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 Obecnie na terenie Wejhe-
rowa przebywa dziewięciu 
bezdomnych – wynika z infor-
macji Straży Miejskiej w Wej-
herowie. 

 Był wulgarny i natarczywy. 
47-latek, który żebrał przed 
jednym ze sklepów przy ul. 
Kwiatowej w Wejherowie, 
trafił do policyjnej izby za-
trzymań.

 Ponad godzinę trwała akcja 
ratownicza na polu pomiędzy 
miejscowościami Mierzyno 
a Mierzynko. Strażacy wyciągali 
konia, który ugrzązł w błocie.

 Jedna osoba została poszko-
dowana w wyniku wypadku, do 
którego doszło na „krajówce”. 
W Wejherowie zderzyło się pięć 
samochodów. 

 Blisko 150 dzieci ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 im. Małego 
Trójmiasta Kaszubskiego prze-
szkolono z pierwszej pomocy 
przedmedycznej. 

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
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DYŻuR 
reporTera

Widziałeś ciekawe 
wydarzenie? 
A może chcesz 
zgłosić jakąś sprawę?

tel. 606 112 745

Pracuję na rzecz ludzi
z Marcinem drewą, wiceprzewodniczącym rady Miasta Wejherowa, 

rozmawia rafał Korbut.

Wiceprzewodniczący 
RM, zastępca dyrektora 
ośrodka sportowego, 
współorganizator 
konkursów i wydarzeń 
kulturalnych oraz akcji 
charytatywnych – sporo 
tego, a przecież to nie 
wszystkie pana funkcje. 
od kiedy działa pan 
społecznie i jak to się 
zaczęło?

- Angażowałem się społecz-
nie już jako nastolatek. Dzia-
łałem wówczas między in-
nymi w KSM-ie czy Caritasie 
i już wtedy interesowałem 
się życiem publicznym i jeź-
dziłem na spotkania z po-
litykami. Było to dla mnie 
bardzo naturalne działanie, 
można powiedzieć, że już 
wtedy wiedziałem, co chcę 
robić w życiu, a kolejne lata 
tylko mnie do tego przy-
bliżały. Każdą wolną chwilę 
wykorzystywałem pracę na 
rzecz ludzi.

Zacznijmy od działal-
ności w wejherowskiej 
radzie miasta. Dlaczego 
zdecydował się pan 
kandydować i dlaczego 
chciał (i nadal chce) pan 
działać na rzecz miasta?

- Do Rady Miasta Wejhero-
wa kandydowałem już jako 
18-latek, nie udało mi się 
wówczas, ale już wtedy zdo-
bywałem potrzebną wiedzę 
i doświadczenie, aby praco-
wać na rzecz wejherowian. 
Udzielałem się społecznie 
i organizatorsko. Obecnie 
działanie w radzie miasta 
tylko ułatwia mi wdrażanie 
moich planów i pomysłów, 
a także pozwala na realne 
reagowanie na potrzeby 
mieszkańców, dla których 
przecież jestem.

Niedawno został pan 
zastępcą dyrektora w 
Centralnym ośrodku 
Sportu ośrodka Przy-
gotowań olimpijskich 
Cetniewo. A zatem 
angażuje się pan także 
w sprawy związane z 
promocją sportu?

- W Radzie Miasta Wejhero-
wa działam w komisji Oświa-
ty i Kultury i Dziedzictwa 
Regionalnego. Zarządzanie 
i promocja to moje mocne 
strony. Od kilku lat  pracuje 
w Komisji Episkopatu Polski 
i kieruję Domem Misyjnym. 
Pozwoliło mi to nabrać cen-
nego doświadczenia, które 
mogę teraz wykorzystać 
w tej chwili w Centralnym 
Ośrodku Sportu Ośrodka 
Przygotowań Olimpijskich 
Cetniewo. Odpowiadam tam 

między innymi za promocję 
oraz gastronomię, w której 
świetnie się poruszam. Od lat 
pracowałem właśnie w sek-
torze gastronomii. W COS 
chciałby wdrożyć moje po-
mysły na wypromowanie 
samego ośrodka, a także 
sportu. Przy najbliższych Mi-
strzostwach Europy będzie 
do tego doskonała okazja. 

Podejmuje pan też 
inicjatywy związane z 
historią, kulturą, roz-
rywką, a także działal-
nością charytatywną. 
Jakie? 

- Jestem pasjonatem historii, 
moją pasją chciałbym zara-
zić mieszkańców Wejhero-
wa, dlatego każdego roku 
jesienią organizuję Konkurs 
Wiedzy o Historii Wejhero-
wa im. Reginy Osowickiej. 
Z roku na rok to wydarzenie 
cieszy się coraz większym 
zainteresowaniem. Dzięki 
niemu mieszkańcy dowia-
dują się i zgłębiają wiedzę 
o powstaniu i przeszłości 
swojego miasta. Interesuję 
się również wydarzeniami, 
do których doszło podczas 
II wojny światowej w Lasach 
Piaśnickich. Jestem człon-

kiem stowarzyszenia „Ro-
dzina Piaśnicka”. Staram się 
mówić głośno o tym, jakich 
zbrodni tam dokonano, wie-
le młodych osób z okolic na-
szego miasta nie wie o tym 
co wydarzyło się w prze-
szłość tak blisko nas. Oprócz 
tego w okolicach Bożego 
Narodzenia włączam się 
w przygotowywanie  Cha-
rytatywnego Kolędowania 
„Festiwalu Serc” zbieramy 
wówczas fundusze na po-
trzebujące dzieci z parafii 
Chrystusa Króla w Wejhe-
rowie. W sześcioletniej hi-
storii festiwalu udało nam 
się zarosić między innymi 
Macieja Miecznikowskiego, 
czy zespół Równica z połu-
dnia Polski. Mikołajki to czas 
kiedy wraz z Caritasem przy-
gotowujemy kartki z życze-
niami dla dzieci, które ten 
radosny czas muszą spędzać 
w szpitalu. Dla dzieci współ-
organizuje także Olimpiadę 
Uśmiechu czyli Dzień Dziec-
ka w Parku Majkowskiego. 
Udało mi się także poczęsto-
wać mieszkańców darmo-
wymi jabłkami. Akcje odbyły 
na początku 2017 roku  i cie-
szyły się wielkim zaintereso-
waniem. 

