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 To będzie prawdziwa atrak-
cja dla miłośników muzyki, 
która jest połączeniem pop 
kabaretu, tanga, punka i in-
teligentnego rocka. W Redzie 
wystąpi Czesław Mozil. 

 36-letni mieszkaniec Rumi 
i jego 24-letnia partnerka zo-
stali zatrzymani przez gdyń-
skich policjantów w związku 
z posiadaniem znacznej ilości 
narkotyków.

 Kobieta została śmiertelnie po-
trącona przez młodego kierowcę. 
Świadków wypadku, do którego 
doszło na trasie Dąbrówka – Ro-
bakowo, poszukują policjanci.

 Policja zatrzymała 54-latka, 
którego od dłuższego czasu po-
dejrzewała o kradzieże zwłok z 
pomorskich cmentarzy. Mężczy-
zna usłyszał już sześć zarzutów. 

 Rodzina z Gorzowa Wielko-
polskiego zaadoptowała sunię, 
którą poprzednia właścicielka 
głodziła, doprowadzając niemal 
do jej śmierci. 

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

budowa i remont dróg 
to niewątpliwie jedno 
z najważniejszych wy-
zwań dla samorządów, 
z pewnością także dla 
powiatu wejherowskie-
go?

- Oczywiście. Łącznie na te-
renie powiatu mamy 415 km 
dróg powiatowych, z tego 
365 km to drogi położone na 
terenach wiejskich. Na bieżą-
co je remontujemy, przebu-
dowujemy i w nie inwestu-
jemy. 

Niejednokrotnie samo-
rządowcy podkreślali, 
że ten rok – jeśli chodzi 
o inwestycje drogowe – 
nie jest łatwy. Wzrosły 
ceny materiałów bu-
dowlanych, robocizny, 
wykonawcy mają dużo 
zleceń i nie zgłaszają 
się do przetargów po 
kolejne. Czy tak jest też 
w powiecie wejherow-
skim?

- Jest z tym pewien problem. 
W pierwszym półroczu po 
przetargach okazywało się, 
że inwestycje kosztowa-
ły o 30 do 50 proc. mniej, 
niż wartości kosztorysowe. 
Obecnie ceny proponowane 
przez firmy biorące udział 
w przetargach są zbliżone 
do tych, które oszacowano, 
a niejednokrotnie przekra-
czają wartość kosztorysową. 

Mimo tego w tym roku 
udało się sporo dróg 
zbudować i wyremon-
tować...

- Odebraliśmy odcinek Wy-
sokie – Kaczkowo w gm. 
Łęczyce, w gm. Wejherowo 
odcinek Zalewo – Zamostne, 
na odbiór czeka gotowy już 
fragment drogi na odcinku 
Szopy – Będargowo w gm. 
Szemud. Bardzo ważną inwe-
stycją była też budowa odda-
nego ronda Rosochy w gm. 
Linia. Było to bardzo niebez-
pieczne skrzyżowanie na 
granicy trzech gmin: Luzino, 
Linia i Szemud. Po przebu-
dowie jest tam znacznie bez-
pieczniej. Na tę inwestycję 
pozyskaliśmy dofinansowa-
nie z budżetu centralnego. 

Ze względów bezpie-
czeństwa przebudowy-
wano też skrzyżowanie 
w Rumi, na którym 
dochodziło do wielu 
kolizji.

- Wspólnie z gminą buduje-
my rondo na skrzyżowaniu 
ulic Pomorskiej, Gdańskiej 
i Częstochowskiej. Ma być 
gotowe do końca listopada. 

To zadanie jest w 50 proc. 
dofinansowane z budżetu 
państwa. Drugą inwestycją 
w tym mieście, do której się 
dołożyliśmy, jest budowa ul. 
Bądkowskiego. Co prawda 
jest to droga gminna, ale 
dzięki temu, że powiat włą-
czył się w to zadanie, gmina 
uzyskała dofinansowanie 
z rządowego programu bu-
dowy dróg lokalnych. 

Zbliża się koniec roku, 
ale nie oznacza to koń-
ca inwestycji. Co jesz-
cze czeka mieszkańców 
powiatu przez najbliż-
sze dwa miesiące?

- Rusza oczekiwana przez 
mieszkańców budowa pra-
woskrętu w ulicy Wilczka 
w gm. Luzino. Jest też roz-
strzygnięty przetarg na bu-
dowę ronda w Kielnie – to 
bardzo duża inwestycja, war-
tości 6,6 mln zł (będzie reali-
zowana do połowy przyszłe-
go roku). Natomiast w Redzie 
planowany jest remont 
odcinka ul. Gniewowskiej, 
prowadzącej do cmentarza. 
Ponadto w tym miesiącu roz-
pocznie się remont odcinka 
drogi od Rybna do Strzebie-
linka w gm. Gniewino, nato-
miast w gm. Łęczyce, w Dzię-
cielcu (także w listopadzie) 
rusza remont niespełna kilo-
metrowego odcinka drogi. 

Powiat planował też 
zbudować prawo-
skręt na ul. Rybackiej 
w Wejherowie. Kiedy to 

zadanie będzie zreali-
zowane?

- To miejsce, gdzie bardzo 
często tworzą się korki na wy-
jeździe na krajową „szóstkę”. 
Chcieliśmy to zadanie zreali-
zować wcześniej, dwukrotnie 
ogłaszaliśmy przetargi, ale 
w obydwu nie było chętnych 
na wykonawstwo. Musimy 
więc to zadanie przełożyć na 
przyszły rok. 

Ale inwestycje w drogi 
to nie tylko nowa na-
wierzchnia. Nie można 
przecież pominąć 
całej infrastruktury, jak 
odwodnienia, oświe-
tlenia, ścieżek rowero-
wych, chodników...

- Położyliśmy spory nacisk 
na chodniki. W Wejherowie 
wyremontowaliśmy je na 
ul. Sobieskiego, Kościuszki, 
a wcześniej na ul. Św. Jana, 
Pomorskiej i Prusa, i będzie-
my kontynuować takie za-
dania. W gminach wiejskich 
w tym roku będzie zrealizo-
wany odcinek w gm. Luzino 
od mostu  Dąbrówka Młyn 
w kierunku Robakowa. 

Wiele inwestycji powiat 
wejherowski realizuje 
w partnerstwie z gmi-
nami. Jakie są z tego 
korzyści?

- Dzięki temu możemy zreali-
zować znacznie więcej zadań. 
Zazwyczaj jest to na zasadzie 
podziału kosztów po 50 proc. 
(połowa jest z budżetu po-
wiatu, połowę finansuje gmi-

inwestujmy w drogi
z Witoldem Reclafem, wicestarostą wejherowskim, o kolejnych kilo-

metrach zbudowanych i wyremontowanych dróg oraz planach dalszej 
rozbudowy infrastruktury drogowej, rozmawia rafał Korbut.

na). Oczywiście staramy się też 
pozyskiwać środki z zewnątrz. 
Sporo udaje nam się otrzymy-
wać z budżetu centralnego. 
A trzeba pamiętać, że moż-
liwości finansowe powiatu 
(w porównaniu do gmin) nie 
są duże. 

A jakie wyzwania in-
westycyjne są jeszcze 
przed powiatem wejhe-
rowskim?

- Inwestycje w drogi to proces 
niekończący się, zawsze bę-
dzie coś do zrobienia. W przy-
szłym roku będziemy budo-
wać drogę w gminach Łęczyce 
i Linia na odcinku 3 km Nawcz
-Osiek. Pozyskaliśmy na ten 
cel duże dofinansowanie ze 
środków unijnych. Wykona-
liśmy też dokumentację naj-
większej inwestycji, jaka nas 
czeka, czyli 12-kilometrowej 
drogi, która połączy powiat 
wejherowski z powiatem puc-
kim, tj. od  Wejherowa do Bru-
dzewa. Obecnie jest to droga 
w znacznej części gruntowa. 
Zrealizujemy to – mam na-
dzieję – w następnej kadencji. 
Na pewno w kolejnych latach 
będziemy inwestować w infra-
strukturę drogową, gdyż jest 
to niezbędne do rozwoju i jest 
to oczekiwane przez miesz-
kańców. Dodam, że oprócz re-
montów nawierzchni staramy 
się też poprawiać stan chod-
ników oraz poboczy – oczywi-
ście w miarę możliwości finan-
sowych.
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- Uważamy, że to jest dobre 
rozwiązanie – mówił podczas 
wtorkowej sesji Radny Miasta 
Wejherowa prezydent  Krzysz-
tof Hildebrandt. - Wiele miast 
się nad tym zastanawiało, wiele 
się o tym mówiło. My postano-
wiliśmy wprowadzić ten po-
mysł w życie. W związku z tym 
jesteśmy pionierami w tej kwe-
stii na Pomorzu.  

Wdrożenie darmowej komu-
nikacji miejskiej włodarz mia-
sta zapowiedział kilka miesię-
cy temu. We wtorek decyzję 
w powyższej sprawie podjęli 
radni Wejherowa. Bez biletu od 
stycznia będą podróżować nie 
tylko uczniowie szkół podsta-
wowych, którzy są zameldowa-
ni na terenie Wejherowa.

- O przyłączenie się do tego 
przedsięwzięcia zwróciliśmy się 
do gmin, które obsługuje Miej-

ski Zakład Komunikacji - wy-
jaśnia Arkadiusz Kraszkiewicz, 
zastępca prezydenta Wejhero-
wa. - Chęć przyłączenia się do 
projektu zadeklarowały gmina 
Luzino i miasto Reda, czyli tam-
tejsi uczniowie też będą mogli 
korzystać z darmowych prze-
jazdów.

Z wyliczeń wynika, że Wejhe-
rowo na darmowe przejazdy 
rocznie będzie przeznaczało 
około 300 tys. zł. Gmina Luzi-
no na bezpłatną komunikację 
wyasygnuje 6 tys. zł, a Reda 50 
tys. zł. Warto zaznaczyć, że za 
darmo uczniowie będą mogli 
jeździć przez cały tydzień i to 
bez względu na cel podróży. 
Do korzystania z darmowych 
przejazdów upoważniała bę-
dzie ważna legitymacja szkol-
na i elektroniczna karta MZK. 
Anna Walk

Będą jeździć za darmo
KoMuNiKACJA | od sTycznia uczniowie podsTawóweK z wejherowa, redy i Gminy 
luzino będą moGli za darmo jeździć auTobusami mzK wejherowo. 

