiego współczucia 
oraz słowa otuchy
z powodu śmierci 

bRATA I SYNA
KRZYSZTOfA

bIANGA 

składają

właściciel firmy „U Witka”
wraz z pracownikami oraz koledzy instalatorzy
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Bogdan Tokłowicz
Przewodniczący

 Rady Miasta Wejherowa
wraz z Radnymi

Z głębokim żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

pROf. 
EDWARDA bREZY

wybitnego językoznawcy, 
twórcy fundamentów polonistyki gdańskiej,

 człowieka silnie związanego z kulturą Kaszub 
                                        

Pogrążonej w smutku i żalu Rodzinie
oraz wszystkim bliskim zmarłego

wyrazy najgłębszego współczucia składają

Krzysztof Hildebrandt 
Prezydent Miasta Wejherowa 
wraz ze współpracownikami
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Z głębokim żalem 
przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci

K R Z Y S Z T O f A   
b I A N G I

Współwłaściciela Firmy SOLTAR, 

który 13 października 2017 roku 
zginął na stanowisku pracy. 

ŻONIE ZMARŁEGO KRZYSZTOFA, 
JEGO DZIECIOM, BRATU 

I NIEUTULONYM W ŻALU RODZICOM

składamy wyrazy najgłębszego współczucia. 
Wobec ciosu, który spadł na Państwa Rodzinę

niełatwo znaleźć słowa pociechy.
Można jedynie życzyć sił do zniesienia tego bólu,

który tylko czas i wiara w Dobre Niebo może złagodzić 

Pogrążonej w smutku i żalu Rodzinie oraz wszystkim bliskim zmarłego
wyrazy najgłębszego współczucia składają

Bogdan Tokłowicz
Przewodniczący

 Rady Miasta Wejherowa
wraz z Radnymi

Krzysztof Hildebrandt 
Prezydent Miasta Wejherowa 
wraz ze współpracownikami

Z głębokim żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

HENRYKA 
DOERINGA

wieloletniego samorządowca
Wójta Gminy Krokowa

Pogrążonej w smutku i żalu Rodzinie
oraz wszystkim bliskim zmarłego

wyrazy najgłębszego współczucia składają

Bogdan Tokłowicz
Przewodniczący

 Rady Miasta Wejherowa
wraz z Radnymi

Krzysztof Hildebrandt 
Prezydent Miasta Wejherowa 
wraz ze współpracownikami

OGŁOSZENIE                                         300/2017/DB
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Uroczystość miała miejsce 
w Szkole Podstawowej nr 6. 
Zastępca burmistrza mia-
sta Marcin Kurkowski oraz 
przewodniczący rady miej-
skiej Ariel Sinicki, którzy 
wzięli udział w obchodach, 
podziękowali nauczy-
cielom za trud wkładany 
w codzienną pracę i życzyli 
wielu sukcesów w kształce-
niu dzieci i młodzieży.
Podczas uroczystości, 
dla wyróżniających się 
uczniów, wręczono sty-
pendia Burmistrza Miasta 

Rumi za osiągnięcia nauko-
we. Otrzymali je: Magdale-
na Chylewska, Przemysław 
Czerewatyja – Wyszecki, 
Tomasz Detlaf, Mateusz 
Mazurkiewcz, Kornelia 
Ostoja-Lniska, Bruno Pie-
siewicz i Julia Specht. 
Nagrody otrzymali również 
nauczyciele. 
- Uważam, że to jest naj-
ważniejsze święto dla szko-
ły – powiedziała dyrektor 
SP nr 6 Aleksandra Brunat. 
- . Dlatego staramy się je 
obchodzić, jak najbardziej 

Stypendia burmistrza wręczone
RuMiA | uroczysTa Gala z okazJi dnia edukacJi narodoweJ byŁa okazJą do zŁoże-
nia GraTulacJi nauczycielom oraz wręczenia sTypendiów naukowych uczniom.

MARciN KuRKoWSKi, 
zastępca burmistrza:

- Praca w oświacie to niełatwa misja, przy-
sparzająca niekiedy pewnych trudów czy 
komplikacji. Ale misja ta z pewnością daje 
również belfrom satysfakcję zawodową 
i ogromną dumę z kształcenia i wychowania 

młodych rumian, którzy dzięki temu osiągają swoje pierwsze 
sukcesy. I właśnie wielu takich sukcesów wszystkim pracow-
nikom oświaty życzę z okazji Dnia Edukacji Narodowej

uroczyście. Bardzo dziękuję 
wszystkim moim pracowni-
kom za ich codzienny trud 
wkładany w pracę oświato-

wą i życzę wszystkiego naj-
lepszego z okazji Dnia Edu-
kacji Narodowej. 
/raf/

Wnioski o przyznanie na-
gród opiniowała komisja, 
w skład której wchodzili 
przedstawiciele Urzędu, Ko-
misji Oświaty Rady Miejskiej 
w Redzie, Międzyzakłado-
wej Komisji NSZZ „Solidar-
ność” w Redzie oraz Oddzia-
łu Związku Zawodowego 
Nauczycielstwa Polskiego.
Nagrody otrzymali: Eżbie-
ta Strzelka i Anna Kondrat 
ze Szkoły Podstawowej nr 
2 w Redzie, Teresa Dopke,  

Barbara Stenzel – Wencel 
i Jan Skrobul ze Szkoły Pod-
stawowej nr 3 w Redzie, Ga-
briela Okrój,  Henryka Rotta i  
Elżbieta Majchrzak ze Szkoły 
Podstawowej nr 4 w Redzie 
oraz Bogumiła Drewek ze 
Szkoły Podstawowej nr 6 
w Redzie.
Wyróżnieni nauczyciele zo-
stali zaproszeni do Urzędu 
Miasta, gdzie w miniony 
piątek odbyło się uroczyste 
wręczenie nagród. /raf/

Wyróżnienia dla pedagogów
REDA | Jak co roku, z okazJi dnia edukacJi 
narodoweJ, burmisTrz redy przyznaŁ nauczy-
cielom naGrody za osiąGnięcia dydakTyczno 
– wychowawcze. 
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oGŁoSZENiE
burmistrza   Miasta   Rumi

Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
ściami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) 
oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta Rumi Nr 
1412/453/2017 z dnia 04 października 2017 
roku informuję, iż w siedzibie Urzędu Miasta 
Rumi przy ul. Sobieskiego 7, na okres 21 dni, 
wywieszony został wykaz obejmujący nieru-
chomość położoną w Rumi przy ul. Kosynie-
rów, oznaczoną jako działka nr 316/3 o pow. 
69 m2, obręb 8, stanowiącą własność Gminy 
Miejskiej Rumia, przeznaczoną do sprzeda-
ży w drodze bezprzetargowej na poprawienie 
warunków zagospodarowania nieruchomości 
przyległej.