Aktywnie włącza się 
pan też w kultywowanie 
i promowanie kultury 
kaszubskiej oraz historii 
naszego regionu...

- Tak, byłem inicjatorem tablicy 
w języku kaszubskim „Wejrowò 
dëchòwô stolëca Kaszëb witô” 
- Wejherowo Duchowa stolica 
Kaszub wita. Uważam, że to 
prosty i dobry sposób na po-
kazanie, że nasze miasto ma 
wiele wspólnego z kaszubską 
kulturą, a mieszkańcy w dużej 
mierze to Kaszubi od wielu 
pokoleń. Oprócz tego jestem 
członkiem Zrzeszenia Kaszub-
sko - Pomorskiego w Wejhe-
rowie. 

W kolejnych latach z 
pewnością planuje pan 
kontynuowanie działal-
ności społecznej. Może 
pan zdradzić jakieś 
plany na przyszłość?

- Na pewno będę kontynuował 
cykliczne wydarzenia, które or-
ganizuję lub współorganizuję. 
Bliskie mi są tematy związane 
z historią i regionem Kaszub-
skim. Chciałbym również da-
lej udzielać się charytatywnie 
i oczywiście pracować na rzecz 
moich wyborców i sprawiać, 
żeby byli zadowoleni z tego że 
żyją w naszym mieście. Myślę 
również o ponownym kan-
dydowaniu do rady miasta, 
wszystko w rękach mieszkań-
ców i…..dla mieszkańców.

Dziękuje za rozmowę.
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zarejestruj się i twórz razem z nami!
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Zmiany w kursowaniu 
kolejek SKM wprowadzo-
ne będą od 10 grudnia. 
To dobra wiadomość, bo 
oznacza, że będzie więcej 
kursów (kolejki nieco czę-
ściej będą jeździły m.in. do 
Wejherowa), zmniejszona 
zostanie też nocna prze-
rwa. Tymczasem wielu pa-
sażerów narzeka na to, że 
SKM-ki kursują niezgodnie 
z rozkładem. 
Pan Aleksander od kilku lat 
codziennie jeździ kolejką 
do pracy z Gdyni do Wej-
herowa. Zazwyczaj wybie-
ra tę, która według planu 
w Wejherowie jest kilka mi-
nut po godz. 9.00, a z Gdyni 
Głównej powinna odjeż-
dżać o godz. 8.33. 
- Powinna, gdyż niestety 
notorycznie się spóźnia 
– mówi pan Aleksander. - 
Przykłady z ostatnich kilku 
dni: w środę 8 listopada 
była spóźniona o 4 mi-
nuty, w czwartek było to 
już 8 minut. W miniony 
poniedziałek – tu cieka-
wostka - SKM-ka odjecha-
ła o 3 minuty... wcześniej! 
Dokładnie o godz. 8.30. 
Współczuję osobom, które 
przyszły na czas, a mimo 
tego musiały czekać pół 
godziny na kolejną kolej-
kę. Z kolei we wtorek o tej 
porze, o której miała jechać 

będzie więcej kursów:
od 10 grudnia br. do 10 marca 2018 roku wprowadzony będzie 
nowy rozkład jazdy szybkiej kolei Miejskiej. zwiększona zosta-
nie m.in. częstotliwość kursów do rumi i Wejherowa. 
w dni powszednie pomiędzy Gdańskiem Śródmieście a Gdy-
nią chylonią:

w godzinach szczytu pociągi, jak dotychczas  •	
będą jeździły co 7,5 minuty. Poza szczytem -  
co 10 min. (teraz jeżdżą co kwadrans)

w soboty:
kolejki będą jeździły co 10 min (dotychczas co 15 min)•	

w niedziele i święta:
kolejki będą kursowały co 20 min (teraz co 30 min)•	

zmniejszona zostanie nocna „dziura” w rozkładzie. obecnie jest 
przerwa od 1-ej do 4-ej (wyjazd ze stacji Gdańsk Główny) czyli 
trzy godziny bez pociągu. W nowym rozkładzie z tej samej stacji 
pociągi wyruszą ok. północy, kolejny o 2-ej a następny o 4-ej. 
Będzie więc odstęp dwugodzinny. Częściej (co godzinę) będą 
jeździły skM-ki w nocy w weekendy.
W sumie będzie o ok. 10 proc więcej pociągów niż obecnie.
niewielkie zmiany zaplanowano też na linii Pomorskiej kolei 
Metropolitalnej. dojdą dwa nowe przystanki: Gdynia karwiny 
i Gdynia stadion.
szczegółowy rozkład jest już udostępniony na stronach interne-
towych skM i w gablotach na stacjach i peronach.
Ważną zmianą jest to, że skM już nie jeździ do słupska. decyzją 
marszałka pociągi skM będą kończyły bieg w lęborku. do słup-
ska pasażerów będzie woził Polregio (Przewozy regionalne).