Krzysztof 
Hildebrandt, 
prezydent Wejherowa

Bezpłatne przejazdy dla 
uczniów mają nie tylko wielką 
wartość społeczną, ale rów-
nież ekologiczną, bo przyczy-
nią się do zmniejszenia ruchu 

samochodowego i zanieczyszczenia powietrza. 
W połowie roku zapowiedziałem wprowadze-
nie bezpłatnych przejazdów komunikacją MZK 
dla dzieci oraz młodzieży szkolnej i od 1 stycznia 
przyszłego roku stanie się to faktem. 

arKadiusz 
KraszKiewicz,
zastępca prezydenta Wejhe-
rowa 

Na terenie województwa po-
morskiego jest to nowatorskie 
rozwiązanie. Jeżeli chodzi o 
pozostałe części kraju, to są 

miasta, w których już wprowadzone zostały dar-
mowe przejazdy dla uczniów. Myślę, że z punktu 
widzenia budżetów wejherowskich rodzin będzie 
to sporą ulgą. 

Marcin drewa,
wiceprzewodniczący 
Rady Miasta Wejherowa

Jest to realne wsparcie dla wej-
herowskich rodzin. Usprawni 
ono poruszanie się po mieście, 
bo ograniczony powinien zo-
stać ruch pojazdów osobowych. 

Bardzo popieram to rozwiązanie. Wierzę, że przy-
niesie ono sporo wymiernych korzyści.

Osoby, uiszczające opłatę 
skarbową, mogą to robić za 
pomocą karty płatniczej.
- To pierwszy krok, jaki uda-
ło się zrobić na drodze do 
wprowadzenia płatności 
elektronicznych na terenie 
Urzędu – mówi Jadwiga Do-
brzyńska, skarbnik Redy. – 
Docelowo chcemy zapewnić 
naszym interesantom moż-

liwość wnoszenia pozosta-
łych należności, jak podatki 
i opłaty lokalne. 
Płatności elektroniczne są je-
dynie dodatkiem. Nadal pod-
stawowym systemem rozli-
czeń podatnika z Urzędem 
pozostaje konto indywidu-
alne, na które dokonujemy 
opłat przelewem z własnego 
konta bankowego.

Zapłacisz kartą
REDA | można KorzysTać z KolejneGo uŁaTwie-
nia oferowaneGo przez urząd miasTa.

Inwestycja o wartości 340 
tys. zł współfinansowa-
na jest przez Spółdzielnię 
Mieszkaniową Janowo. Na-
wierzchnia zatok autobu-
sowych będzie wykonana 
z betonu cementowego 
wraz z krawężnikami profi-
lowanymi. Takie rozwiąza-
nie techniczne spowoduje 
dłuższą eksploatacje zatok 
oraz zmniejszenie zużycia 
autobusów. Wysokość kra-
wężników jest dostosowa-
na do podłogi autobusów, 

przez co poprawi się kom-
fort obsługi pasażerów.

Dodatkowo przy zatoce 
autobusowej na relacji od 
ul. Pomorskiej do ul. Dą-
browskiego zostanie wybu-
dowana ścieżka rowerowa, 
która będzie stanowiła po-
łączenie pomiędzy nowym 
rondem a osiedlem przy 
ulicy Gdańska – Wrocław-
ska.

Termin wykonania zada-
nia planowany jest na 15 
grudnia 2017 r. /raf/

Nowe zatoki autobusowe 
RuMiA | nowe zaToKi auTobusowe budowane 
są przy ul. GdańsKiej w rumi. 

ariel sinicKi, 
przewodniczący rady miejskiej:

- Ta inwestycja to kolejny przykład bar-
dzo dobrej współpracy pomiędzy władza-
mi miasta a podmiotami zewnętrznymi, 
jaką można zaobserwować od początku 
tej kadencji. Urząd miasta wraz z SM Ja-

nowo wspólnymi siłami wybuduje nowe zatoczki autobusowe 
oraz ścieżkę rowerową. Znacznie poprawi to bezpieczeństwo 
i komfort mieszkańców Janowa.
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W Urzędzie Miejskim w Wejherowie działa 
Punkt Informacji Europejskiej udzielający

 ogólnych informacji o unijnych funduszach pomocowych.

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

pomogą w znalezieniu odpowiedniego funduszu, 
ukierunkują  gdzie można uzyskać szczegółowe 

informacje na interesujący temat.
W punkcie utworzona jest biblioteczka, 

z której można skorzystać w godzinach pracy punktu.

Mieszkańców zapraszamy w poniedziałki
w godzinach 09.00-11.00 

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

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

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

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

PUNKT 
INFORMACJI 

EUROPEJSKIEJ

OGŁOSZENIE                                                                                                                                                191/2017/DB

W Biurze Obsługi Mieszkań-
ców rozdawane są bezpłat-
nie flagi oraz płyty z muzyką 
patriotyczną. Zorganizowa-
no również specjalny kon-
kurs na najlepsze zdjęcie 
patriotyczne, który wystar-
tował w środę na oficjalnym 
profilu miasta na Facebo-
ok’u. Najlepsze fotografie 
z biało-czerwoną flagą wy-
słane do organizatorów do 
12. listopada zostaną na-
grodzone miejskimi gadże-
tami.
- W zeszłym roku mieszkań-
cy przysłali nam naprawdę 
znakomite zdjęcia, konkurs 
cieszył się dużym zainte-
resowaniem - powiedział 
radny Tomasz Urbaniak-
Dzienisz, przewodniczący 
Komisji Sportu, Rekreacji 
i Promocji. - Bardzo się cie-
szę, że w Rumi obchodzimy 
Dzień Niepodległości ra-
zem, bez podziałów i w ra-
dosnej atmosferze.

Pełną informację odno-
śnie obchodów Dnia Nie-
podległości w Rumi, które 
rozpoczną się Mszą Świętą 
w Sanktuarium Najświętszej 

Marii Panny Wspomożenia 
Wiernych o godz. 13:00 oraz 
uroczystym przemarszem, 
można znaleźć na stronie 
rumia.eu, publikujemy je 
też w dzisiejszym wydaniu 
naszej gazety. Wstęp na 
wszystkie wydarzenia w ra-
mach Święta Niepodległo-
ści w Rumi jest bezpłatny. 

/raf/

Konkurs z okazji 
Dnia Niepodległości
RuMiA | z oKazji 99. rocznicy odzysKania 
przez polsKę niepodleGŁoŚci urząd miasTa 
rumi zachęca do wspólneGo ŚwięTowana.

W najbliższą sobotę od rana 
do późnego popołudnia od-
bywać się będzie wiele róż-
nych wydarzeń związanych ze 
Świętem Niepodległości. Do 
świętowania na terenie po-
wiatu wejherowskiego zapra-
szamy już dzisiaj.

WEJhERoWo
Wejherowskie obchody świę-
ta narodowego rozpoczną 
się o godz. 9.30 od marszu 
niepodległościowego Nor-
dic Walking. Półtorej godziny 
później w kościele pw. Trójcy 
Świętej w Wejherowie odpra-
wiona zostanie msza święta 
w intencji Ojczyzny. Po nabo-
żeństwie na wejherowskim 
rynku wykonane będzie pa-
miątkowe zdjęcie wszystkich 
uczestników uroczystości. 
Jednym z głównych akcentów 
wejherowskich obchodów 
ma być biało-czerwona para-
da niepodległościowa, która 
rozpocznie się parę minut po 
godz. 12. Uczestnicy uroczy-
stości przy akompaniamen-
cie Gminnej Orkiestry Dętej 
Gminy Łęczyce przemasze-
rują sprzed pomnika Jakuba 
Wejhera do Parku Miejskiego 

w Wejherowie. W Parku Miej-
skim uczestnikom wydarzenia 
rozdane zostaną śpiewniki 
z tekstami piosenek patriotycz-
nych. Zaplanowano wspól-
ne odśpiewanie kilku z nich 
przy wtórze orkiestry, jako 
zapowiedź tego, co będzie 
działo się wieczorem w wej-
herowskim muzeum. Ponad-
to w parku wysłuchać będzie 
można koncertu uczestniczki 
The Voice of Poland Zuzanny 
Koteckiej oraz Marka Pakie-
sera. Dla dzieci organizatorzy 
zaplanowali militarne atrakcje. 
Muzeum Techniki Wojskowej 
„Gryf” udostępni do zwiedza-

nia kilka eksponatów z bo-
gatego zbioru zabytkowych 
pojazdów wojskowych, m.in. 
transporter opancerzony czy 
samochód terenowy jeep. 
Zwieńczeniem tego wyjątko-
wego dnia będzie IV Maraton 
Pieśni Patriotycznej, który od-
będzie się  o godz. 18 w Mu-
zeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej w Wej-
herowie. 

RuMiA
Z okazji 99. rocznicy odzyska-
nia przez Polskę niepodległo-
ści w Rumi, już po raz trzeci, 
odbędzie się Parada Niepod-

ległości. Przemarsz przez mia-
sto poprzedzi uroczysta msza 
św., która odbędzie się o godz. 
13 w Sanktuarium Najświęt-
szej Marii Panny Wspomoże-
nia Wiernych. Zaraz po sumie 
mieszkańcy Rumi uformują po-
chód, który zakończy się pod 
pomnikiem Derdowskiego/
Wybickiego. Po raz pierwszy 
w wydarzeniu wezmą udział 
również żołnierze Wojskowe-
go Oddziału Gospodarczego 
w Wejherowie oraz Batalionu 
Dowodzenia Marynarki Wo-
jennej w Wejherowie, a także 
ponad stu żołnierzy z Akade-
mii Marynarki Wojennej. Na 

zakończenie na wszystkich 
mieszkańców będzie czekała 
harcerska grochówka, a także 
atrakcja w postaci możliwości 
zrobienia sobie zdjęcia z sobo-
wtórem Józefa Piłsudskiego. 
Po południu, od godz. 15:30, 
na antresoli MOSiR będzie 
dostępna wystawa oręża woj-
skowego „Historia i hobby”, 
a o godz. 16 w hali widowi-
skowo-sportowej odbędzie 
się koncert pieśni patriotycz-
nych. Cały dzień pełen atrakcji 
zwieńczy wystrzał armatni.

REDA
Redzkie obchody Święta Nie-
podległości rozpoczną się 
o godz. 10 od mszy świętej, 
która zostanie odprawiona 
w kościele pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny i św. 
Katarzyny. Po sumie nastąpi 
złożenie kwiatów pod tabli-
cą upamiętniającą poległych 
mieszkańców Redy. Na godz. 
11.15 zaplanowany został 
przemarsz ul. Łąkową do Fa-
bryki Kultury. Sobotnie obcho-
dy zakończy koncert niepod-
ległościowy. Dla mieszkańców 
przygotowano grochówkę 
i rogale marcińskie. Uroczysto-

ści organizują Gmina Miasto 
Reda przy współpracy z Miej-
skim Domem Kultury oraz 
Zespołem Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Redzie.  