OGŁOSZENIE           305/2017/DB OŚWIADCZENIE           399/2017/DB

      ośWiADcZENiE uRZęDu MiASTA

W dniu 13 października 2017 roku, podczas prac 
ziemnych związanych z budową zadaszenia przy 
zabytkowym młynie, przy ulicy Zamkowej, doszło 
do tragicznego w skutkach wypadku. 

Podczas gdy jeden z pracowników wykonawcy, 
wyrównywał dno  pod fundament, nastąpiło roze-
rwanie rury wodociągowej, przebiegającej  w zie-
mi w pobliżu wykopu. Na wskutek  tego zdarze-
nia, masa wody i błota przygniotła pracownika.

Pomimo natychmiastowej reakcji  kolegów, a tak-
że szybkich działań podjętych przez  służby ratun-
kowe, poszkodowany zmarł. Akcja reanimacyjna 
trwała blisko godzinę.

Czynności związane z wyjaśnieniem przyczyn wy-
padku, prowadzi policja oraz prokuratura.
Jest to tragedia, która dotknęła nie tylko rodzi-
nę, ale również społeczność  naszego miasta. Po-
zostajemy w kontakcie z bliskimi, łącząc się z nimi 
w bólu. 

Uroczystość była okazją do 
wręczenia nauczycielom 
i dyrektorom szkół wejherow-
skich nagród prezydenta oraz 
nadania stopni awansu zawo-
dowego nauczyciela miano-
wanego.
- Pragnę złożyć nauczycielom 
wszystkich wejherowskich 
szkół i przedszkoli, a także 
pracownikom administracji 
i obsługi, najserdeczniejsze 
podziękowania za trud i wysi-
łek włożony w edukację mło-
dego pokolenia – powiedział 
Krzysztof Hildebrandt, prezy-
dent Wejherowa.
Nagrodę Prezydenta Wejhe-

rowa z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej otrzymali: Danuta 
Czernewska – dyrektor Szko-
ły Podstawowej nr 8; Wioleta 
Podolska – dyrektor Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących nr 
2; Beata Słupianek Fiołka – 
zastępca dyrektora Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących nr 
2; Aleksandra Spanowicz, Ka-
rolina Świechowska - Szkoła 
Podstawowa nr 5; Anita Zabo-
rowska, Mariola Wadas - Szko-
ła Podstawowa nr 6; Anna 
Jarzembińska, Alicja Małek, 
Kordian Zabrocki - Szkoła 
Podstawowa nr 8; Aleksandra 
Langa, Iwona Buczyło – Si-

kora - Szkoła Podstawowa nr 
9; Alicja Aniszewska, Wanda 
Kubiaczyk – Zespół Szkół 
Ogólnokształcących nr 2; Ka-
tarzyna Lesnow – Przedszkole 
Samorządowe nr 2 im. Kubu-
sia Puchatka.
Stopień nauczyciela mia-
nowanego otrzymali: Karol 
Rohde, Patryk Górski, Dorota 
Walter, Marlena Marczyńska – 
Zespół Szkół Ogólnokształcą-
cych nr 2; Adela Lesner, Maja 
Weiss - Szkoła Podstawowa nr 
5; Ramona Sosnowska, Moni-
ka Jezierska - Szkoła Podsta-
wowa nr 8; Marta Straszew-
ska, Katarzyna Kowalewska 

- Szkoła Podstawowa nr 9.
Jak podkreślił prezydent 
Krzysztof Hildebrandt, kondy-
cja wejherowskiej oświaty jest 
dobra. Jest to wynik wielolet-
nich starań i zabiegów pole-
gających między innymi na 
pozyskiwaniu środków poza-
budżetowych, nowoczesnego 
wyposażenia sal lekcyjnych, 
zdobywaniu przez nauczycieli 
kolejnych szczebli stopnia za-
wodowego, a także wysokich 
wyników nauczania.
Zwieńczeniem miejskich uro-
czystości z okazji Dnia Edu-
kacji Narodowej był koncert 
Anny Wyszkoni.

Święto nauczycieli
WEJHERoWo | w filharmonii kaszubskieJ w weJherowie ŚwięTowano mieJskie 
obchody dnia edukacJi narodoweJ. 
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Tradycyjnie już obchody 
święta nauczycieli w gminie 
Wejherowo miały miejsce 
w hotelu Victoria w Bolsze-
wie, gdzie podczas uroczy-
stego obiadu uhonorowa-
no najbardziej zasłużonych 
w minionym roku pedago-
gów.
Nagrody wyróżnionym na-
uczycielom wręczył wójt 
gminy Wejherowo Henryk 
Skwarło, który podziękował 
wszystkim pracownikom 
oświaty za sprawne wdroże-
nie zapisów reformy doty-
czącej likwidacji gimnazjów. 
Wraz z sekretarzem gminy 
Ryszardem Stachurskim, 
przewodniczącym Komisji 
Oświaty i Spraw Społecz-
nych Januszem Daniszew-

skim i kierownikiem Referatu 
Oświaty i Spraw Społecznych 
Krzysztofem Sapiehą złoży-
li życzenia wielu sukcesów 
w pracy dydaktycznej i wy-
chowawczej oraz wszelkiej 
pomyślności w życiu osobi-
stym.
W tym roku wśród nagro-
dzonych nauczycieli znaleźli 
się: Monika Walkowiak – SP 
Bolszewo, Justyna Kubiś – SP 
Orle, Jolanta Bartczak – SP 
Gościcino, Wioleta Runtz – SP 
Gościcino, Maja Falkiewicz 
– SP Bolszewo, Marek Czo-
ska – SP Bolszewo, Justyna 
Miszke-Redman – SP Bolsze-
wo, Katarzyna Kowalska – SP 
Nowy Dwór Wejherowski 
i Katarzyna Paczkoska – SP 
Bolszewo. /ugw/

Gratulacje i nagrody
GM. WEJHERoWo | dyrekTorzy szkóŁ, nauczy-
ciele i pracownicy adminisTracJi wspólnie 
uczcili dzień edukacJi narodoweJ. 
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REKLAMA                                                          253/2017/DB REKLAMA                                                           258/2017/DB