skm Planuje inwestycje:
spółka przymierza się do zakupu 10 nowych pociągów, które 
pozwolą wycofać z eksploatacji   najstarszy, najbardziej zużyty 
tabor. Przewidywany koszt to 150 milionów złotych. 
- Kiedy je kupimy – niestety, nie wiadomo – mówi tomasz złotoś, 
rzecznik prasowy spółki PkP szybka kolej Miejska w trójmieście. 
- To zależy głównie od Urzędu Marszałkowskiego. Dodam, że 
jesteśmy jedynym przewoźnikiem kolejowym w Polsce, który ma 
umowy przewozowe tylko na rok. To bardzo utrudnia rozmowy 
z bankami, które żądają gwarancji, by kupione pociągi jeździły, 
zarabiały i tym samym umożliwiały spłatę kredytu. Taka umowa 
powinna być zawarta na minimum 10 lat. Gdy pokazujemy rocz-
ną, banki nie chcą z nami rozmawiać. Niemniej – nie poddajemy 
się. Szukamy różnych możliwości sfinansowania tej inwestycji. 
Ponadto cały czas remontujemy i modernizujemy  już posiadany 
przez nas tabor.

Co z tymi SKM-kami?
KoMuNIKACJA | naWeT 10-MinuToWe opóźnienia i odjazdy przed Wyznaczoną 
na rozKŁadzie Godziną – TaKie sKarGi na KolejKi sKM doTarŁy do naszej redaK-
cji. TyMczaseM Kolej już W przyszŁyM Miesiącu zapoWiada zMiany. 

kolejka do Wejherowa, odje-
chała poprzednia – kończąca 
bieg w Gdyni Cisowej. A ta do 
Wejherowa była spóźniona 
prawie 10 minut. Rozumiem, 
że czasem są jakieś zdarzenia 
losowe, ale od kilku miesięcy 
w SKM spóźnienia niestety 
wyglądają  na standard.
Jak wyjaśnił nam Tomasz Zło-
toś, rzecznik prasowy spółki 
PKP Szybka Kolej Miejska 
w Trójmieście, opóźnienia 
w kursowaniu kolejek wyni-
kają przede wszystkim z prac, 
jakie prowadzone są na to-
rach i na peronach. 
- Najważniejsze  remonty  ja-

kie w tej chwili realizujemy to 
przebudowa peronu w Gdyni 
Chyloni, budujemy też wiatę 
dla pasażerów na peronie w  
Rumi Janowie – wyjaśnia To-
masz Złotoś. - Podczas tych 
prac nierzadko zdarza się, że 
maszyny „wychylają się” na 
tory, wówczas kolejki SKM 
muszą czekać, a to powoduje 
zakłócenia w ruchu. Te prace 
mają potrwać do końca bie-
żącego roku. Ponadto budu-
jemy też ścianę oporową przy 
Galerii Metropolia koło stacji 
Gdańsk Wrzeszcz. Koniecz-
ność wyłączenia jednego 
toru z ruchu spowodowała, 

że pojazdy poruszają się tam 
wahadłowo, co dodatkowo 
wpływa na nieregularność 
odjazdów. Wykonawca miał 
wyznaczony termin zakoń-
czenia prac do końca listo-
pada, niestety - patrząc na 
zaawansowanie -  prawdopo-
dobnie nie zdąży. O wszyst-
kich większych opóźnieniach 
informujemy pasażerów na 
bieżąco poprzez aplikację 
SKM KomPas, ale o niewiel-
kich (3-4 minutowych) już 
nie. Gdy tylko zakończymy te 
remonty wszelkie niedogod-
ności dla pasażerów powinny 
zniknąć.
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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

Projekt o nazwie „Budowa Sys-
temu Roweru Metropolitalne-
go OMG-G-S” województwo 
pomorskie dofinansuje pro-
jekt kwotą ponad 17,2 mln zł, 
co stanowi 85 proc. jego kosz-
tów. Oznacza to, że wprowa-
dzenie systemu roweru me-
tropolitalnego jest bliżej, niż 
kiedykolwiek się wydawało.
Rower metropolitalny ma 
zwiększyć dostępność wę-
złów integracyjnych, umoż-

liwiając szybszą i bardziej 
komfortową przesiadkę na 
inny środek transportu zbio-
rowego (np. pociąg, auto-
bus, trolejbus czy tramwaj). 
Realizacja projektu ma się 
przyczynić do zwiększe-
nia mobilności podróżnych 
i stworzenia atrakcyjnej al-
ternatywy wobec środków 
komunikacji samochodowej. 
Zastosowanie w projekcie 
najnowocześniejszych sys-

temów teleinformatycznych 
ma pozwolić na integrację 
systemu rowerowego z bile-
tem metropolitalnym.
Projekt zakłada budowę 
systemu opartego o flotę 
rowerów publicznych wraz 
z niezbędnym zapleczem 
technicznym i teleinforma-
tycznym. Na obszarze 14 
gmin Obszaru Metropolital-
nego Gdańsk-Gdynia-Sopot, 
w tym Rumi, znajdzie się bli-

sko 3900 rowerów 4 genera-
cji wyposażonych w moduły 
GPS i elektrozamek.