GMiNA WEJhERoWo
W ramach obchodów już dzi-
siaj, czyli w piątek 10 listopa-
da, zorganizowana zostanie 
debata
młodzieżowa pn. „Polacy ko-
rzystają, czy odrzucają war-
tości marszałka Józefa Piłsud-
skiego? Blaski i cienie polskiej 
demokracji lat 1918 – 2017”. 
W sobotę o godz. 11 rozpocz-
nie się Gminny Marsz Niepod-
ległości. Zbiórka odbędzie 
się na parkingu przy kościele 
w Bolszewie, skąd uczestni-
cy przemaszerują do Orla. 
Tam o godz. 12 odprawiona 
zostanie uroczysta msza św. 
w intencji Ojczyzny (w ko-
ściele parafialnym w Orlu). Po 
mszy - wojskowa grochówka 
oraz wspólne śpiewanie pie-
śni patriotycznych z chórem 
Gaudeamus i Orkiestrą Dętą 
Gminy Wejherowo. 
Na wspólne świętowanie war-
to zabrać ze sobą flagę pań-
stwową!

Jak spędzić Dzień Niepodległości?
PoWiAT | Gdzie się wybrać – na marsz niepodleGŁoŚciowy, KoncerT czy paTrioTyczną paradę? podpowiadamy, jaK w powie-
cie wejherowsKim spędzić 11 lisTopada. 
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zarejestruj się i twórz razem z nami!

Panu
WłOdzIMIeRzOWI 

WezdeCKIeMU
wyrazy głębokiego współczucia 

i  słowa otuchy
z  powodu  śmierci

MATKI 

składają
Gabriela Lisius 
Starosta Wejherowski

wraz ze współpracownikami

Wprowadzona została tymczasowa organizacja ruchu.

W związku z przebudową skrzyżowania drogi krajowej nr 6 
z drogą wojewódzką nr 216 (ul. Pucka) w Redzie wprowa-
dzone zostały zmiany w organizacji ruchu. Droga krajowa 
nr 6 w kierunku Wejherowa została zwężona do dwóch 
pasów ruchu, tj. jeden do jazdy na wprost oraz do prawo-
skrętu. Dla podróżujących krajówką w kierunku Gdyni będą 
dostępne trzy pasy ruchu, tj. na wprost i w lewo (jeden pas), 
na wprost oraz prawoskręt. Nadto ul. Pucka w kierunku 
Helu zostanie zamknięta, a ruch będzie odbywał się - w za-
leżności od fazy robót - drugą jezdnią dwukierunkowo.
Tymczasowa organizacja ruchu wprowadzona została 
w czwartek i obowiązuje w godz. od 9 do 22 też dzisiaj, tj. 
w piątek, a także w poniedziałek 13 listopada. W związku 
z wprowadzonymi zmianami urzędnicy apelują o wybiera-
nie, w miarę możliwości, tras alternatywnych, np. ulicami 
Leśną, Obwodową i Kazimierską.

Zmiany w ruchu

Ponad 3 mln zł kosztował 
nowy tomograf komputero-
wy, który od tego tygodnia 
będzie służył do diagnostyki 
pacjentów wejherowskiego 
szpitala. W lecznicy właśnie 
otwarto nowoczesną Pracow-
nię Tomograficzną. Najważ-
niejszym elementem pracow-
ni jest 64-rzędowy tomograf 
do wirtualnej symulacji o pa-
rametrach umożliwiających 
badania 4D. 
- Była potrzeba zakupu no-
wego aparatu, gdyż dotych-
czasowy jest już nieco wyeks-
ploatowany, a poza tym nie 
daje rady obsłużyć tej ilości 
pacjentów, ile potrzeba – wy-
jaśnia Tomasz Damaszke, kie-
rownik Zakładu Diagnostyki 
Obrazowej. Obecnie aparat 
TM pracuje 24 godz. na dobę 
i w tym czasie wykonuje ok. 50 
badań. 
Nowy tomograf zapewni naj-
wyższą jakość obrazowania, 
w ten sposób podnosząc 
standard świadczonych usług 
medycznych w wejherow-
skiej placówce. Wyposażony 
jest w 64 rzędy ceramicznych 
detektorów, pozwalających 
zobrazować do 128 warstw. 
Kosztował ponad 3 mln zł 
i został w całości sfinansowa-
ny ze środków własnych spół-
ki „Szpitale Pomorskie”. 
- Sam zakup to nie wszystko, 
kolejny 1 mln zł trzeba było 
wydać na adaptację pomiesz-

czeń, aby ten sprzęt można 
było zainstalować i z niego 
korzystać – dodaje  Tomasz 
Damaszke. - Dla pacjentów 
oznacza to nową jakość w ob-
słudze oraz nową poczekal-
nię i rejestrację, czyli większy 
komfort. A także – a właściwie 
przede wszystkim – dużą pre-
cyzję diagnostyki. 
- Głównym atutem aparatu 
jest doskonała jakość obrazo-
wania szczegółów anatomicz-
nych. Dzięki temu będziemy 
mogli stawiać bardziej precy-
zyjne diagnozy – dodaje An-
drzej Zieleniewski, wiceprezes 
zarządu „Szpitali Pomorskich”. 
- Oprócz doskonałej dokład-
ności nowy tomograf jest też 
bardzo bezpieczny, dzięki 
zastosowaniu szeregu unikal-
nych rozwiązań badania są 

przeprowadzane przy użyciu 
możliwie najmniejszej dawki 
promieniowania. To bardzo 
ważna dla nas inwestycja, któ-
rą mogliśmy zrealizować dzię-
ki szerokiej pomocy marszałka 
i samorządu województwa 
pomorskiego, który od dawna 
wspiera szpital. Dzięki temu 
mogliśmy wygospodarować 
fundusze na zakup tomogra-
fu. 
W uroczystości otwarcia pra-
cowni i oddania sprzętu do 
użytku uczestniczyli marszał-
kowie województwa Mieczy-
sław Struk i Paweł Orłowski.
- Od wielu lat kontynuuje-
my proces rozwoju wejhe-
rowskiego szpitala – mówi 
Mieczysław Struk, marszałek 
województwa pomorskiego. 
- Muszę tu podkreślić znako-

mitą współpracę wszystkich 
szczebli samorządowych 
w tym zakresie, która przynosi 
widoczne rezultaty. Niedawno 
otwarto tu nowy oddział kar-
diochirurgii, wcześniej oddział 
kardiologii, a dziś Pracownia 
Tomograficzna. A to przecież 
nie jest koniec. Chcemy, aby 
powstały tu nowe bloki ope-
racyjne i aby był to prawdziwy 
szpital na miarę XXI wieku. To, 
o co mogę dziś apelować, to 
miejsce na parkingi. Mam na-
dzieję, że lokalnym samorzą-
dowcom uda się ten problem 
rozwiązać. 

Oprócz nowego tomografu 
komputerowego, w szpitalu 
w Wejherowie działa jeszcze 
jeden tomograf, zakupiony 
przez szpital w roku 2005. 

/raf/

Nowy wymiar diagnostyki
WEJhERoWo | najbardziej zaawansowane badania diaGnosTyczne meTodą wie-
lowarsTwowej TomoGrafii KompuTerowej można już wyKonywać w wejherow-
sKim szpiTalu. placówKa wzboGaciŁa się o najnowoczeŚniejszy sprzęT.
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Jest to ponad trzymetrowy cyprys nutkajski. Wydarzenie 
zorganizowano z inicjatywy Kolegium Prezesów Rodzinnych 
Ogrodów Działkowych w Wejherowie. 
- Zawsze ważne uroczystości staramy się upamiętnić na długie 
lata, a drzewo nie tylko upamiętnia, ale jest też symbolem 
życia i natury – powiedział prezydent Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt. /raf/

Jubileuszowe drzewko
W Parku Miejskim w Wejherowie z okazji 120-lecia 
ogrodnictwa posadzono drzewo. 

więcej o tym wydarzeniu przeczytasz na Gwe24.pl

Prezydent Wejherowa Krzysz-
tof Hildebrandt w uznaniu 
zasług za wieloletnie dzia-
łania na rzecz mieszkańców 
Wejherowa wyróżnił go Me-
dalem Róży.
Piotr Bochiński w samorzą-
dzie wejherowskim działał 
przez 23 lata. W 1994 r. wy-
brany został przez mieszkań-
ców na radnego, a w połowie 
1998 roku zasilił skład Zarzą-
du Miasta. Później był jeszcze 
3-krotnie wybierany na rad-
nego. W latach 1998 – 2002 
oraz 2006 – 2010 przewod-
niczył Radzie Miasta Wejhe-
rowa. Od 2011 do 2015 pełnił 
funkcję zastępcy prezydenta 
ds. rozwoju miasta, a następ-

Medal Róży dla Piotra bochińskiego
WEJhERoWo | uroczyŚcie pożeGnano przechodząceGo na emeryTurę pioTra bochińsKieGo, 
wieloleTnieGo radneGo wejherowa i zasTępcę prezydenTa miasTa. 

nie zastępcy prezydenta ds. 
społecznych.
- W tym czasie Wejherowo 

zmieniło swe oblicze, wypięk-
niało, stało się miastem stawia-
nym na wzór innym samorzą-

dom – powiedział prezydent 
Krzysztof Hildebrandt. - Jest to 
cząstką Pana pracy i zaangażo-
wania. Z sercem wypełniał Pan 
swoją zawodową misję. Za pra-
wie ćwierćwieczną współpracę 
i pracę na rzecz mieszkańców 
oraz miasta dziękuję.
- Chciałbym podziękować 
wszystkim, z którymi miałem 
zaszczyt i przyjemność praco-
wać – powiedział z kolei Piotr 
Bochiński. 
Piotrowi Bochińskiemu w imie-
niu radnych podziękował Prze-
wodniczący Rady Miasta 
Bogdan Tokłowicz, a także dy-
rektorzy wejherowskich szkół 
i Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Wejherowie. /raf/



d o d a t e k

PRACA
nr 8/2017                            dowiedz się więcej: r.laskowski@expressy.pl