Zaserwują one dania in-
spirowane smakami i kul-
turami różnych regionów, 
krajów i kontynentów. Tra-
dycja mobilnych restau-
racji narodziła się w USA, 
ale obecnie znana jest już 
na całym świecie. Dania 
w food truckach przy-
gotowywane są ze świe-
żych, starannie dobranych 
składników, zgodnie z ideą 
„slow foodu”. 
Każdy food truck wyróżnia 
się oryginalnym pomysłem 
i często zaskakującymi 
smakami. Do Redy przyje-
dzie kilkanaście restauracji 
na kółkach. Uczestnicy 
będą mogli posmakować 
węgierskiego langosza, 
belgijskich frytek, soczy-
stych burgerów, indyjskich 
pierożków samosa, francu-
skich naleśników, kanapek 
z marynowanymi, długo 

pieczonymi mięsami oraz 
wiele więcej. Nie zabraknie 
również deserów, w tym 
hiszpańskich churros czy 
owoców w belgijskiej cze-
koladzie.
Festiwal Smaków Food 
Trucków to również świet-
na okazja do spotkań 
z rodziną i przyjaciółmi. 
Organizatorzy Festiwalu 
zapewnią gościom miej-
sce do konsumpcji oraz 

muzykę. Na wypadek nie-
pogody na terenie wyda-
rzenia stanie duży namiot, 
w którym będzie można 
schronić się przed wiatrem 
i deszczem, aby na spokoj-
nie móc rozkoszować się 
wybranymi daniami i do-
brym towarzystwem. 
Sobota w godz. 12:00 – 
21:00, niedziela w godz. 
12:00 – 20:00, wstęp bez-
płatny. /raf/

Festiwal Smaków Food Trucków
REDA | w naJbliższy weekend na parkinGu przy aquapark 
reda usTawią się food Trucki, kTóre przyJadą z caŁeJ polski. 

Wzdłuż ulicy Głównej 
w Bolszewie (po lewej 
stronie w kierunku cmen-
tarza) powstał nowy 
chodnik z kostki brukowej 
o długości 65 m. Pracom, 

które trwały od 13 do 16 
października, przewodni-
czył sołtys Edmund Bian-
ga. Przy wymianie chod-
nika bezinteresownie 
pomogli nie tylko miesz-

razem położyli chodnik
bolSZEWo | o Tym, że wspólnie można 
zrobić więceJ, wiadomo nie od dziŚ. osTaT-
nio udowodnili To mieszkańcy bolszewa. 

kańcy i rada sołecka, ale rów-
nież lokalne firmy, członkowie 
stowarzyszeń i proboszcz parafii 
o. Jacek Stępień. Z kolei mate-
riał został zakupiony za zajęcie II 
miejsca w plebiscycie „Sołectwo 
Roku 2017”.
- Inwestycja jest odpowiedzią na 
apele mieszkańców tego rejonu 
wsi, którzy przez ostatnie miesią-
ce monitowali w sprawie wymia-
ny chodnika. Jak wszystkie tego 
typu przedsięwzięcia, zrewitalizo-
wany chodnik wpłynie na popra-
wę estetyki terenu i przestrzeni 
publicznej, jak również przyczyni 
się do poprawy bezpieczeństwa 
pieszych – powiedział sołtys Ed-
mund Bianga.
Sołtys Bianga dziękuje wszystkim 
firmom, stowarzyszeniom, ra-
dzie sołeckiej, mieszkańcom oraz 
wszystkim, którzy przyczynili się 
do realizacji inwestycji. /uGW/
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To kolejny już przypadek profana-
cji grobu w ostatnim czasie.
Przypomnijmy, że do poprzednich 
podobnych zdarzeń doszło m.in. 
w gminie Kosakowo, w Rumi oraz 
w Redzie. Sprawcy nie poprzestali 
wówczas na zniszczeniu grobów, 
ale ukradli również szczątki zmar-
łych. 
Tym razem trumnę pozostawili 
nienaruszoną, całkowicie zniszczy-
li natomiast nagrobek. Zdarzenie 
ujawniono w sobotę – zniszczony 
grób znajduje się na cmentarzu 
w Gdańsku Kokoszkach. O całej 
sprawie poinformowała na swoim 
profilu na Facebooku parafia pw. 
św. Brata Alberta Chmielowskiego 
w Kokoszkach. 
- Drodzy Parafianie. Dzisiaj doszło 
do profanacji grobu na naszym 

cmentarzu parafialnym w Ko-
koszkach – czytamy w zamiesz-
czonym komunikacie. - Płyta 
jednego z grobowców została 
rozbita, ale trumna pozostała na 
miejscu /informacja Policji/. Na 
cmentarzu trwają czynności po-
licyjne. Wcześniej została rozbita 
płyta kolumbarium i wypróż-
niona urna z prochami. Do tych 
szokujących wydarzeń doszło 
w ostatnich dniach. Wcześniej 
dochodziły informacje o kradzie-
żach świec i kwiatów. 
Policjanci wezwani na miejsce 
dokonali oględzin i zabezpieczy-
li ślady. Trwają dalsze czynności, 
mające na celu ujawnienie spraw-
cy bądź sprawców. O sprawie po-
wiadomiona została także proku-
ratura. /raf/

Zniszczony nagrobek, rozsypane prochy z urny
PoMoRZE | do szokuJąceGo zdarzenia doszŁo w weekend na Jednym z pomorskich cmen-
Tarzy. sprawcy rozbili pŁyTę naGrobną, odsŁaniaJąc Trumnę ze szcząTkami zmarŁeGo. 
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W harcerskim święcie, które od-
było się w sobotę w Rumi, wzięło 
udział wielu zaproszonych gości. 
Zebrani mieli okazję wysłuchania 
koncertu „Wszyscy byliśmy harce-
rzami” oraz obejrzenia specjalnie 
przygotowanej na tę okazję wysta-
wy. Zorganizowano także prezen-
tację albumu „Obrzędowy piec”.

Uroczystości przygotowane były 
przez rumską komendę Hufca 
Związku Harcerstwa Polskiego. 

- Dziękuję wszystkim za pomoc, 
udział w tym wydarzeniu i służbę 
drużyny sztabowej – mówi Bogdan 
Formella, komendant rumskiego 
Hufca ZHP. - A wszystkim nagro-
dzonym i wyróżnionym składam 
gratulacje. /raf/

Harcerze świętowali jubileusz 85-lecia
RuMiA | z okazJi Jubileuszu 85-lec ia w rumi odbyŁy się uroczysToŚci. nie zabrakŁo podsumowań, GraTulacJi i życzeń koleJnych udanych laT dziaŁalnoŚci. 
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dziękuję wszyst-
kim za pomoc, 
udział w tym wy-
darzeniu i służbę 
drużyny sztabowej 
– mówi bogdan 
formella, komen-
dant rumskiego 
hufca zhp. 

Prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt 
w uznaniu zasług i w po-
dziękowaniu za wieloletnie 
budowanie pozytywnego 
wizerunku wejherowskiej 
oświaty stopnia średnie-
go i wybitne osiągnięcia 
w pracy dydaktyczno – 
wychowawczej, wyróżnił  
Bożenę Conradi, dyrektora 
szkoły Miniaturą Statuetki 
Jakuba Wejhera.