Kolejnym ważnym krokiem 
w projekcie Systemu Rowe-
ru Metropolitalnego będzie 
ogłoszenie przetargu. Obec-
nie trwają zaawansowane 
prace nad dokumentacją 
przetargową. Pilotażowa 
wersja projektu ma ruszyć 
planowo pod koniec 2018 
roku. /raf/

Rower metropolitalny coraz bliżej
PoMoRZE | podpisano uMoWę o dofinansoWanie roWeru MeTropoliTalneGo! 
W uroczysToŚci Wzięli udziaŁ przedsTaWiciele loKalnych saMorządóW. Michał Pasieczny, 

burmistrz Rumi:

- Bardzo cieszę się, że Rumia jest jednym 
z partnerów tego projektu. Dzięki temu 
w naszym mieście będzie można korzy-
stać z najnowocześniejszej w Polsce sieci 
rowerów miejskich. Eksperci przewidują, 
że ilość samochodów na naszych drogach 

będzie systematycznie wzrastać. Szukamy więc skutecznych 
i wygodnych alternatyw do tego transportu, tak by maksymal-
nie odciążyć drogi miejskie, ale również w trosce o aspekty 
ekologiczne. 

Krzysztof KrzeMińsKi, 
burmistrz Redy:

- Ze względu na specyfikę zabudowy, ro-
wer jest w takich miastach jak Reda nie-
zastąpionym środkiem transportu. Liczy-
my na to, że dzięki wdrażanemu syste-
mowi chociaż część osób, poruszających 
się codziennie samochodem na krótkich 

dystansach, przesiądzie się na rowery, z korzyścią dla siebie 
i środowiska. Rower pozwala także ominąć korki, co w mie-
ście, położonym przy uczęszczanej drodze krajowej nie jest 
bez znaczenia. Gmina od dawna uwzględnia odpowiednią in-
frastrukturę w planowanych inwestycjach. Przystąpienie do 
Systemu Roweru Metropolitalnego doskonale wpisuje się 
w nasze długofalowe cele strategiczne.
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W tym tygodniu oficjalnie od-
dano zadanie drogowe zre-
alizowane pn. „Budowa zatok 
autobusowych w ciągu drogi 
powiatowej w miejscowości 
Kielno (ul. Słoneczna)”. Pra-
ce remontowe obejmowały 
m.in.: budowę nawierzchni 
zatok autobusowych; budo-
wę chodnika oraz zjazdu na 
ul. Słonecznej z kostki beto-
nowej; ustawienie balustrad 
od strony skarpy w celu za-
pewnienia bezpieczeństwa 

uczestnikom ruchu po chod-
niku; wycinkę kolidujących 
drzew i nasadzenia rekom-
pensacyjne; regulację i umoc-
nienie skarp za pomocą koszy 
stalowo-kamiennych (gabio-
nów) oraz humusowanie i ob-
sianie powierzchni nieutwar-
dzonych mieszanką traw.

Całe zadanie kosztowało 
290 tysięcy złotych. Prace 
realizowane były od 18 wrze-
śnia br. do 12 października br. 
/raf/

Bezpieczniej dla pieszych
PoWIAT | To dobra WiadoMoŚć dla KorzysTa-
jących z KoMuniKacji zbioroWej i pieszych: 
oddano noWy chodniK i zaToKi auTobusoWe. 

fb.com/gwe24
Codziennie nowe informacje





Powiat wejherowski
www.powiatwejherowski.pl /powiatwejherowski

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49, art.104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowa-
nia administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257)  w związku z art. 127 ust. 7a 
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1121 ze zm.)  

Starosta Wejherowski 
zawiadamia,

że w dniu 9 listopada 2017 r., na wniosek Mariusza Walczaka z Rumi, będącego pełnomoc-
nikiem Gminy Miejskiej Rumia, ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia, wydano decyzję (nr OS-
561/2017, znak OS.6341.116.2017.MM2) – pozwolenie wodnoprawne na odwodnienie wy-
kopów budowlanych o łącznej długości 4837 m i szerokości  nie przekraczającej 3,0 m, oraz 
głębokości ok. 1,5 – 5,0 m, pod projektowaną sieć wodociągową oraz kanalizacji sanitarnej 
z zasięgiem oddziaływania obejmującym działki ewidencyjne numer: 

1, 2, 60/20, 11, 12/1, 108/2, 108/3, 21, 22, 36, 90/2, 90/3, 119/2, 25, 59/1, 38, 40, 75, • 
81/2, 60/3, 65/6, 109/2, 109/23, 136, 60/10, 60/11, 61/2, 135, 106/2, 108/1, 88/1, 89/1, 
90/1, 108/46, 12/2, 120/1, 123/1, 125/1, 120/3, 121/1, 121/2, 121/3, 122/8, 122/9, 123/10, 
123/8, 123/9, 125/2, 126/1, 126/2, 13/4, 58/11, 58/12, 58/13, 58/14, 58/15, 58/8, 59/2, 
59/3, 60/13, 60/5, 60/19, 60/21, 60/24, 60/6, 60/7, 61/33, 61/34, 61/35, 61/36, 65/4, 65/5, 
66/2, 66/7, 66/8, 77/1, 77/4, 77/5, 79/1, 79/2, 98/1, 77/3, 79/3, 80/1, 80/2, 81/3, 81/4, 
98/2, 136, obr. 03 Rumia, gm. M. Rumia,
45/1, 44/1,  obr. 05 Rumia, gm. M. Rumia,• 
3, 4, 42, 27, 42/2, 46/2, 46/3, 55, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, • 
56, 58, 57, 63, 26/11, 26/18, 26/19, 26/20, 26/14, 26/91, 57, 41/16, 41/25, 41/26, 41/27, 
41/28, 41/29, 41/4, 42/1, 44/1, 44/10, 44/4, 44/5, 44/8, 45/5, 45/1, 45/10, 45/12, 45/13, 
45/14, 45/15, 45/16, 45/17, 45/18, 45/19, 45/20, 45/27, 45/28, 45/29, 45/30, 45/31, 45/33, 
45/34, 45/35, 45/36, 45/38, 45/40, 45/41, 45/42, 45/44, 45/45, 45/46, 45/43, 45/47, 45/48, 
45/49, 45/92, 45/50, 45/70, 46/1, 47/1, 47/2, 47/4, 47/5, 47/6, 47/7, 47/8, 48/1, 48/10, 
49/10, 48/2, 49/2, 50/5, 48/3, 49/4, 49/6, 49/7, 50/3, 51/3, 51/7, 54/2, 61/2, 122/9, obr. 04 
Rumia, gm. M. Rumia, 
1/15, 444/1, obr. 07 Rumia, gm. M. Rumia,• 
349/2, 529/3, 531/10, 531/11, 529/4, obr. 08 Rumia, gm. M. Rumia.• 