OGŁOSZENIE                                                           139/2017/RL

To bardzo dobry wynik po 
wakacyjnym przystopowaniu 
spadku bezrobocia.
– Polski rynek pracy znajdu-
je się w doskonałej kondy-
cji. Faktyczna stopa bezro-
bocia, zgodna z metodolo-
gią Eurostatu, prawdopodob-
nie kształtowała się w minio-
nym miesiącu na poziomie ok. 
4,4 proc. W polskich warun-
kach to bezprecedensowy wy-
nik, najpewniej poniżej grani-
cy tzw. naturalnego poziomu 
bezrobocia / – mówi Łukasz 
Kozłowski, główny ekonomi-

sta Pracodawców RP.
Zahamowanie spadków 
w okresie wakacyjnym rodzi-
ło przypuszczenia, iż możliwo-
ści dalszego ograniczenia bez-
robocia ulegają wyczerpaniu 
i nasza gospodarka dochodzi 
do ściany. Ostatnie dwa mie-
siące znacząco zmieniły jed-
nak ten obraz sytuacji. Spa-
dek stopy bezrobocia aż o 0,2 
pkt proc. w październiku nie 
jest często spotykaną sytuacją. 
Roczna dynamika spadku sto-
py bezrobocia rejestrowane-
go, po złapaniu niewielkiej za-

dyszki w połowie roku, powra-
ca do typowego dla obecnego 
cyklu ożywienia na rynku pra-
cy poziomu 1,6 pkt proc.
Mimo bardzo niskiego po-
ziomu bezrobocia, nie mamy 
jednak jeszcze do czynienia 
z dużą presją płacową. Przy-
biera ona stopniowo na sile, 
jednak wciąż trudno porów-
nywać ją z sytuacją, z któ-
rą mieliśmy do czynienia 10 
lat temu. Mimo narastających 
trudności z zapełnieniem wa-
katów, firmy wciąż pozyskują 
nowych pracowników, co po-

Bezrobocie nie przestaje spadać
stopa bezrobocia rejestrowanego spadła w październiku do 6,6 proc. – wynika ze wstępnych 

szacunków Ministerstwa rodziny, Pracy i Polityki społecznej. 

zostawia wciąż pewną prze-
strzeń do zwiększania mocy 
wytwórczych w warunkach 
bardzo silnego popytu na 
rynku.
Istnieje szansa na to, że bez-
robocie rejestrowane będzie 
jeszcze dalej spadać w listopa-
dzie, ale bardziej prawdopo-
dobne jest utrzymanie się sto-
py bezrobocia na dotychcza-
sowym poziomie.
- Należy liczyć się z umiarko-
wanym, wynikającym z dzia-
łania czynników o charakte-
rze sezonowym, wzrostem 
bezrobocia w grudniu. Rok 
2017 powinien zamknąć się 
ze stopą bezrobocia rejestro-
wanego na poziomie ok. 6,6-
6,7 proc., a więc bardzo zbli-
żonym do październikowe-
go odczytu oraz znacznie lep-
szym od zakładanych w usta-
wie budżetowej na bieżący 
rok 8,0 proc. – mówi Łukasz 
Kozłowski. /raf/

Jak skutecznie szukać pracy?
Samo szukanie pracy nie wystarczy. Bo nie o szukanie, ale o znalezie-
nie tu chodzi. Co zatem należy zrobić? Pierwszy krok to dobrze na-
pisane CV. Po drugie – co może być dla niektórych zaskakujące - czę-
sto googluj swoje imię i nazwisko, a także aktualizuj swoje profile na 
różnych portalach. Po trzecie – wykorzystaj „potęgę” serwisów spo-
łecznościowych. Po czwarte - zadbaj o wizerunek. Po piąte - postaw 
na technologie i mobilność. Po szóste w końcu – przeglądaj ogłosze-
nia o pracę w naszej gazecie! /raf/

Rekrutacja to dla pracodawców pierwszy etap pozyskania pracowników, a dla chcących zatrudnić 
się pierwszy krok w kierunku podjęcia pracy. 
Dla aż 86 proc. kandydatów standardem w firmach powinno być informowanie uczestników pro-
cesu rekrutacyjnego o jego zakończeniu. Drugą, najczęściej wskazywaną praktyką, jest informacja 
o przyczynach niezakwalifikowania się (81 proc.). Na trzecim miejscu znalazł się krótki proces re-
krutacji (68 proc.). Wśród pięciu najważniejszych zachowań, które powinny być standardem re-
krutacyjnym, kandydaci wskazali jeszcze na ciągły kontakt oraz przyjazną atmosferę. 
Z kolei dla pracodawców standardem rekrutacyjnym numer jeden (88 proc.) jest przyjazna at-
mosfera. Na drugim miejscu przedstawiciele firm wskazali na ciągły kontakt z aplikującym (83 
proc. odpowiedzi), a podium zamyka informacja o zakończeniu procesu (75 proc.). /raf/

Najważniejsza jest informacjaOGŁOSZENIE                                                                                            180/2017/RL
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Co cechuje dobrego pracodawcę? Gdzie osoby poszuku-
jące zatrudnienia chciałyby je znaleźć? Najczęściej udzie-
lanymi na to pytanie odpowiedziami są: powinna być to 
firma z ugruntowaną pozycją na rynku, oferująca możli-
wość rozwijania umiejętności pracownika, w której panu-
je przyjazna atmosfera. Taką firmą jest WIKĘD - renomo-
wany producent okien i drzwi. 
Młoda osoba, która zaczyna pracę w firmie WIKĘD zosta-
je fachowo przeszkolona i wdrożona do pracy. Rozpoczyna 
się to od zapoznania nowego pracownika z przepisami BHP 
oraz zasadami  obowiązującymi w danym obszarze, szkole-
nia stanowiskowego czyli zapoznania z zakresem obowiąz-
ków oraz przede wszystkim przeszkolenia z zakresu wyko-
nywanych czynności, co po pewnym okresie przygotowaw-
czym daje już podstawę do rozpoczęcia samodzielnej pracy. 
- Nieodzownym elementem wdrożenia jest też oczywiście 
zapoznanie zatrudnianej osoby z głównymi zasadami funk-
cjonowania firmy i procesami wewnętrznymi, które tam za-
chodzą oraz sukcesywnie wdrażanymi systemami zarządza-
nia – podkreśla Prezes Zarządu Marcin Wiśniewski. 

Stabilizacja 
i szansa 
na rozwój

jakie zazwyczaj są oczekiwania mło-
dych pracowników w stosunku do firmy, 
w której chcą się zatrudnić? Najczęściej 
to stabilność, możliwość rozwoju i przy-
jazna atmosfera. to wszystko i wiele 
więcej oferuje swoim pracownikom fir-
ma WiKęD z Luzina. 

- Dodam, że jesteśmy otwarci na nowe kierunki czy rozwiąza-
nia proponowane przez pracowników i mocno ich dopinguje-
my do dzielenia się swoimi, często bardzo trafnymi pomysła-
mi. Nasi pracownicy doceniają możliwość pracy na jednym 
z najnowocześniejszych w tej branży parków maszynowych, 
co jest ogromną korzyścią dla obu stron. Z uwagi na liczne in-
westycje w nowoczesne technologie oraz infrastrukturę oko-
łoprodukcyjną oferujemy też spore możliwości szkoleniowe 
oraz zdobywanie nowych umiejętności.
Osoba zatrudniona w firmie Wikęd może liczyć na wspar-
cie przełożonych, przyjazną atmosferę, stabilne zatrudnienie 
i atrakcyjne wynagrodzenie. Ponadto firma systematycznie 
stara się poprawiać warunki bytowe pracowników, wychodząc 
naprzeciw ich potrzebom i sugestiom.
- W związku z wdrażaniem aktualnie kilku nowych projektów 
nasi pracownicy mają możliwość obserwacji oraz bezpośred-
niego uczestnictwa we wdrażaniu nowych technologii, automa-
tyzacji produkcji oraz wprowadzaniu nowych produktów i in-
teligentnych rozwiązań – wylicza Prezes Wiśniewski. - Wiedza 
taka pozwala zobaczyć firmę z zupełnie innej perspektywy.
Ważnym aspektem dla pracowników jest też codzienna atmos-
fera w pracy. Firma WIKĘD ma tego pełną świadomość, dla-
tego zatrudnia wykwalifikowaną kadrę kierowniczą. Osoby za-
trudniane w przedsiębiorstwie stanowią zgrany zespół, który 
rozumie korzyści jakie płyną z pracy w przyjaznej atmosferze.
- Nauczeni doświadczeniem wiemy, że jasne określenie ocze-
kiwań znacznie ułatwia współpracę między działami i ko-
rzystnie wpływa na efekty tej współpracy – zauważa Marcin 

Wiśniewski. - Ze względu na rozmiary firmy i liczbę zatrud-
nianych pracowników, jesteśmy otwarci na ludzi o niesza-
blonowym podejściu, spotkać tutaj można mężczyzn, kobie-
ty, osoby o różnorakim wykształceniu i pasjach, fachowców 
w swoich dziedzinach, którzy na co dzień służą swoją wiedzą 
i doświadczeniem. Jesteśmy firmą przyjazną także osobom 
niepełnosprawnym i przystosowaną do ich zatrudniania.
Co warto podkreślić, zapewniane przez firmę zatrudnienie za-
wsze oparte jest na umowie o pracę a ugruntowana od lat pozy-
cja na rynku gwarantuje terminowość wynagrodzeń oraz stabil-
ność zatrudnienia, którą potwierdza niska rotacja pracowników. 
- Ilość wskazanych walorów zatrudnienia w firmie WIKĘD 
nieustannie rośnie a dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa to 
efekt pracy całego zespołu, do którego z ogromnym powodze-
niem włączamy kolejne osoby. Za każdym razem w nowym 
pracowniku staramy się dostrzec potencjał i ukierunkować go 
we właściwy i wydajny dla obu stron sposób. Wielotorowość 
działań firmy oraz jej ambitne plany rozwojowe na przyszłość 
powodują możliwość zatrudnienia w wielu działach począw-
szy od pracowników produkcyjnych, monterów okien, pra-
cowników budowlanych przez działy logistyczne, biurowe, po 
technologów oraz kardę kierowniczą.. 
Jeśli zatem szukasz pracy – aplikuj do firmy WIKĘD. Pra-
ca w tym przedsiębiorstwie to stabilność, atrakcyjne wy-
nagrodzenie, przyjazna atmosfera, a dla młodych ludzi 
ogromna szansa na zdobycie szeroko pojętego doświadcze-
nia i rozwój zawodowy.
 /raf/
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Chociaż w II kwar-
tale br. zmniejszy-
ła się liczba Pola-
ków niepłacących 
zobowiązań kre-
dytowych (o 29,4 
tys.), wzrosła licz-
ba osób z zaległo-
ściami pozakredyto-
wymi (o 3,7 proc. do 
58,18 mld zł.), w skład 
których wchodzą m.in. nie- za-
płacone rachunki za telefon, internet, telewizję kablo-
wą, raty pożyczek, alimenty, czynsze, kary za jazdę bez bile-
tu czy też należności windykowane. Zbliżający się 17 listo-
pada, czyli Ogólnopolski Dzień bez Długów, to dobra oka-
zja do analizy naszych zobowiązań finansowych i podjęcia 
konkretnych działań, które umożliwią nam regularną spła-
tę zadłużenia. 
Większość osób mających problemy z terminowym regulo-
waniem zobowiązań, jako główny powód podaje zbyt małe 
dochody i chwilowe problemy finansowe. Bywa, że raty 
kredytów przewyższają nasze możliwości finansowe i aby 
je spłacić zaciągamy kolejne kredyty, co generuje jeszcze 
większe zadłużenie. Jak sobie z tym radzić? Dzięki obcho-
dom Dnia bez Długów, osoby mające kłopoty z terminową 
regulacją zobowiązań mogą dowiedzieć się, w jaki sposób 
uporządkować swoje sprawy finansowe. /raf/