Najstarsza wejherowska 
szkoła średnia obchodzi 
swój jubileusz. W 1857 r. 
utworzono w Wejherowie 
Królewskie Katolickie Pro-
gimnazjum, które po kilku 
latach uzyskało status gim-
nazjum i znalazło siedzibę 
w nowo wybudowanym 
gmachu przy ul. Sobie-
skiego 300. Przez cały czas 
istnienia gimnazjum, a od 
1945 roku liceum ogólno-
kształcącego, placówki te 
słynęły z wysokiego pozio-
mu nauczania.

Szkoła wpisała się na 
stałe w historię wejhe-
rowskiej oświaty oraz od-
cisnęła w niej swój mocny 
i pozytywny ślad. Przez 
160 lat była kuźnią ludzi 
wybitnych, ludzi sztuki, 
nauki, polityki, osób pia-
stujących wysokie stano-
wiska w regionie, w Polsce 

To najstarsza 
szkoła w mieście
WEJHERoWo | i liceum oGólnokszTaŁcące im. króla Jana iii sobieskieGo 
w weJherowie obchodziŁo 160-lecie isTnienia. 

i na całym świecie, którzy 
swoją wielkością promowali 
i promują zarówno szkołę jak 
i Wejherowo.

- Niech status absolwenta 
Liceum Ogólnokształcącego 
im. Króla Jana III Sobieskiego 
w Wejherowie daje poczucie 
dumy. Niech szkoła utrwala 
swą pozycję w przestrzeni 
społeczno-kulturalnej Grodu 

Wejhera, niech wysyła w świat 
swoich absolwentów godnie 
promujących Gród Wejhera – 
mówił podczas uroczystości 
Krzysztof Hildebrandt. - Tą 
wybitną placówką, jaką jest 
I Liceum Ogólnokształcące, 
od siedemnastu lat kieruje 
Bożena Conradi. Za wielolet-
nie i profesjonalne zarządza-
nie i administrowanie szkołą 

zgodnie z oczekiwaniami 
społeczności szkolnej, rodzi-
ców i organu zarządzającego 
oraz za współpracę ze środo-
wiskiem lokalnym, władze 
miasta Wejherowa postano-
wiły w szczególny sposób 
podziękować pani dyrektor, 
przyznając jej miniaturę sta-
tuetki Jakuba Wejhera. 
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To tylko niektóre z zagad-
nień, na jakie zwróci uwagę 
akcja Odblaskowi.pl, która 
odbędzie się w Centrum 
Handlowym Auchan. Na 
wszystkich chętnych czeka-
ją bezpłatne opaski odbla-
skowe!

Jesienią i zimą zmrok za-
pada szybciej – wtedy notu-
je się najwięcej wypadków 
z udziałem pieszych, którzy 
mogą być niewidoczni dla 
kierowców. Tymczasem pro-
sta rzecz, jaką są elementy 
odblaskowe wydłuża odle-
głość, z której pieszy jest wi-
doczny, zwiększając tym sa-
mym jego bezpieczeństwo. 

Zbliżające się warsztaty 
są częścią kampanii eduka-
cyjnej „Odblaskowi.pl  - Siła 
bezpieczeństwa”, która ma 
na celu promowanie zasad 
bezpiecznego poruszania 
się pieszych i rowerzystów 
po drogach, zwłaszcza po 
zmroku. Najmłodsi piesi we-
zmą udział w licznych zaba-
wach, animacjach i warszta-
tach plastycznych, których 
celem będzie kształtowanie 
poprawnych nawyków na 
drodze. Rozegrana zostanie 
gra ziemna, w której krok po 
kroku dzieci staną się super-
bohaterami, pamiętającymi 
o tym, by zawsze być „od-
blaskowymi” na drodze. 

Akcja jest kierowana za-
równo do dzieci, jak i do-
rosłych, którzy jako poten-
cjalni kierowcy otrzymają 
broszury informacyjne 
i będą mogli świecić przy-
kładem dla swoich pociech. 
Ambasadorami tegorocz-
nej kampanii są m.in. Kamil 

Stoch, Grzegorz Krycho-
wiak, Krzysztof Ignaczak czy 
Filip Bobek. 

Akcja Odblaskowi.pl od-
będzie się 21 października 
w Porcie Rumia Centrum 
Handlowym Auchan przy 
ulicy Grunwaldzkiej 108 
w Rumi oraz 22 października 
w Centrum Handlowym Au-
chan Gdańsk. W godzinach 
od 11.00 do 17.00 dzieci 
wraz z opiekunami będą 
mogli bawiąc się, poszerzać 
wiedzę na temat bezpie-
czeństwa na drodze, a także 
otrzymają bezpłatne, kolo-
rowe opaski odblaskowe! 

/raf/

Odblaskowi, czyli bezpieczni
RuMiA | Jak poprawić naszą widocznoŚć na 
drodze po zmroku? Jakich zasad należy prze-
sTrzeGać, Gdy idziemy nieoŚwieTloną droGą?
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Nieważne co Ty czytasz,
  ważne kto czyta o Tobie!
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Podjęcie decyzji o pomo-
cy przy remoncie jednostki 
związane jest ze współpracą 
nawiązaną pomiędzy Gmi-
ną Cedry Wielkie, firmąAc-
tiv Yachts a Chrześcijańską 
Szkołą pod Żaglami, która 
otrzymała jacht jako prezent 
od pułkownika Ryszarda 
Kuklińskiego. Jacht został 
zbudowany w 1965 r. przez 
Stocznię Jachtową im. Jo-
sepha Conrada w Gdańsku 
jako pierwsza jednostka se-
rii „Opal”. Początkowo nosił 
nazwę „Opal”. W listopadzie 
1980 roku jednostkę kupił 
od Marynarki pułkownik 
Kukliński. Po jego ucieczce 
do USA jacht został skonfi-
skowany wyrokiem z 1984 
roku i przekazany Central-
nemu Muzeum Morskie-
mu. W 1998 roku, w czasie 
wizyty pułkownika w Pol-
sce, jacht został zwrócony 
właścicielowi. Jednostkę 
pobłogosławił ks. infułat 
Stanisław Bogdanowicz, na-
dając jej imię „Opal II”. Puł-
kownik Kukliński nie zabrał 
jachtu do USA, przekazał 
go w drodze notarialnej 

darowizny Chrześcijańskiej 
Szkole pod Żaglami. Nowy 
armator zmienił w 2002 
roku nazwę jednostki na 
„Strażnik Poranka” i umiej-
scowił ją jako stacjonującą 
na chorwackiej wyspie Iż, 
gdzie prowadzono szkole-
nia dla młodzieży. Przed pla-
nowanym remontem w fir-
mie Activ Yachts jacht trafił 
w lipcu tego roku na Przy-
stań żeglarską w Błotniku. 
Współpraca pomiędzy Gmi-
ną Cedry Wielkie, firmą Ac-
tiv Yachts a Chrześcijańską 
Szkołą pod Żaglami została 
potwierdzona na oficjalnym 
spotkaniu, które odbyło się 
właśnie w Błotniku. W spo-
tkaniu wzięli udział: Janusz 
Goliński, Wójt Gminy Cedry 
Wielkie, ks. Andrzej Jasku-
ła z Chrześcijańskiej Szkoły 
Pod Żaglami, ks. Artur Koło-
dziejczyk – członek zarządu 
stowarzyszenia oraz ks. Ar-
kadiusz Ćwikliński – dyrek-
tor Collegium Marianum, 
Liceum Katolickiego im. 
Jana Pawła II w Pelplinie. 
Członkowie spotkania jed-
nomyślnie ustalili koniecz-