Łączna ilość odpompowanej wody z całego objętego pozwoleniem zadania nie przekroczy 
Qmax rok = 1100819,35 m3/rok.

Informuje się, że zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie 
stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 
W związku z powyższym informuje się strony postępowania, że mogą zapoznać się z decyzją 
w Starostwie Powiatowym w Wejherowie, Wydziale Środowiska (ul. 3 Maja 4), pokoju 205 
(II p.), w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godzinach 8-15 (tel. 58 572-95-42).

OBWIESZCZENIE
Starosta Wejherowski

I. działając na podstawie art. 1,  art.11a ust.1, art.11f ust. 3 ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczegól-
nych 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  postępo-
wania administracyjnego /tekst jedn.  Dz. U. z 2017r.  poz. 1257./  z a w i a d a m i a,  ż e  w dniu  
25.08.2017r., na wniosek Zarządu Powiatu Wejherowskiego wydano decyzję o zezwoleniu na reali-
zację inwestycji drogowej  polegającej na:

 budowie dróg gminnych pn. „Budowa połączenia drogowego oraz miejsc 
postojowych w ramach Węzła Integracyjnego Kwiatowa”

na  nieruchomościach gruntowych na terenie Gminy Miasta Wejherowa określonych poniżej:

A.  działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogi gminnej:*
- obr. 07 działki nr ewid.: 71/71 (71/15), 71/72 (71/15), 71/56 (71/17), 71/58 (71/18), 71/60 (71/18), 
71/62 (71/19), 71/63 (71/19), 71/65 (71/22), 71/66 (71/22), 71/68 (71/23), 71/69 (71/23), 71/41 
(71/25), 71/44 (71/32), 71/53 (71/33), 71/47 (71/33), 71/45 (71/33), 71/52 (71/33), 158/48 (158/15), 
158/49 (158/15), 158/19, 158/44 (158/21), 158/45 (158/21), 158/53 (158/23), 158/54 (158/23), 
158/50 (158/25), 158/51 (158/25), 158/56 (158/26), 159/5, 159/52 (159/6), 159/51 (159/6), 159/54 
(159/14), 159/53 (159/14), 159/47

B. działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogowego dróg innych kategorii (dla rozbu-
dowy drogi krajowej):*
- obr. 7 działki nr ewid.: 71/42 (71/25), 71/46 (71/33), 71/49 (71/33), 71/51 (71/33), 158/20, 158/41, 
158/46 (158/28), 158/55 (158/23), 158/52 (158/25), 159/55 (159/14)

C. działki objęte obowiązkiem rozbiórki obiektów budowlanych, budowy lub przebudowy sie-
ci uzbrojenia terenu,  zjazdów i innych dróg publicznych:*
- obr. 06 działki nr ewid.: 18/82, 19/2, 19/4, 227/1, 227/9, 227/10
- obr. 07 działki nr ewid.: 71/2, 71/7, 71/20, 71/21, 71/35, 71/40 (71/25),  71/43 (71/32), 71/48 
(71/33),  71/50 (71/33), 71/54 (71/17), 71/55 (71/17), 71/57 (71/18), 71/59 (71/18), 71/61 (71/19), 
71/64 (71/22), 71/67 (71/23), 71/70 (71/15),  92/4, 158/10, 158/16, 158/22, 158/24, 158/39,  158/42, 
158/43 (158/21), 158/57 (158/26),  159/15, 159/39, 159/49, 159/50

* numery w nawiasach oznaczają numery działek przed podziałem

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, właściwe organy administracji rządowej i samorzą-
dowej oraz właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych inwestycją  o możliwości zapoznania się z 
decyzją w Starostwie Wejherowskim Wydział Architektury i Budownictwa, 84-200 Wejherowo ul. 3 Maja 4, w 
pokoju 212 w godz.7.30-15.30, tel. 58 572-94-47 lub złożyć ewentualne zastrzeżenia i uwagi na piśmie w Biurze 
Obsługi Interesanta na parterze,  w pon.-czw w godz. 7.00-17.30, w piątki w godz. 7.00-16.00 tel. 58 572-95-50.
Informuje się, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego  
zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

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

Starosta Wejherowski
informuje,

że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4 oraz na stronach interneto-
wych: www.bip.powiatwejherowski.pl, www.powiat.wejherowo.pl, www.uwgdansk.ssdip.bip.
gov.pl zamieszczono przez okres 21 dni, wykaz nr V/2017, dotyczący nieruchomości gruntowej o 
powierzchni 284 m2, położonej w Redzie, obręb 1, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przezna-
czonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 916.

Wykaz wywieszono w dniu 17 listopada 2017 r.