Dzień bez długów

W środę, 15 listopada, przypada tegoroczny Po-
morski Dzień Przedsiębiorczości. 
Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie zapra-
sza wszystkie osoby zainteresowane rozpoczę-
ciem własnej działalności gospodarczej jak rów-
nież te, które prowadzą własną firmę. Pomorski 
Dzień Przedsiębiorczości odbędzie się 15 listo-
pada w godz. 10:00 -14:00 w auli l Liceum Ogól-
nokształcącego, ul. Bukowa l, w Wejherowie. 
W programie m.in.: konsultacje przedstawicieli 
Urzędu Skarbowego, ZUS-u, SANEPiD-u, wej-
herowskiego urzędu miasta, Powiatowego Ce-
chu Rzemiosł MiSP, Powiatowego Centrum In-
formacyjnego o Funduszach Pożyczkowych, Lo-
kalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Eu-
ropejskich i PUP Wejherowo. 
W ramach Pomorskiego Dnia Przedsiębiorczo-
ści odbędą się także finały dwóch konkursów: 
Dzień z życia firmy” i „Wiedzy z Przedsiębior-
czości”. 
/raf/

Pomorski Dzień 
Przedsiębiorczości

Aż 76 proc. Polaków chce wolnych niedziel dla pracowników, 
ale bez wprowadzania zakazu handlu. Pod koniec ub. miesiąca 
Kantar TNS zapytał reprezentatywną próbę mieszkańców Pol-
ski, która z proponowanych obecnie opcji dotyczących zakazu 
handlu w niedziele jest ich zdaniem najlepsza. Największe po-
parcie – 76 proc. ankietowanych – uzyskała propozycja zagwa-
rantowania co najmniej dwóch wolnych niedziel w miesiącu 
pracowniom, bez konieczności wprowadzania zakazu handlu 
w niedziele. Zakaz handlu we wszystkie niedziele poparło je-
dynie 36 proc. badanych.
Co ciekawe, propozycja wprowadzenia minimum dwóch wol-
nych niedziel w miesiącu, bez konieczności zamykania skle-
pów, cieszy się większym poparciem wśród kobiet niż męż-
czyzn (80 proc. vs. 72 proc.). 
Propozycją, która ma najmniejsze poparcie społeczne, jest za-
gwarantowanie pracownikom wolnych niedziel, poprzez wpro-
wadzenie zakazu handlu we wszystkie niedziele w miesiącu – na 
takie rozwiązanie zgadza się jedynie 36 proc. badanych. 
Rozwiązanie w postaci wprowadzenia zakazu handlu w co drugą 
niedzielę w miesiącu, ma więcej przeciwników niż zwolenników 
(50 proc. vs. 48 proc.), natomiast różnice nie są tak skrajne jak w 
przypadku opcji wolnych niedziel dla pracowników bez koniecz-
ności zamykania sklepów i opcji zupełnego zakazu handlu w nie-
dziele. /raf/

Wolne, ale bez zakazu
Inspektorat ZUS w Wejherowie organizuje się bezpłatne szkole-
nie dla płatników składek. Omówiony będzie temat: e-Składka – 
nowy wymiar rozliczeń. Związane jest ono z wchodzącymi w ży-
cie od 1 stycznia 2018 r. zmianami  w opłacaniu składek. Przed-
siębiorcy otrzymają jeden własny rachunek bankowy, na który 
będą wpłacać składki jedną wpłatą. Trzy lub cztery przelewy za-
stąpi jeden.  To oszczędność czasu i niższe koszty obsługi płatno-
ści. Program szkolenia w tym zakresie obejmuje zasady opłacania 
składek do 31 grudnia 2017 r. i  od 1 stycznia 2018 r., informa-
cje o Numerze Rachunku Składkowego, zasady podziału wpłaty 

na ubezpieczenia i fundusze, zasa-
dy rozliczania wpłaty na poszcze-
gólne ubezpieczenia oraz fundu-
sze. Zostaną także przestawione 
korzyści wynikające z wdrożenia  
zmiany. Szkolenie w formie pre-
zentacji multimedialnej rozpocz-
nie się 17 listopada o godz. 9.00. 
w siedzibie Inspektoratu przy 
ul. Sobieskiego 294. Zgłoszenia 
uczestnictwa przyjmowane są C 
elektronicznie: aleksandra.nadol-
ska@zus.pl lub malgorzata.wi-
sniewska04@zus.pl /raf/

Bezpłatne szkolenie w zus
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        WYCiĄG  Z  oGŁoSZENiA 
        o PiERWSZYCh PRZETARGACh uSTNYCh oGRANiCZoNYCh

Wójt Gminy Wejherowo
 informuje,

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Wejherowie, ul. Transportowa 1, w Biulety-
nie Informacji Publicznej Gminy Wejherowo oraz na stronie internetowej, zostało podane do 
publicznej wiadomości ogłoszenie o organizowanych pierwszych przetargach ustnych ogra-
niczonych na sprzedaż nieruchomości, oznaczonych ewidencyjnie:

Lp. Położenie
(obręb)

Nr działki Powierzchnia   
(ha)

Nr księgi wieczystej Cena 
wywoławcza 
(bez podatku 

VAT) (zł)

1. Gowino 117 0,0100 ha Gd1w/00057188/2 3 156,00 zł

2. Nowy Dwór 
Wejherowski

37 0,0300 ha Gd1w/00078179/9  5 565,00 zł

Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221; zm.: Dz. 
U. z 2016 r. poz. 2024 oraz z 2017 r. poz. 60) zostanie doliczony podatek VAT w obo-
wiązującej prawem wysokości. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wa-
dium oraz posiadanie prawa własności działki sąsiadującej z nieruchomości o nr ewid. 
117, obręb Gowino lub nr 37, obręb Nowy Dwór Wejherowski. Wadium należy wnieść 
przelewem środków pieniężnych w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek 
Gminy Wejherowo – Nr 80116022020000000061963934. Termin wniesienia wadium 
upływa dnia 8 grudnia 2017 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpły-
wu środków na rachunek Urzędu Gminy.

Przetargi odbędą się dnia 13.12.2017 roku  o godz. 1000

w urzędzie Gminy Wejherowo, ul. Transportowa 1
w sali konferencyjnej

Więcej informacji w sprawie sprzedaży można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieru-
chomościami i Środowiska Urzędu Gminy w Wejherowie, ul. Transportowa 1, tel. (58) 
738-67-51,  pokój nr 41A. 

oGŁoSZENiE buRMiSTRZA MiASTA RuMi
o przyjęciu dokumentów

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru poło-
żonego w Rumi, w rejonie ul. Działkowców wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko;
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Rumi dla terenu części dzielnicy Szmelta w Rumi dla stref D.2.Zl, D.3.MN 
i D.5.MN,u wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu infor-
macji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowi-
ska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.), 
zawiadamiam o  przyjęciu:
- Zarządzeniem Nr 1423/464/2017 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 16.10.2017r., 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru położonego 
w Rumi, w rejonie ul. Działkowców wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;
- Zarządzeniem Nr 1424/465/2017 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 16.10.2017r., 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi dla 
terenu części dzielnicy Szmelta w Rumi dla stref D.2.ZL, D.3.MN i D.5.MN,U wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko,

Z treścią dokumentów oraz ich uzasadnieniem i podsumowaniem, o których 
mowa odpowiednio w art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 październi-
ka 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spo-
łeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, 
można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Rumi, Rumia, ul. Sobieskiego 7, 
w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Pu-
blicznej Urzędu Miasta Rumi.  

       WYCiĄG  Z  oGŁoSZENiA  
       o  PiERWSZYM  PRZETARGu  uSTNYM  NiEoGRANiCZoNYM  

      NA  SPRZEDAŻ  NiERuChoMoŚCi  PoŁoŻoNEJ  W  RuMi  
      PRZY  ul. ŻWiRKi i WiGuRY, STANoWiĄCEJ  WŁASNoŚĆ  

      GMiNY  MiEJSKiEJ  RuMiA

Burmistrz Miasta Rumi ogłosił pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprze-
daż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka 57/15 o powierzchni 
1734 m2, obręb 9, zapisana w księdze wieczystej KW GD1W/00031775/6, prowa-
dzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie.

Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Rumi na obszarze położonym pomiędzy ulicami Kosynierów, Żwirki i Wi-
gury, Grunwaldzką, granicą działki 213/26 obręb 10, ulicą Kapitańską, ulicą Cegiel-
nianą i granicami z Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym uchwaloną Uchwałą Nr 
VIII/80/2011 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 kwietnia 2011 r. działka nr 57/15 zloka-
lizowana jest w obrębie strefy planistycznej oznaczonej symbolem A9.MN,MW,U1 
co oznacza, że jest to teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkanio-
wej wielorodzinnej, usługowej, mieszkaniowej jednorodzinnej lub wielorodzinnej 
z usługami; usługi nieuciążliwe, nie zakłócające funkcji mieszkaniowej. Działy III 
i IV księgi wieczystej KW GD1W/00031775/6 są wolne od wpisów i zobowiązań.

Pierwszy przetarg odbędzie się w dniu 19 stycznia 2018 roku o godzinie 
1200 w siedzibie urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, pok. 100.               