Remont jachtu Ryszarda Kuklińskiego
iNWESTYcJA | na Terenie przysTani żeGlarskieJ w bŁoTniku odbyŁo się oficJalne przeniesienie JachTu puŁkownika ryszarda 
kuklińskieGo „sTrażnik poranka” do siedziby firmy acTiv yachTs w bŁoTniku, kTóra zdecydowaŁa się na JeGo renowacJę.

ność realizacji działań part-
nerskich, które służyć mają 
rozwojowi wielopłaszczyzno-
wych, wzajemnych i korzyst-

nych stosunków w dziedzinie 
kultury, turystyki i promocji, 
a także – co bardzo ważne – 
tworzeniu więzi międzyludz-

kich pomiędzy partnerami, 
ze szczególnym uwzględnie-
niem tradycyjnych wartości 
chrześcijańskich. Pierwszym 

krokiem w ramach podjętej 
współpracy było podpisanie 
listu intencyjnego świadczą-
cego o partnerstwie. (cW)



NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

SPRZEDAM działkę budowlaną Kębłowo 
Nowowiejskie 3km od Lębork 1100 m2 
cena 39.000 tel.602306210

SPRZEDAM mieszkanie 3 pokojowe w wej-
herowie blisko centrum.1 pierto.tel.538 443 
446

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

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

SPRZEDAM murowany garaż z kanałem 
przy ul. Strzeleckiej, tel. 605 734 405, Wej-
herowo

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ

STARSZY, samotny Pan, bez nałogów, szu-
ka kawalerki, ewentualnie pokoju gościn-
nego w domu jednorodzinnym, tel. tel. 503 
590 203

WYNAJMĘ

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

MOTORYZACJA
SPRZEDAM

oRYGiNAlNE koła z oponami zimowymi 
do fiata Grande i innych  15”+śruby+stojak 

na kola 350 zł, 695 230 080

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

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

lEKcJE gry na gitarze dla początkujących 
oraz średniozaawansowanych. Luzino tel. 
506 077 549

SPRZĘT ELEKT.

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

PRACA
DAM PRACĘ

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

USŁUGI
SZKoDY komunikacyjne, majątkowe, li-
kwidacja, wyceny, kosztorysy, opinie. Tel. 
601-631-835

PoŻYcZKi chwilówki bez bik dojazd do 
klienta tel.530203182

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
SEx-sex-sex to lubie gorąca blondi pozna 
panów sponsorów tel 514120213 Sopot

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

RÓŻNE

SPRZEDAM komplet mebli w tym 
szafka z witrażem kolor Olcha 400 zł 
tel.507486424 

SPRZEDAM dywan 1.20x2 m owalny be-
żowo brązowy 100 zł.tel.507486424

SPRZEDAM, Radio odtwarzacz samocho-
dowe do kaset z muzyka sprawne 80 zl tel 
796 400 131

DREWNo opalowe, buk, sosna i gałęziów-
ka, porąbane, ułożone możliwy transport. 
506250477

SPRZEDAM wózek inwalidzki 100 zł 
tel.58 6727297

ZiEMNiAK Wineta niesortowane 040 gro-
szy Rotacjna stan dobry 1600zl. Czestko-
wo. tel.510751837

SŁoMA 120 120 .40 zl i siano. Tegoroczne. 
60.zl Czestkowo 510751837

GAŁęZiE tuji srebrnej na wiązanki do ob-
cięcia Hydrofor nowy na 220  450 zl t 506 
251 697

SPRZEDAM gitarę akustyczną LAG T66D 
z wmontowaną elektroniką fishan matrix + 
twardy futerał. Luzino, 506 077549

SPRZEDAM lodówkę dwupoziomowa oraz 
loże z podwójnym materacem .Przystepna 
cena. Tel 511411288 do godz.18

SPRZEDAM odkurzacz, przeciwalergiczny 
do prania dywanów i tapicerek 950 zl, t 790 
290 835 Sierakowice

SPRZEDAM beczki plast na działkę do 
wody  i pod rynny czyste tel. 511 841 826

SPRZEDAM pianino tanio tel. 605 244 933

SPRZEDAM komplet mebli 
w tym szafka z witrażem kolor Olcha 400 zł 
tel.507486424

SiANo, słoma w  balotach 120x150, siano, 
słoma w kostkach z magazynu. Mozliwość 
trasportu.506250477

SPRZEDAM stół 90+90(180)kolor Venge i 6 
krzeseł 650 zł. tel.507486424

SPRZEDAM 2 komody z szafką z witrażem 
kolor Venge 800 zl tel.507486524

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: ekwipunekwojskowy@
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
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Na boisku Wikędu odbył się mecz (pra-
wie) na szczycie IV ligi – podopieczni 
Grzegorza Lisewskiego zajmowali 5. 
miejsce w tabeli i mieli niewielką stra-
tę do lidera, Gromu Nowy Staw, który 
w sobotę przyjechał do Luzina. Zapo-
wiadał się więc wyrównany pojedynek, 
tymczasem drużyna Wikędu nieocze-
kiwanie poniosła wysoką porażkę. Już 
w 2. minucie prowadził Grom, a jeszcze 
przed przerwą goście dołożyli trzy gole 
i już po pierwszej połowie było 0-4. Po 
zmianie stron Wikęd zaczął grać nie-
co lepiej, ale nie zdołał zdobyć nawet 
honorowego gola. Mimo przegranej 
luziński zespół pozostał na 5. miejscu 
w tabeli IV ligi. Do lidera traci jednak już 
8 punktów.
Po przegranej przed tygodniem szybko 
otrząsnął się Stolem. Gniewiński zespół 