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

nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
Oznaczenie 

nieruchomości 
według księgi 

wieczystej oraz 
katastru 

nieruchomości

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

Powierzchnia 
nieruchomości

312 m2

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

Cena wywoławcza 100 000,00 zł
(cena nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT)

Wysokość wadium 10.000,00 zł
Termin i miejsce 

przetargu
7 grudnia 2017 r. o godz. 10.00

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

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

Informacji na temat przetargu i terminu ewentualnych oględzin można uzyskać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wejherowie ul. 3 Maja 4, II piętro, pokój 229 lub pod nr tel. 58 
572-94-78.

NADMORSKA GRUPA FOTOGRAFICZNA
serdecznie zaprasza

na wernisaż wystawy
„Wejherowo i Powiat Wejherowski w kolorach: czerwony”,

który odbędzie się 23 listopada br. o godz. 18.00
w Wejherowskim Centrum Kultury – Filharmonii Kaszubskiej.

Wystawa powstała dzięki wsparciu finansowemu 
Starostwa Powiatowego w Wejherowie i Urzędu Miejskiego w Wejherowie 

oraz dzięki pomocy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej.
Wystawę można oglądać w dniach 23.11-13.12.2017 r. w holu budynku.
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Władze powiatu przezna-
czyły na zakup sprzętu 50 
tys. złotych. 

- Od wielu lat nasza współ-
praca z władzami powiatu 
wejherowskiego układa się 
wzorowo, to kolejna taka do-
tacja, dzięki której możemy 
zwiększyć jakość i komfort 
leczenia naszych pacjentów 
- mówi Andrzej Zieleniewski, 
wiceprezes Zarządu „Szpitali 
Pomorskich”.

Szpital w Wejherowie 
wzbogacił się o kolejnych 
kilka cennych sprzętów, 
które już służą pacjentom 
placówki: aparat do bezob-
sługowych ultradźwięków, 
lampa Sollux, 2 stoły do ma-
sażu, wannę do kąpieli wi-
rowej, system do ćwiczeń , 
wirówkę do masażu i krzesło 
do masażu. 

- Część sprzętu, którym do 
tej pory dysponowaliśmy, 
jest już wyeksploatowana, 
dlatego konieczny był zakup 
nowego – wyjaśnia Joanna 
Machowiak, kierownik Zakła-
du Rehabilitacji w wejherow-
skim szpitalu. - Ten, o który 
się właśnie wzbogaciliśmy, 

jest bardzo nowoczesny 
i wpłynie na poprawę jakości 
i komfortu zabiegów, z któ-
rych korzystają pacjenci. 

- Potrzeby szpitala co do 
sprzętu i w leczeniu, i w re-
habilitacji są ogromne – do-
daje Gabriela Lisius, starosta 
wejherowski. - Jesteśmy spo-
łeczeństwem, które wydłu-

ża długość swojego życia, 
i mamy coraz większą świa-
domość, że o swoje zdrowie 
również w wieku senioral-
nym trzeba dbać. Nowy 
sprzęt to nowa jakość, lepsze 
funkcjonowanie zakładu re-
habilitacji i lepsza skutecz-
ność w leczeniu. 

/raf/

Kolejny sprzęt 
dla wejherowskiego szpitala
szpiTal W WejheroWie zaKupiŁ sprzęT do rehabiliTacji dzięKi doTacji 
przeKazanej przez poWiaT WejheroWsKi. 

Sala powstanie przy Szko-
le Podstawowej nr 5. Będzie 
to największy taki obiekt 
w Wejherowie, porówny-
walny wielkością do hali 
sportowej Szkoły Podsta-
wowej nr 6.

Przypomnijmy: w 2016 
roku prezydent Krzysztof 
Hildebrandt podjął decyzję 
o budowie sali i zabezpie-
czył pierwsze środki na ten 
cel oraz zlecił wykonanie 
dokumentacji technicznej 
tego obiektu. Obecnie trwa-
ją jeszcze końcowe prace 
nad projektem, które mają 
być zakończone do końca 
2017 roku. Następnie zosta-
nie ogłoszony przetarg na 
budowę sali gimnastycznej. 
Budowa sali gimnastycznej 
potrwa 1,5 roku. Rozpocz-
nie się w 2018 roku a zakoń-

Przestronna, nowoczesna 
i wielofunkcyjna
WEJHERoWo | budoWa noWej, najWięKszej W MieŚcie, sali GiMnasTycznej rozpocznie się już W przyszŁyM roKu. 

czy w roku 2019.
Jak wyjaśnia Arkadiusz 

Kraszkiewicz, zastępca prezy-
denta Wejherowa, zabezpie-
czone obecnie pieniądze to 
tylko pierwszy krok w stronę 
gromadzenia środków na re-

alizację tego przedsięwzięcia. 
Planowane jest w 2018 roku 
dofinansowanie ze źródeł 
zewnętrznych pochodzących 
z Ministerstwa Sportu i Tury-
styki. Montaż finansowy na 
realizację tego obiektu jest 

jak będzie 
wyGlądała
sala
Gimnastyczna?
Płyta boiskowa będzie miała po-
wierzchnię około 1200 metrów 
kwadratowych (44,5m x 27 m). Po-
zwoli to rozgrywać mecze na peł-
nowymiarowym boisku zarówno 
piłki ręcznej, koszykówki i siatków-
ki, a także badmintona. znajdzie się 
w niej też ścianka wspinaczkowa 
o wysokości 7 metrów. W sali gim-
nastycznej będzie mogło ćwiczyć 
naraz 50 uczniów z możliwością po-
działu sali na dwie niezależne poło-
wy, dla dwóch grup po 25 uczniów. 
obiekt będzie posiadał odpowied-
nie zaplecze m.in. pomieszcze-
nia magazynowe na sprzęt sporto-
wy, osobne szatnie dla dziewcząt 
i chłopców, toalety oraz niezależne 
wejście zewnętrzne, umożliwiają-
ce wchodzenie do obiektu przy za-
mkniętej szkole. Widownia zapla-
nowana jest na 200 osób. Przewi-
dziane jest także miejsce dla osoby 
niepełnosprawnej na wózku inwa-
lidzkim. na zewnątrz zaplanowana 
jest droga przeciwpożarowa o na-
wierzchni asfaltowej pomyślana al-
ternatywnie jako ścieżka do jazdy 
na rolkach.

tak pomyślany, aby ostania 
płatność nastąpiła w 2020 
roku.