Cena wywoławcza wynosi 694.000,00 zł netto (sześćset dziewięćdziesiąt 
cztery tysiące złotych). Wadium wynosi 69.400,00 zł, które należy wnieść do 
dnia 15 stycznia 2018 r. w pieniądzu. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczo-
ny 23 % podatek VAT.

  
Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na 

tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi, 84-230 Rumia ul. Sobieskiego 7 oraz na stro-
nach internetowych Urzędu Miasta Rumi: www.bip.rumia.pl i https://rumia.eu  

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego przetargu można uzyskać w Re-
feracie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Rumi, pok. 106, tel. 58/679 
65 24, we wskazanych godzinach: poniedziałek w godz. 900 - 1700, wtorek, środa 
i piątek w godz.   730 – 1530.
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O realizacji tego projektu zde-
cydowali sami mieszkańcy. 
Projekt zgłoszony został do 
zeszłorocznej edycji Budżetu 
Obywatelskiego. Zdobył kilka-
set głosów i zakwalifikował się 
do wykonania.
Cyfrowe Archiwum Społeczne 
już dziś odnaleźć można pod 
adresem www.archiwumcy-
frowerumia.pl, chociaż do so-
boty (11 listopada) strona jest 
jeszcze w budowie.
Archiwa społeczne istnieją 
zazwyczaj przy stowarzysze-
niach, fundacjach, bibliote-
kach, domach kultury jako 
integralna choć często niewy-
odrębniona sfera ich działal-
ności. Gromadzą fotografie, 
wspomnienia, nagrane relacje, 
dokumenty życia społecznego. 
Wkraczają na obszary zwykle 

pomijane przez archiwa pań-
stwowe, ocalając historię życia 
codziennego, dzieje lokalne, 
opowieści zwykłych ludzi. 
Rumskie archiwum powstało 
w ramach inicjatywy oddolnej. 
Jego koordynatorem jest Miej-
ski Dom Kultury.

- Jest to strona internetowa 
gromadząca w formie elektro-
nicznej materiały dotyczące 
historii miasta. Zainteresowa-
ni mogą zapoznać się z nimi 
za darmo i w każdej chwili. 
Poszczególne zbiory są możli-
wie dokładnie opisywane, aby 
ułatwiały zlokalizowanie ich 
w czasie i przestrzeni. Zapra-
szam wszystkich do odbycia 
tej wirtualnej podróży do prze-
szłości Rumi – zachęca Dyrek-
tor Miejskiego Domu Kultury 
Agnieszka Skawińska. /raf/

Historia oczami mieszkańców
RuMiA | archiwalne zdjęcia, arTyKuŁy prasowe, naGrania mulTimedialne, a TaKże zdjęcia eKsponaTów i inTeresujące arTy-
KuŁy o hisTorii miasTa. To wszysTKo znajdzie się na sTronie cyfroweGo archiwum spoŁeczneGo. 

posiadasz 
arChiwalNe
fotoGrafie? 
Nagrania audio 
lub wideo dokumentujące 
historię rumi? 
pamiętasz miasto 
sprzed lat i chcesz 
podzielić się swoją 
opowieścią? 

Wesprzyj Cyfrowe 
Archiwum Społeczne
i napisz na adres: 

dariusz.rybacki@gmail.com

pierWsza staCja beNzyNoWa W rumi

„Płonie ognisko i szumią 
knieje...” - któż nie zna tej 
i wielu innych piosenek 
harcerskich i obozowych?
Dziś będzie okazja do 
przypomnienia sobie, jak 
to jest być harcerzem. 81 
Kaszubska Drużyna Harcerzy 

Kaszeba” zaprasza wszystkich 
– zarówno harcerzy, jak i ich 
rodziców, a także wszyst-
kich mieszkańców gminy 
Wejherowo na ognisko oraz 
wspólne śpiewanie pieśni 
harcerskich i patriotycz-
nych. Nie pamiętasz słów> 

Ognisko z harcerzami Nie szkodzi - śpiewniki będą 
dostępne na miejscu. 

Spotkanie przy ognisku 
organizowane jest z okazji 99. 
rocznicy odzyskania niepodle-
głości „Ogień Niepodległości 
1918-2018”. Rozpocznie się 
dziś – w piątek 10 listopada 
– o godz, 19,00 w Dworku 
Drzewiarza W Gościcinie nad 
rzeczką Gościciną. /raf/
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Sezon koncertów 
plenerowych i imprez 
pod chmurką skończył 
się na dobre. W Fabryce 
Kultury cały czas sporo 
się jednak dzieje. Co 
mieszkańcom Miejski 
ośrodek Kultury oferu-
je w sezonie jesienno-
zimowym?

- Przed nami ważne wyda-
rzenie, bo wielkimi krokami 
zbliżają się trzecie urodziny 
Fabryki Kultury. Startujemy 
już dzisiaj, czyli w piątek 10 
listopada, i rozpoczynamy 
od występu kabaretu Łow-
cy. B. Później zorganizo-
wane zostaną uroczystości 
związane z Dniem Niepodle-
głości. W sobotę odbędą się 
parada niepodległościowa 
i okolicznościowy koncert 
w Fabryce Kultury. Urodzi-
nowe przyjęcie, a konkret-
niej gala, zaplanowana zo-
stała na niedzielę. Na scenie 
w ramach imprezy wystąpią 
Bucket Guys, którym po-
pularność przyniósł udział 
w show Mam Talent, a także 
Monika Kitel, uczestniczka 
poprzedniej edycji progra-
mu The Voice of Poland. 
Niemniej interesująco w Fa-
bryce Kultury zapowiada się 
grudzień. Wówczas na na-
szej scenie wystąpi między 
innymi Czesław Mozil, na 
którego koncert już teraz 
serdecznie zapraszam.

Artyści, którzy wystę-
pują na scenie Fabryki 
Kultury, prezentują 
różne gatunki muzycz-

ne: począwszy od rocka, 
poprzez pop, a skoń-
czywszy na muzyce 
klasycznej. Skąd taka 
różnorodność?

- Po to, aby dostosować się 
do różnorodnych gustów na-
szych mieszkańców. Dlatego 
raz na scenie występuje Sar-
sa, a innym razem Sztywny 
Pal Azji. Przykład z ostatnich 
tygodni: odbył się koncert 
Lipali i recital Anny Karwan. 
Stawiamy na różnorodność, 
bo to się sprawdza. 

Nie rezygnujecie też 
z bezpłatnych seansów 
filmowych. latem było 
kino w Parku Miejskim, 
a teraz są projekcje 
w Fabryce Kultury. 

- Kontynuujemy projekcie 
popularnych produkcji. Za 
nami już Pokot Agnieszki 
Holland, Selma, a w grudniu 
będzie wyświetlany film pt. 
„Jestem mordercą”. Obrazem 
Macieja Pieprzycy zakończy-
my trwający obecnie sezon 
seansów filmowych. Już teraz 
mogę jednak potwierdzić, że 
kino w Fabryce Kultury bę-
dzie kontynuowane. Kolejne 
seanse wyświetlane będą 
na początku roku. Będziemy 
starali się wybierać takie fil-
my, które chcieliby obejrzeć 
mieszkańcy. Dlatego najpew-
niej wrócimy do formuły gło-
sowania za pomocą strony 
internetowej. 

Projekcje filmowe, kon-
certy muzyczne i dużo, 
dużo więcej. Fabryka 

Kultury tętni życiem, co 
chwilę coś się tu dzieje.

- Praktycznie w każdy week-
end organizowane są warsz-
taty o różnej tematyce. Do-
datkowo przygotowujemy 
konkursy, czy też wystawy. 
Już myślimy o zbliżających 
się Bożym Narodzeniu. Sta-
ramy się również układać ka-
lendarz wydarzeń na przyszły 
rok.

Pod koniec roku zazwy-
czaj ruszają też przy-
gotowania do sezonu 
letniego. Czy już wiado-
mo, jakie gwiazdy latem 
wystąpią w Redzie?

- Cały czas czekamy na za-

kończenie prac, które obec-
nie prowadzone są na sta-
dionie. Gdy gotowa będzie 
nowa nawierzchnia, bę-
dziemy już wiedzieć, jakimi 
warunkami i infrastrukturą 
dysponujemy. Trzeba wie-
dzieć, że od nich uzależnio-
ny jest również dobór wy-
konawców. Z drugiej strony 
nie ukrywam, że ponownie 
będziemy starali się kłaść 
nacisk na wysoki poziom 
i dużą różnorodność arty-
stów. Gościliśmy już między 
innymi grupę Wilki, Mroza, 
Sound and Grace, czy też ze-
spół Dżem. W tym roku my-
śleliśmy, chociażby o poże-
gnalnej trasie koncertowej 

zespołu Hey, ale już wiemy, 
że latem grupa nie będzie 
koncertowała. Robi przerwę 
w swojej działalności, więc 
szukamy innych artystów. 
Może zupełnie zmienimy 
kierunek i podczas przyszło-
rocznych urodzin miasta 
usłyszymy gwiazdy muzyki 
disco polo... Kto wie? 

oferta Fabryki Kultury 
jest bardzo ciekawa 
i różnorodna, co przy-
ciąga wiele osób. Czy to 
nie jest tak, że zaczyna 
brakować miejsca?

- Już od dłuższego czasu 
w Fabryce Kultury brakuje 
miejsca. To rzeczywiście jest 
spory problem, bo kiedy 
we wrześniu rozpoczynamy 
zapisy na zajęcia, to trwają 
one jeden czy dwa dni. Po-
tem już po prostu nie ma 
wolnych miejsc. Gdybyśmy 
mieli lepsze możliwości lo-
kalowe, to grup mogłoby 
być znacznie więcej. 

Są jakieś plany, aby to 
zmienić?

- Oczywiście. Plany cały czas 
są. Mamy już gotowy pro-
jekt rozbudowy Miejskiego 
Domu Kultury, ale nie udało 
nam się otrzymać wsparcia 
finansowego z Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Niebawem 
powinien zostać ogłoszo-
ny kolejny nabór wniosków 
o dotację i wówczas ponow-
nie wystąpimy o wsparcie. 
Mam nadzieję, że tym razem 
otrzymamy środki i będzie-

my mogli rozpocząć nie-
zbędne prace.

W najbliższą niedzielę 
Fabryka Kultury świę-
towała będzie trzy lata. 
Zbliżające się wielkimi 
krokami urodziny to 
impreza dla przyjaciół 
i najbliższych współ-
pracowników Miejskie-
go Domu Kultury?