bardzo dobrze spisał się w walczącą 
o utrzymanie Cartusią. Ulewny deszcz 
nie przeszkodził w grze Stolemowi, 
który już po 4 minutach prowadził 2-0, 
a dwie bramki błyskawicznie zdobył 
Mateusz Wachowiak. Do przerwy ko-
rzystny wynik się utrzymał, a w drugiej 
połowie sędzia wyrzucił z boiska dwóch 
zawodników Cartusii. Grający w znacz-
nej przewadze liczebnej Stolem zdobył 
jeszcze jednego gola – w 80. minucie 
Sobczyński ustalił wynik meczu. Pod-
opieczni Tomasza Dołotki zajmują 3. 
miejsce w tabeli – tracą trzy punkty do 
prowadzącego duetu Grom Nowy Staw-
Radunia Stężyca.
Orkan Rumia mierzył się z sąsiadem w ta-
beli – Gedanią Gdańsk. Poziom drużyn 
był zbliżony i ma to również odzwier-
ciedlenie w rezultacie – padł wynik 1-1, 

który nie satysfakcjonuje żadnej z ekip. 
Orkan pozostał na 13. pozycji w tabeli.
Ostatnio w V lidze nie ma mocnych na 
Orlęta Reda. Zespół nie dał żadnych 
szans KS-owi Mściszewice i wygrał aż 
5-0. To już piąte z rzędu zwycięstwo Or-
ląt i drugie w imponującym stosunku 
5-0. Drużynę z Redy wyprzedza tylko 
bezbłędny ostatnio GKS Kowale – obie 
drużyny dzielą 3 punkty różnicy i wyglą-
da na to, że są głównymi kandydatami 
do walki o awans.

W weekend dojdzie do szlagierowe-
go spotkania w Gniewinie - w sobotę 
o 11:00 ze Stolemem zmierzy się wi-
celider, Radunia Stężyca. Na wyjeździe 
zagrają Wikęd i Orkan - odpowiednio ze 
Startem Miastko i Sokołem Wyczechy. 
Orlęta w niedzielę o 12:00 podejmą GKS 
Sierakowice.  Krzysztof Grajkowski

PoGrom Wikędu
PiŁKA NoŻNA | wysokieJ porażki z liderem doznali piŁkarze z luzina, ale zna-
komiTą formę prezenTuJą orlęTa reda.

MIEJSCE NA TWOJĄ 
REKlAMę

zadzwoń: 660 731 138
lub napisz: d.bieszke@expressy.pl

Jest to historyczny sukces 
Agaty, która jako pierwsza 
Wejherowianka może się 
poszczycić medalem z Mi-
strzostw Polski w Judo i jed-
nym z niewielu medali zdo-
bytych w naszym powiecie 
w dyscyplinie rozgrywanej 
na Igrzyskach Olimpijskich. 
Wejherowianka na zawo-
dach reprezentuje klub KS 
AZS AWFiS Gdańsk.
Agata Syska, trenująca Team 
Dragon Wejherowo, po so-
lidnie przepracowanych wa-
kacjach na obozach kadry 
wojewódzkiej i treningach 
klubowych, już na początku 
września pokazała że będzie 
się zaliczać do grona naj-
lepszych judoczek w Polsce. 
Najpierw zdobyła w Kosza-
linie srebrny medal Między-
wojewódzkich Mistrzostw 
Młodzików, a następnie po 
dwóch tygodniach wywal-

czyła 7 miejsce (najlepsza 
Polka w kat 44kg) w Warsaw 
Judo Open, które jest jed-
nym z najmocniej obsadzo-
nych turniejów na świecie, 
a w tym roku zgromadził po-
nad 1800 zawodników z 31 
państw.
W drugim dniu Poznańskich 
Mistrzostw Polski Młodzi-
czek Agata wygrała wszyst-
kie swoje walki eliminacyjne 
przed czasem, a następnie 
w walce półfinałowej poko-
nała znajdującą się wyżej 
w rankingu PZJudo zawod-
niczkę UKJ Juko Józefów 
i awansowała do finału kate-
gorii wagowej do 44kg. 
W finale musiała jednak 
uznać wyższość zawodniczki 
Gwardii Koszalin i zakończy-
ła turniej na bardzo dobrym 
drugim miejscu, co jest naj-
większym dotychczasowym 
sukcesem Agaty.

HiSToRYcZNY SuKcES!
JuDo | TrenuJąca w klubie uks Team draGon 
weJherowo, aGaTa syska zdobyŁa srebrny me-
dal na misTrzosTwach polski.

Zbliża się trzeci w tym sezonie mecz Tytanów. Do Wej-
herowa przyjedzie zespół z iławy.

Dotychczas żółto-czerwoni rozegrali dwa spotkania: 
najpierw wyraźnie pokonali MOSiR Kętrzyn, a później 
na własnej hali po bardzo wyrównanym meczu zaznali 
porażki z Samborem Tczew. 
W najbliższą sobotę Tytani powrócą do Wejherowa, gdzie 
przyjedzie drużyna Jezioraka Iława, którzy w obecnych 
rozgrywkach rozegrali już 4 mecze i jako pierwsi w lidze 
mieli okazję sprawdzić nową formułę rozstrzygania me-
czów remisowych. W sezonie 2017/2018 po meczu zakoń-
czonym remisem następuje, podobnie jak w futbolu, seria 
rzutów karnych. Ta jednak nie była dla Jezioraka szczęśli-
wa – lepsi w niej byli zawodnicy z Bydgoszczy. Szczypior-
niści z Iławy zajmują 5. miejsce w tabeli II ligi, natomiast 
Tytani są na 7. lokacie, jednak wygrana żółto-czerwonych 
sprawi, że to oni będą wyżej w tabeli.
Mecz odbędzie się w sobotę w hali Zespołu Szkół nr 1 
w Wejherowie przy ul. Śmiechowskiej 39. Początek o 18:00.

Wygrać z Jeziorakiem



zarejestruj się i twórz razem z nami!
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Drużyna swoje mecze gra 
także w Rumi, ale szczęśli-
wą areną, na której tenisiści 
stołowi z Małego Trójmia-
sta Kaszubskiego wygrali 
po raz pierwszy, była hala 
w Redzie. I chociaż fani oraz 
sami zawodnicy na pierw-
sze zwycięstwo czekali dość 
długo, to było ono wyjątko-
wo okazałe – najsilniejszy 
zespół Akademii Tenisa Sto-
łowego MTK wygrał z Re-
musem Kościerzyna aż 9:1. 
Wcześniej dwukrotnie prze-
grał, a potem zremisował.

Prezes ATS MTK uważa, że 
beniaminek I ligi w pierw-
szych spotkaniach płacił 
cenę za rolę nowicjusza 
w wyższej klasie rozgrywko-
wej. - Układ I ligi jest taki, że 
beniaminek w pierwszych 
kolejkach mierzy się z obie-
ma drużynami, które spały 
z Superligi. O ile z Polta-
reksem stoczyliśmy równo-
rzędną walkę, to w Toruniu 
przegraliśmy 1:9. Szkoda re-
misu w kolejnym meczu, bo 
detale mogły zadecydować 
o naszej wygranej, a war-
to dodać, że nie mogliśmy 
wtedy wystąpić w najsilniej-
szym składzie. – mówi Jaro-
sław Przyborowski, prezes 
klubu. – Mecz z Remusem 
Kościerzyna ułożył się jed-
nak po naszej myśli. Pierw-
sze trzy mecze wygraliśmy 
dość gładko i do końca po-
zostaliśmy skoncentrowa-

Pierwsze zwycięstwo, ale jakie!