Po zbudowaniu sali gimna-
stycznej zagospodarowany 
zostanie teren wokół szkoły. 
Wcześniej nie można było 
tego wykonać, gdyż teren 

przy szkole potrzebny będzie 
czasowo na plac budowy 
– gromadzenie materiałów 
budowlanych i sprzętu, co 
w konsekwencji doprowadził-
by do zniszczenia wykonane-
go zagospodarowania. 

/raf/

Krzysztof hildebrandt,
 prezydent Wejherowa:

- Plan budowy sali gimnastycznej przy 
”piątce” narodził się kilka lat temu, na-
stępnie zabiegałem o umieszczenie in-
westycji w planie finansowym miasta. 
Było to niezbędne, gdyż tak dużych za-
dań nie umieszcza się w budżecie z roku 

na rok. Inwestycję należy „dopasować” do innych realizo-
wanych i planowanych zadań (np. budowy węzła „Zryw” 
w Śmiechowie) oraz możliwości budżetu miasta, aby zwy-
czajnie nie zabrakło pieniędzy.

oGŁoSZENIE 
burmistrza Miasta Rumi 

o przystąpieniu do sporządzenia  
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.), oraz art. 39 ust.1 
pkt 1, w związku z art. 46 pkt.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 
1405 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Rumi:

- uchwały Nr XXXIX/513/2017 z dnia 28 września 2017r. w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Rumi w rejonie pomiędzy ul. Sobieskiego, terenami kolejowy-
mi i granicą z miastem Gdynia;
wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do-
tyczącej w/w projektu miejscowego planu.
Załącznik graficzny do w/w uchwały, określający granice przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu, znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 
Rumi oraz na stronie internetowej www.bip.rumia.pl.

Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w planu miejscowego oraz do pro-
gnozy oddziaływania na środowisko, w formie pisemnej do Burmistrza Miasta 
Rumi na adres: urząd Miasta Rumi, ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia oraz ustnie 
do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczno-
ści opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mailowy: 
planowanieprzestrzenne@um.rumia.pl w terminie do dnia 11.12.2017r.
Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przed-
miot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Rumi.

OGŁOSZENIE                                         335/2017/DB
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Zainaugurowała je uroczysta 
akademia w Szkole Podsta-
wowej nr 5. Część artystycz-
ną przygotowali uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 5 oraz 
orkiestra Państwowej Szkoły 
Muzycznej I stopnia w Wej-
herowie pod batutą Tomasza 
Winczewskiego. Święto przy-
pomina wydarzenia sprzed 
99 lat, kiedy zakończyła się 
I wojna światowa, która po-
chłonęła miliony ofiar.

- Po 123 latach słowa pie-
śni ziściły się: powstała Pol-
ska – powiedział prezydent 
Wejherowa Krzysztof Hilde-
brandt. - Jesteśmy wdzięczni 
wszystkim, którzy wywalczyli 
wolną Polskę, wdzięczni za 
miłość do Ojczyzny, za ich 
walkę w obronie honoru. 
Dzisiaj cieszmy się z wolnej 
Ojczyzny, uczcijmy to świę-
to najlepiej jak umiemy. Cała 
Polska winna powiewać biało 
czerwonymi flagami, w ser-
cach naszych powinna gościć 
radość i szczęście. Wierzę, że 
Wy młodzi Polacy swoim za-
angażowaniem w naukę spra-
wicie, że Polska będzie kra-
jem silnym, krajem mądrych, 
dobrych i uczciwych ludzi, po 
prostu Polaków, kochających 
swoją Ojczyznę.

Organizatorami uroczysto-
ści byli: starosta powiatu wej-
herowskiego Gabriela Lisius, 
prezydent Wejherowa Krzysz-
tof Hildebrandt, Komendant 
18. Wojskowego Oddziału Go-
spodarczego płk Piotr Calak, 
dowódca Batalionu Dowodze-

nia Marynarki Wojennej kmdr 
por. Artur Gajdemski, dziekan 
Dekanatu Wejherowskiego ks. 
prałat Daniel Nowak i dyrek-
tor Szkoły Podstawowej nr 5 
w Wejherowie Beata Dampc.

11 listopada to drugi dzień 
uroczystości: była biało-czer-
wona parada, pamiątkowe 
zdjęcie na wejherowskim 
rynku, wspólne świętowanie 
w Parku Miejskim oraz Mara-
ton Pieśni Patriotycznej w wej-
herowskim muzeum. Wcze-
śniej jednak wejherowskie 
obchody rozpoczęły się mar-
szem niepodległościowym 
Nordic Walking. W kościele 
pw. Trójcy Świętej w Wejhero-
wie odprawiona została msza 
św. w intencji Ojczyzny. Na-
stępnie parada przy akompa-
niamencie Gminnej Orkiestry 
Dętej Gminy Łęczyce przeszła 
ulicami miasta do Parku Miej-
skiego w Wejherowie, gdzie 
wspólnie śpiewano piosenki 
patriotyczne. Muzeum Tech-
niki Wojskowej „Gryf” udo-
stępniło do zwiedzania kilka 
eksponatów z bogatego zbio-
ru zabytkowych pojazdów 
wojskowych. Podczas pikniku 
w parku można było obejrzeć 
także samochody Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Wejhe-
rowie.