- Nie. To zdecydowanie im-
preza dla wszystkich tych, 
którzy chcą zobaczyć, kto 
w tym roku otrzyma statu-
etkę Przyjaciela Kultury, czy 
też wystąpi na scenie. Dlate-
go zapraszamy wszystkich 
chętnych do świętowania 
razem z nami.

Czego życzyć Panu 
i Fabryce Kultury 
z okazji zbliżających 
się urodzin?

- Sobie życzyłbym wytrwa-
łości w pokonywaniu pro-
blemów codziennych, bo 
czasami jest tak, że te naj-
bardziej błahe przeszkody 
urastają do rangi trzeciej 
wojny światowej i to nieraz 
całkiem dosłownie. Oprócz 
wytrwałości życzylibyśmy 
sobie przede wszystkim 
poprawy warunków loka-
lowych, żebyśmy już za rok 
mogli planować otwarcie 
nowych sal w Fabryce Kul-
tury.

bardzo dziękuję za 
rozmowę i życzę wy-
trwałości oraz realizacji 
zamierzeń.

Stawiamy na różnorodność
WYWiAD | o przyGoTowaniach do sezonu leTnieGo, problemach loKalowych i zbliżających się urodzinach fabryKi KulTu-
ry z Tomaszem wiŚniewsKim, dyreKTorem miejsKieGo domu KulTury w redzie, rozmawia anna walK.

Premiera nowego projektu Miej-
skiego Domu Kultury w Rumi 
pt. „Słowa Tuwima” w reżyserii 
Agnieszki Skawińskiej zakoń-
czyła się rozdaniem nagród dla 
zwycięzców. Wszyscy uczestnicy 
wypadli bardzo dobrze, co jest 
wynikiem miesięcznej pracy na 
warsztatach dykcyjnych, teatral-
nych i z interpretacji wiersza pod 
okiem fachowców w tej materii. 
Zwyciężyła Anna Górna wierszem 
pt. „Życie” zdobywając najwyższą 
nagrodę pieniężna w wysokość 
600 złotych. 

- Poziom każdego konkursu 
organizowanego przez Miejski 
Dom Kultury jest bardzo wyso-
ki. Rumianie aktywnie angażują 
się w wydarzenia kulturalne i na 
pewno będziemy rozwijać tę ofer-
tę w naszym mieście – zapowiada 
Radna Beata Ławrukajtis. /raf/

Wierszogadanie po raz pierwszy
RuMiA | KilKa dni Temu w rumi odbyŁ się finaŁ pierwszej edycji wierszoGadania. 

Nagrody dla laureatóW WręCzały radNa beata łaWrukajtis i radNa luCyNa szypuła

Jak wyglądałby świat bez telefonu czy żarówki ? Czym 
jest peryskop i kalejdoskop? Czy łatwo skonstruować 
łódź podwodną? 

Telefon i żarówka to przedmioty powszechnego użytku, bez 
których trudno wyobrazić sobie codzienne życie. Zbliżające 
się warsztaty edukacyjne wyjaśnią najmłodszym, jak ważnym 
odkryciem były podobne wynalazki oraz co zawdzięczamy po-
staciom, takim jak Thomas Edison czy Aleksander Bell. Wśród 
ważnych nazwisk pojawią się także słynni Polacy, tacy jak 
Jan Heweliusz czy Zygmunt i Karol Wróblewscy, którzy mieli 
znaczący wkład w rozwój nauki. 
Nie zabraknie zajęć praktycznych, na których mali odkrywcy 
będą budować telefon, testować prawa dynamiki Newtona 
czy dowiedzą się, jak działają łodzie podwodne. Prowadzący 
zajęcia w obrazowy sposób wytłumaczą zasady działania 
słynnych wynalazków, takich jak peryskop czy kalejdoskop. 
Warsztaty z pewnością zainspirują małych odkrywców do 
własnych poszukiwań i twórczych działań! 
Z okazji 10. urodzin Portu Rumia Centrum Handlowego 
Auchan na dzieci czekają dodatkowe niespodzianki.  Wśród 
atrakcji przewidziano pokazy balonikowe i tworzenie kreatyw-
nych zwierzątek z balonów, które następnie dzieci zabiorą do 
domu. Zajęcia z cyklu Akademia Małych Odkrywców odbędą 
się 12 listopada w Porcie Rumia Centrum Handlowym Auchan 
przy ulicy Grunwaldzkiej 108 w Rumi. Zabawa zacznie się o 
12:00 i potrwa do 17:00. Wstęp bezpłatny! /raf/

poznaj słynnych wynalazców
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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 nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 
2147 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta Rumi 
Nr 1442/483/2017 z dnia 30 października 2017 roku infor-
muję, iż w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskie-
go 7, na okres 21 dni, wywieszony został wykaz obejmujący 
nieruchomość położoną w Rumi przy ul. Helskiej, oznaczo-
ną jako działka nr 73   o pow. 891 m2, obręb 18, stanowiącą 
własność Gminy Miejskiej Rumia, przeznaczoną do sprzeda-
ży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

NIERUCHOMOŚCI

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

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

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

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

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ

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

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

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

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

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

KUPIĘ

INNE

EDUKACJA
lEKCJE gry na gitarzę elektrycznej 
i akustycznej. Poziom początkujący 
oraz średnio zaawansowany. Luzino, 
506077549

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

SPRZĘT ELEKT.

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

PRACA

DAM PRACĘ

USŁUGI

uSŁuGi dekarsko – ciesielskie, tel. 
697 753 504

oPAKoWANiA jednorazowe, tel. 
501 175 330

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

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

PoGoToWiE komputerowe, bez-
płatny dojazd i diagnostyka* tel.58 
380 44 44 www.winfo.com.pl * na 
obszarze Wejherowa, jeśli klient zleci 
dokonanie naprawy

TOWARZYSKIE

SEX-sex-sex to lubie gorąca blon-
di pozna Panów sponsorów tel 
514120213 Sopot

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

RÓŻNE

SPRZEDAM gitarę elektroakustycz-
ną LAG T60DC z wmontowaną elek-
tronika Fishman Matrix wartą 900zł 
+ twardy case. Cena 1300zł, 506 077 
549 Luzino

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

DREWNo opałowe, buk, sosna i ga-
łęziówka, porąbane, ułożone możli-
wy transport. 506250477

SPRZEDAM mysimbe nowoczesny 
lek na odchudzanie. cena 400 zl. Wej-
herowo. tel.5023519881

SPRZEDAM wanne akrylową 

z uchwytami 70X140 cena 100 zł. tel 
58/7781735

SPRZEDAM wieszak wolnostojący 
stalowy 60zł tel.507486424

SPRZEDAM ładne lustro złota rama 
73x163 ,200zł tel.507486424

PloG 3 skiby rozdrabniacz BAK 
600667860

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

SKuPuJEMY 
stare militaria 

w bardzo dobrych cenach 
(mundury, dokumen-

ty, części zabytkowych 
pojazdów, odznaczenia, 
wyposażenie wojskowe), 

oldmilitaria.pl 
tel. 666 025 860 

e-mail: ekwipunekwojsko-
wy@gmail.com, 

info@oldmilitaria.pl

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

ZŁoTA rączka, drobne naprawy, 
sprzątanie obejścia, piwnic, trans-
port, prace w ogrodzie, okolice Luzi-
na, 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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Czerwony Gryf
ubiegły weekend nie był 
udany dla młodych gryfi-
tów – tylko jednej druży-
nie udało się wygrać.

Juniorzy starsi przegrali 
w Bytowie 1-2, za to rocznik 
2001/2002 zremisował tam 
3-3. Zespół rocznika 2003 
poniósł porażkę 1-2 z CWZS 
Bydgoszcz w Centralnej 
Lidze Juniorów. Punktów 
nie zdobył też rocznik 2004, 
który przegrał 1-3 z SI Arką 
II Gdynia. Była to pierw-
sza porażka tej drużyny 
w obecnym sezonie. Nie 
wygrały też obie ekipy 
z rocznika 2005 (pierwsza 
– remis, druga – porażka), 
a jedyne trzy punkty zdobył 
pierwszy zespół z roczni-
ka 2006, który wygrał 4-1 
z Ósemką Lębork. Druga 
drużyna przegrała 1-2 z Bał-
tykiem Gdynia.

Tylko jedna 
wygrana
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Piłkarze z Wejherowa poje-
chali do Bełchatowa w zaled-
wie szesnastu (w tym trzech 
bramkarzy - Wiesław Ferra, 
Dawid Leleń i Adam Duda) – to 
skutek wąskiej kadry, kontuzji 
oraz wykluczeń. I chyba lekko 
rozkojarzony zaczął ten mecz 
zespół Gryfa.W 7. minucie 
mieliśmy osłabienie – Flaszkę 
sfaulował Kamiński, sędzia 
uznał, że gracz GKS-u wycho-
dził na czystą pozycję i usunął 
obrońcę z boiska. Osłabiony 
Gryf miał swoją okazję – z rzu-
tu wolnego groźnie uderzył 
Kołc, jednak piłka o centyme-
try minęła poprzeczkę bramki 
gospodarzy.Przed przerwą 
świetną szansę miał GKS, ale 
Flaszka chybił z kilku metrów 
po podaniu Wojowskiego.

Od ataków pozycyjnych 
Bełchatowa zaczęła się dru-
ga część spotkania. W 59. 
minucie GKS zdobył upra-
gnionego gola – Chwastek 
uruchomił podaniem Barto-

siaka, który przyjął, potężnie 
uderzył, a piłka zatrzepotała 
w siatce wejherowian. Parę 
minut później były piłkarz 
Gryfa po indywidualnej akcji 
zdecydował się na strzał, ale 
futbolówka otarła tylko po-
przeczkę. W 75. minucie mie-
liśmy wyrównanie sił – drugą 
żółtą, a w konsekwencji czer-
woną kartkę otrzymał stoper 
GKS-u, Bierzało. Gryf jednak 
nie doprowadził do wyrów-
nania, a... osłabił się. Sędzia 
spotkania dał drugą żółtą 
kartę Piotrowi Kołcowi i wy-
rzucił go z boiska. Mimo to 
goście postawili wszystko na 
jedną kartę – bramkarz Gryfa 
poszedł w pole karne rywali. 
Nie opłaciło się - w ostatniej 
akcji meczu piłkę odzyskał 
GKS, Chwastek miał wolną 
drogę do bramki, ale został 
powalony przez bramkarza 
wejherowian. Sędzia wyrzucił 
Wiesława Ferrę i Gryf dokoń-
czył mecz w ośmiu.