Krótki mecz APS-u
SiATKÓWKA | rumskie siaTkarki zaGraŁy pierwszy 
w Tym sezonie mecz na wŁasneJ hali. ich rywa-
lem byŁa spóJnia sTarGard.

APS na inaugurację prze-
grał z Politechniką Poznań 
0:3, ale rola gospodarze 
miała być atutem, który po-

może wygrać zawodnicz-
kom z Rumi swój pierwszy 
mecz w sezonie.

O tym, że nie będzie ła-

two, było widać już w pierw-
szym secie. Spójnia błyska-
wicznie wypracowała sobie 
znaczną przewagę, którą 
szybko też powiększyła. 
Przy stanie 16:7 dla zespołu 
gości już bardzo trudno było 
walczyć o wygraną w secie. 
Niedługo później było 20:0 
i było już jasne, że pierwsze-
go seta APS nie wygra. Spój-
nia wciąż grała na równym 
poziomie wygrała pierwszą 
partię 25:13. 

Drugi set zaczął się od 
dwóch wygranych punk-
tów APS-u. I lekka przewa-
ga podopiecznych Tomasza 
Kordowskiego utrzymywała 
się do stanu 10:10, kiedy ze-
spół ze Stargardu wyrównał 
stan gry, a potem wyszedł 
na prowadzenie. Później 
znacznie lepiej grała Spój-
nia, która wykorzystywała 
błędy przeciwniczek i zdoła-
ła wygrać set 25:19.

Trzecia partia okazała się 
ostatnią. Siatkarki APS-u wy-
glądały na nieco zrezygno-

wane niepowodzeniami 
w dwóch pierwszych setach 
i właściwie ani przez mo-
ment nie zagroziły rywal-
kom. Spójnia przez cały set 
utrzymywała bezpieczne 
prowadzenie i wygrała 25:16 
oraz 3:0 cały mecz.

- Coś jest nie tak, nie mo-
żemy dobrze wejść w ten se-
zon – powiedział po meczu 
trener APS Rumia, Tomasz 
Kordowski. – Spójnia nie 
była zespołem poza naszym 
zasięgiem, powinniśmy spi-
sać się lepiej. Plusem jest na 
pewno wysoka frekwencja 
na meczu, cieszy to, że kibice 
są z nami. Wierzę, że w kolej-
nych meczach spiszemy się 
znacznie lepiej.

Okazja do poprawy nada-
rzy się już w najbliższy 
weekend – w sobotę APS 
zagra z Czarnymi w Słupsku, 
a w niedzielę, 29. paździer-
nika o 17:00 zespół z Rumi 
będzie gościć WTS KDBS 
Bank Włocławek.

KG

TENiS SToŁoWY | zawodnicy oT loGicTics kamiX maŁe TróJmiasTo kaszubskie odnieŚli 
hisToryczną wyGraną w i lidze.

ni, dzięki czemu odnieśliśmy 
pierwsze zwycięstwo.

Po historycznym zwycię-
stwie OT Logistics Kamix zaj-
muje 6. miejsce w północnej 
I lidze, w której gra 10 zespo-
łów. - Naszym celem pozostaje 
pierwsza piątka - przypomina 
Jarosław Przyborowski. – Wie-

rzę, że nie będziemy walczyć 
o utrzymanie w I lidze.

W kolejnym meczu drużyna 
z Małego Trójmiasta Kaszub-
skiego zmierzy się z Pogonią 
Siedlce. Mecz odbędzie się 
w sobotę o 14:00 w hali MO-
SiR w Rumi.

Krzysztof Grajkowski

po historycznym zwy-
cięstwie oT logistics ka-
mix zajmuje 6. miejsce 
w północnej i lidze, w 
której gra 10 zespołów.

W niedzielę odbyły się Mistrzostwa Polski w duathlonie. 

W Rumi wystartowali najlepsi triathloniści w Pol-
sce. Dzięki temu poziom sportowy wydarzenia był 
bardzo wysoki, a emocje towarzyszyły zmaganiom 
w każdej z kilku kategorii. Imprezami towarzyszącymi 
Mistrzostw Polski był Bieg Kaszubski oraz Bieg na 5 
kilometrów. Najbardziej wytrwali mieli do pokonania 
27,5 km. Rywalizacja była zacięta, ale ostatecznie 27,5 
km (7,5 km biegu i 20 km jazdy na rowerze) najszybciej 
pokonał Kacper Stępniak (0:53:54). Drugi był Daniel 
Formela, a trzeci – Jakub Woźniak.

pobiegli i pojechali w rumi

Na stadionie MOSiR 
w Rumi odbyły się Powiato-
we Igrzyska Dzieci, Powia-
towe Igrzyska Młodzieży 
Szkolnej oraz Powiatowa 
Licealiada w Sztafetowych 
Biegach Przełajowych. Za-
wody były eliminacją do Fi-
nału Wojewódzkich Igrzysk 
Dzieci, Finału Wojewódzkich 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej 
oraz  Finału Wojewódzkiej 
Licealiady, który odbywa 
się tradycyjnie w Garczynie. 
W rywalizacji wzięło udział 
ponad 450 zawodników i za-
wodniczek z całego Powiatu 
Wejherowskiego.

Najmłodszą grupą, która 
wzięła udział w igrzyskach 
były dzieci z rocznika 2005 
i młodsze. W tej kategorii 
wygrała Samorządowa Szko-
ła Podstawowa w Gościcinie 
(wśród dziewcząt) oraz SP 
w Bojanie (wśród chłop-
ców). W rywalizacji roczni-
ków 2002-2004 wygrały: SP 
w Bolszewie (dziewczęta) 
i Szkoła Podstawowa nr 4 
w Redzie. Starsi zawodnicy 
rywalizowali w Powiatowej 
Licealiadzie – tę wygrały 
uczennice ZSP nr 4 w Wejhe-
rowie, oraz uczniowie ZSP nr 
1 w Wejherowie.

pobiegli na przełaj
REKREAcJA | dzieci i mŁodzież z naszeGo powiaTu 
sprawdziŁy swoJe siŁy w bieGach przeŁaJowych.
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Zarówno dla Gryfa, jak i dla 
ROW Rybnik spotkanie było 
„meczem o 6 punktów” – ry-
walizacja toczyła się między 
bezpośrednimi przeciwni-
kami w walce o utrzymanie. 
Podobnie jak w spotkaniu 
Rozwój Katowice-Gryf Wej-
herowo oba zespoły raczej 
badały się w pierwszej po-
łowie, niż przypuszczali od-
ważne ataki. Wobec tego 
w pierwszych 45 minutach 
nie padły bramki.

Można znaleźć kolejne 
analogie między dzisiejszym 
meczem Gryfa, a spotka-
niem z Rozwojem... tyle, że 
odwrócone. Po przerwie to 
gospodarze byli lepsi i sku-
teczniejsi. W 59. minucie gola 
zdobył Przemysław Brychlik. 
Otworzyło to spotkanie, ale 
Gryf nie zdołał wyrównać, za 
to gospodarze podwyższyli 
prowadzenie - gola zdobył 
w 72. minucie Gojny. W doli-
czonym czasie meczu wynik 

Wpadka w Rybniku
Gryf po dwutygodniowej przerwie powrócił do ligowej rywalizacji. 
Nie udało mu się jednak przywieźć punktów.

ustalił Muszalik. Wynik mógł 
być jednak zupełnie inny - w 56. 
minucie rzutu karnego nie wy-
korzystał Łukasz Nadolski. 

-Szkoda tej jedenastki, tym 
bardziej, że kilka minut później 
rywale strzelili pierwszą bram-
kę. Później to my musieliśmy 
się otworzyć, zostaliśmy też 
zmuszeni do gry atakiem pozy-
cyjnym, co mało której polskiej 
drużynie wychodzi. Rrywale byli 
skuteczni, grali bardzo fizycznie 
i wygrali – powiedział po meczu 
Piotr Rzepka, trener Gryfa.

sobota, 14.10.2017
roW 1964 rybnik 
– gryf WejheroWo 3-0
Brychlik 59’, Gojny 72. Muszalik 90’

roW: rosa – Gojny, Bober, jary, 
jaroszewski, krotofil, Muszalik, koch, 
zganiacz, kalisz, Brychlik

gryf: Leleń - regliński, kołc, kamiński, 
Goerke - Gabor, nadolski, trąbka (86.
Małolepszy), Maciejewski (70.Brzuzy) - 
Gierszewski (70.Wicon), okuniewicz
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W gronie 18 drugoli-
gowców pozostały dwie 
drużyny, które wciąż nie 
wygrały na własnym bo-
isku. Zmierzą się ze sobą 
w sobotę.

Zespoły, które mają tak 
fatalną formę w meczach 
u siebie to Gryf Wejherowo 
i Gwardia Koszalin. Żółto-
czarni będą się starali zro-
bić wszystko, aby w tym 
niechlubnym gronie pozo-
stał już tylko beniaminek 
z Koszalina. 

czas na 
3 punkty!

Gra na Wzgórzu Wolno-
ści to największa bolącz-
ka podopiecznych Piotra 
Rzepki. Z 12 zdobytych 
punktów, zaledwie 4 zo-
stały wywalczone przez 
nich u siebie. Gorsza jest 
tylko Gwardia. 
Koszalińska drużyna notuje 
bardzo trudny start nowe-
go sezonu – w 13 meczach 
zdobyła zaledwie 8 punk-
tów i zamyka tabelę mając 

dużą stratę do pozostałych 
ekip. Na papierze więc do 
Wejherowa przyjedzie naj-
słabsza drużyna II ligi. 
Gryf będzie więc ska-
zany na atak pozycyjny 
oraz prowadzenie gry, co 
na pewno nie ułatwi im 
gry, jednak być może do 
żółto-czarnych wreszcie 
uśmiechnie się szczęście, 
którego brakowało we 
wcześniejszych meczach.

gryf WejheroWo – gWardia koszalin
sobota, 21. października, 15:00

Mecz zaczął się od ataków 
gospodarzy dużą liczbą gra-
czy. W 6. minucie Jacek Wicon 
wpadł w pole karne i był bliski 
zdobycia gola, ale w ostatniej 
chwili został zablokowany 
przez zawodnika gości. W 
20. minucie Lukava szybko 
rozrzucił akcję do skrzydła, a 
stamtąd Kowalczyk zagrał do 
Rybkiewicza, który z 15. metra 
uderzył idealnie przy słupku 
i było 0-1. Stracony gol nieco 
ostudził zapał gospodarzy, 
którzy mieli duże problemy 
z grą w ataku pozycyjnym. W 
40. minucie ponownie dogod-
ną sytuację stworzył sobie Wi-
con – przebiegł środkiem pola 
kilkadziesiąt metrów, minął 
kilku rywali, ale w tłocznym 
polu karnym nie zdołał oddać 
strzału i stracił piłkę. 

Druga połowa to kolejne 
ataki Gryfa. W pierwszym 

kwadransie po przerwie swoje 
okazje mieli Maciejewski, Oku-
niewicz oraz Kołc. Szczególnie 
dobrą okazję miał ten ostatni, 
który po dośrodkowaniu ude-
rzał z zaledwie kilku metrów, 
lecz trafił w bramkarza. Gryf 
atakował, napierał, stwarzał 
sytuacje – w 70. minucie Wicki 
zdecydował się na widowi-
skowy strzał przewrotką, ale 
z trudem oboronił go Pusek. 
W 83. minucie zamieszanie 
w polu karnym sprawiło, że 
piłka znalazła się pod nogami 
Gierszewskiego, który trafił 
w słupek. Chwilę później Le-
gionovia miała nie stu-, ale 
dwustuprocentową sytuację 
– trzech zawodników miało 
przed sobą tylko Lelenia, ale 
Kalinowski strzelił nad po-
przeczką, zamiast podać do 
partnera. Doliczony czas gry 
to prawdziwy kocioł w polu 

Oblężenie na Wzgórzu
ii liGA | dŁuGo bramka leGionovii wydawaŁa się zaczarowana, 
ale Gryfowi udaŁo się w końcówce przeŁamać obronę rywala.

karnym gości. I gdy wydawało 
się, że Legionovia przetrzyma 
napór, z rzutu rożnego dośrod-
kował Kołc, obrońcy gości wybili 
piłkę, ta trafiła pod nogi Michała 
Trąbki, który kapitalnie uderzył 
w okienko bramki Puska, ratu-
jąc punkt dla żółto-czarnych mi-
nutę przed ostatnim gwizdkiem 
sędziego.

Środa, 18.10.2017
gryf WejheroWo 
– legionovia legionoWo 1-1
trąbka 90’+5’ - rybkiewicz 20’

gryf: Leleń – Brzuzy (77.Ptak), kołc, 
Wicki, Goerke – Gabor (46.Maciejewski), 
Wicon, nadolski, trąbka, Gierszewski – 
okuniewicz

legionovia: Pusek – Wojcinowicz, zając, 
Goliński, jajko, Mazurek, Lukava, rybkie-
wicz, kowalczyk, trzmiel, zaklika
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