-Sędzia bardzo nisko nam 
postawił poprzeczkę. -powie-
dział nam Piotr Rzepka, tre-
ner Gryfa Wejherowo - Usunął 
z boiska „Kamyka” chociaż na-
pastnik gospodarzy wypuścił 
sobie daleko na skrzydło piłkę, 
a do tego blisko był Piotr Kołc. 
Muszę pochwalić mój zespół, 
bo mimo że przez większość 
meczu graliśmy mając jedne-
go zawodnika mniej, to wal-
czyliśmy jak równy z równym.

ii liGA | osŁabiony zespóŁ pioTra rzepKi GraŁ o punKTy w beŁchaTo-
wie, jednaK przyniósŁ sTamTąd TylKo Kolejne Kadrowe KŁopoTy. 

Gks bełChatów 
– Gryf wejherowo 1-0

bartosiak 59’

Gks: moczadło – pietroń, kendzia, 
bierzało, Wojowski (46.garuch) – 
rachwał, bociek – bartosiak, Flaszka, 
Ciarkowski (53.Chwastek) – giel

Gryf: Ferra – regliński, kamiński, kołc, 
goerke – Wicon, trąbka, Nadolski, ptak, 
gabor (80.gierszewski) - okuniewicz

Żółto-czarni muszą grać o ucieczkę z dna ligowej tabeli, 
ale sytuacja drużyny jest dramatyczna – trudno będzie 
złożyć podstawową jedenastkę.

Ostatnie spotkanie przy-
niosło nie tylko kolejną 
porażkę, ale duże osłabie-
nia. Na trybuny odesłany 
został trener Gryfa, Piotr 
Rzepka, a jego asystent, 
Jarosław Kotas przed naj-
bliższym meczem będzie 
miał ogromny bół głowy 
i nie będzie on spowodo-
wany bynajmniej kłopo-
tem kadrowego bogactwa. 
Przeciwnie – za czerwoną 
kartkę w meczu z MKS-em 
Kluczbork będzie pauzował 
Paweł Brzuzy, a w spotkaniu 
z GKS-em Bełchatów wy-
kluczeni zostali Piotr Kołc, 
Wiesław Ferra, oraz Przemysław Kamiński. Do wspomnianej 
czwórki należy doliczyć Krzysztofa Wickiego, oraz Rafała 
Maciejewskiego, którzy zmagają się z urazami i również 
mogą być niedostępni w niedzielę.

Jeśli przegramy teraz, i w następnym meczu ze Stalową 
Wolą, to niestety prawdopodobnie nam ta II liga nam 
ucieknie. - mówi trener, Jarosław Kotas. – Przez dużą liczbę 
wykluczeń mamy ból głowy przy układaniu składu, ale nie 
składamy broni.

Błękitni Stargard, najbliższy przeciwnik Gryfa, podobnie 
jak żółto-czarni jest zamieszany w walkę o utrzymanie, ale 
jest w znacznie lepszej sytuacji. Znajduje się co prawda tuż 
nad strefą spadkową, ma jednak nad nią 4 punkty przewagi 
i wiele wskazuje, że przerwę zimową Błękitni spędzą nad 
kreską. Najlepszym strzelcem zespołu jest Mateusz Wę-
sierski, który jeszcze niedawno grał w KS-ie Chwaszczyno. 
19-latek zdobył w tym sezonie 4 bramki. Błękitni mogą po-
szczycić się liczbą wychowanków w pierwszym zespole – 
obecnie w 23-osobowej kadrze jest ich aż 16. 

W zeszłym sezonie Gryf w Wejherowie pokonał Błękitnych 
2-1, natomiast w Stargardzie przegrali aż 1-6. Był to najgor-
szy wynik żółto-czarnych w poprzednim sezonie.

ból głowy trenerów

Gryf wejherowo – błękitNi starGard 
Niedziela, 12. listopada, 13:00
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zarejestruj się i twórz razem z nami!

Faworytem meczu Po-
goń Lębork - Wikęd Luzino 
mimo wszystko byli go-
spodarze. Pogoń to spad-
kowicz z III ligi, który ma 
ambicje wrócić na wyższy 
poziom rozgrywkowy. Tym-
czasem po pierwszej poło-
wie było 0-1, a po przerwie 
goście pokazali zabójczą 
skuteczność i strzelili jesz-
cze trzy gole. W szeregach 
Wikędu szczególnie do-
brze zaprezentowali się 
rezerwowi – Fierka, oraz 
Maszota. Pierwszy strzelił 
dwie bramki, a drugi ustalił 
wynik meczu. Wikęd dzięki 
zwycięstwu awansował na 
4. miejsce w tabeli IV ligi.

Stolem Gniewino stoczył 
wyrównany pojedynek 
z Jaguarem Gdańsk. Pod-
opieczni Tomasza Dołotki 
nie zdołali jednak przechy-
lić szali zwycięstwa na wła-
sną stronę i ostatecznie pał 
wynik 1-1. Stolem zajmuje 
5. miejsce w ligowej tabeli, 
ale ma jeden mecz rozegra-
ny mniej, niż wyprzedzają-
ce go zespoły.

Ani jednego punktu nie 
zdobył za to Orkan. Kaszu-
bia Kościerzyna wygrała 
w Rumi 3-2, co oznacza, że 
zespół gospodarzy spadł 
na 16. miejsce.

Wikęd pogonił Pogoń
PiŁKA NoŻNA | najwięKsze wrażenie spoŚród piŁKarzy z naszeGo powiaTu zrobiŁ zespóŁ z luzina, 
KTóry odniósŁ imponujące zwycięsTwo w lęborKu.

Dotkliwej porażki doznały 
Orlęta Reda, które uległy na 
własnym boisku Czarnym 
Pruszcz Gdański 2-5. Przez to 
potknięcie lider V tabeli, GKS 

Kowale powiększył przewagą 
nad Orlętami do 9 punktów.

W weekend zostanie roze-
grana przedostatnia tego-
roczna kolejka IV ligi, oraz 

ostatnia kolejka V ligi. W so-
botę o 14:00 Wikęd zmierzy 
się w Luzinie z Aniołami Gar-
czegorze. Wyjazdowe spotka-
nia zagrają Stolem (z Powi-

ślem Dzierzgoń), oraz Orkan 
(z Cartusią Kartuzy). Orlęta 
Reda na koniec rundy zmie-
rzą się z Kaszubami w Połcho-
wie. Krzysztof Grajkowski

fo
t. 

W
ik

ęd
 L

uz
in

o

Wejherowscy szczypior-
niści prezentują znako-
mitą formę. W sobotę 
wygrali trzeci mecz 
z rzędu, tym razem na 
własnej hali.

Najpierw prowadzenie 
objęli Tytani, po kilku 
minutach było 5:4 dla 
gości, AZS UMK Toruń. 
Potem jednak żółto-czer-
woni zdobyli pięć bramek 
z rzędu i od tego mo-
mentu zaczęła się kon-
trola wejherowian w tym 
meczu. Później mieliśmy 
grę punkt za punkt, co 
sprawiło, że pierwszą 
partię Tytani wygrali dość 
wyraźnie – wynik po 30 
minutach brzmiał 13:9.
Po przerwie gospodarze 
dali prawdziwy popis gry – 
ze stanu 13:9 doprowadzili 
do stanu 20:9. Zespół z To-
runia ruszył do odrabiania 
strat, a w szeregach Tyta-
nów pojawiła się nerwo-
wość – kilka minut przed 
końcem przewaga zmalała 
do zaledwie 4 bramek, ale 
gospodarze nie pozwolili 
się już bardziej zbliżyć 
rywalom i ostatecznie 
pokonali rywali 29:24.
Tytani w obecnych 
rozgrywkach spisują się 
bardzo dobrze – z pięciu 
meczów wygrali cztery 
i zajmują wysokie, 4. miej-
sce w ligowej tabeli.

Kolejna wygrana 
Tytanów

W przedostatniej kolejce na 
stadionie MOSiR zespołowi 
gospodarzy nie sprzyjało 
szczęście – AZS AWF War-
szawa po dramatycznym 
spotkaniu minimalnie wy-
grał z Arką 33:32. Wobec 
tego kwestia mistrzostwa 
musiała się rozegrać w da-
lekiej Rudzie Śląskiej. Tylko 
zwycięstwo za 5 punktów 
(cztery przyłożenia) dawało 
mistrzostwo Arkowcom.
Początek meczu, którego 
stawką było mistrzostwo, 
nie od początku układał się 
dobrze – w pierwszej poło-
wie gospodarze postawili 
rywalom trudne warunki, 
goście nie mogli przełamać 
stagnacji w ofensywie i po 
pierwszej połowie spotka-
nia RC Arka Rumia wygrywał 
nieznacznie, 5:0. 
Po przerwie Arkowcy obu-
dzili w sobie sportową złość. 
Formacja młyna wzięła na 
siebie ciężar gry i w efekcie 
przyłożeń Smolińskiego oraz 

kolejnego przyłożenia jed-
nego z najbardziej doświad-
czonych zawodników RCAR, 
Darka Rohde do 5 punktów 
brakowało już tylko jednego 
przyłożenia. Punkt bonu-
sowy zdobył wychowanek 
i zarazem kapitan drużyny 
Łukasz Prabucki, który po 
serii szybkich przegrupowań 
zdecydował się na indywi-
dualną akcję zakończoną 
położeniem piłki między słu-
py. Ostatecznie Arka Rumia 
zwycięża 26:0 zdobywając 5 
punktów i w efekcie mistrzo-
stwo II ligi rugby przed AZS 
AWF Warszawa oraz Rudą 
Śląską.

Arka Rumia mistrzem II ligi!
RuGbY | zawodnicy z rumi wyGrali osTaTni mecz sezonu i doczeKali się 
upraGnioneGo zwycięsTwa w ii lidze. skład 

zwyCięskieGo 
zespołu rC 

arka rumia: 
d.rohde, k.bogdanis, a.okulski, 
k.smoliński, a.idzi, b.kier-
snowski, d.derylak, ł.prabucki, 
m.bartkowiak, m.kossowski, 
a.gajewski, m.Cygan, p.ryn-
kiewicz, W.Woronko jr, oraz 
k.bela. m.kaczmarek, m.obrycki, 
a.szreder, m.olejowski, s.Całka, 
k.grablowski, t.Wlaziński

treNerzy:
paweł Nowak, 
konrad Chromiński

fo
t. 
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