Zwieńczeniem tego wyjąt-
kowego dnia był IV Maraton 
Pieśni Patriotycznej w Mu-
zeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej w Wej-
herowie.
/raf/

Święto Niepodległości
WEJHERoWo | poWiaToWe i MiejsKie obchody narodoWeGo ŚWięTa niepodleGŁoŚci W WejheroWie TrWaŁy dWa dni. 
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Pierwsze wydarzenia mia-
ły miejsce już 10 listopada, 
kiedy to Henryk Skwarło, 
wójt gminy Wejherowo 
wraz z Januszem Daniszew-
skim, przewodniczącym 
Komisji Oświaty i Spraw 
Społecznych złożyli kwia-
ty przed tablicą upamięt-
niającą postać pierwsze-
go wójta gminy Edwarda 
Łakomego. Bukiet złożyli 
również uczniowie Szkoły 
Podstawowej im. Mikoła-
ja Kopernika w Bolszewie. 
Odbyła się też młodzie-
żowa debata oxfordzka, 
której przedmiotem była 
odpowiedź na pytanie „Czy 
Polacy korzystają czy od-
rzucają wartości marszałka 
Józefa Piłsudskiego – blaski 
i cienie polskiej demokracji 
lat 1918-2017”. Wzięli w niej 
udział uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Bolszewie 
(wcześniej gimnazjum). 

11 listopada to główne 
uroczystości gminnych 

obchodów Dnia Niepodle-
głości. Centralnym wyda-
rzeniem był gminny Marsz 
Niepodległości od kościoła 
w Bolszewie do kościoła 
w Orlu. W marszu udział 
wziął wójt gminy Henryk 
Skwarło wraz z zastępcą 
Maciejem Milewskim, radni 
i sołtysi, dyrektorzy szkół, 
przedstawiciele Bractwa 
Kurkowego, Bolszewski 
Klub Rowerowy Cyklista, 
reprezentacje OSP, a także 
młodzież szkolna i miesz-
kańcy gminy. Na czele mar-
szu podążała Orkiestra Dęta 
Gminy Wejherowo. Marsz 
zwieńczyła uroczysta msza 
święta w intencji Ojczy-
zny, której przewodniczył 
proboszcz parafii w Orlu 
ks. Henryk Hildebrandt. 
Oficjalne obchody święta 
niepodległości zakończyło 
wystąpienie wójta. Po mszy 
na wszystkich czekała woj-
skowa grochówka. 
/ugw/

Młodzieżowa debata i marsz
GM. WEJHERoWo | jaK co roKu, róWnież i W TyM, GMina WejheroWo TaKże MiaŁa sWój WKŁad 
W narodoWyM ŚWięToWaniu odzysKania przez polsKę niepodleGŁoŚci.

Fo
t. 

U
G

W

Fo
t. 

U
G

W



9|Piątek, 17 listopada 2017gwe24.pl/aktualności

PARADA
Głównym punktem obchodów 

Narodowego Święta Niepodległo-
ści był przemarsz ulicami Dąbrow-
skiego, Starowiejską i Wybickiego, 
poprzedzony uroczystą mszą świę-
tą w Sanktuarium Najświętszej Ma-
ryi Panny Wspomożenia Wiernych. 
Paradę na taką skalę zorganizowa-
no w mieście po raz trzeci. 

Wydarzenie skupiło najwięk-
szą jak dotąd liczbę uczestników: 
żołnierzy, rekonstruktorów histo-
rycznych, działaczy społecznych, 
przedstawicieli stowarzyszeń 
i organizacji miejskich, a także na-

uczycieli oraz uczniów lokalnych 
szkół. W paradzie chętnie uczest-
niczyli też mieszkańcy miasta – 
wyposażeni w biało-czerwone fla-
gi i kotyliony.  

Pochód zakończył się przy Po-
mniku Józefa Wybickiego i Hiero-
nima Derdowskiego. W otaczają-
cym go parku odbył się oficjalny 
apel, zaś u stóp monumentu zło-
żono pamiątkowe kwiaty. Sygna-
łem zakończenia tej części obcho-
dów był wystrzał armatni. 

– Tysiące mieszkańców postano-
wiło tego dnia wspólnie święto-
wać odzyskanie wolności. Po raz 

trzeci udało nam się zgromadzić 
rekonstruktorów historycznych, 
żołnierzy czy lokalnych działaczy. 
Poprzez takie działania staramy 
się zachęcić do uczestniczenia 
w życiu naszego miasta – mówi 
Ariel Sinicki, przewodniczący Rady 
Miejskiej. 

KoNCERT 
Po zakończeniu przemarszu na 

uczestników czekała uczta mu-
zyczna. Wewnątrz Hali MOSiR wy-
stąpił Chór Św. Cecylii i Pomorska 
Orkiestra Symfoniczna pod batutą 
Krzysztofa Brzozowskiego. Muzy-

cy zaprezentowali program pt. „To-
bie, Ojczyzno”, zawierający najpo-
pularniejsze utwory patriotyczne, 
takie jak „Marsz Polonii”, „Polonez 
Ogińskiego”, „My, Pierwsza Bryga-
da” czy „O mój rozmarynie”.

W tym samym czasie na antresoli 
Hali MOSiR można było podziwiać 
żywą wystawę historyczną pt. 
„Historia i hobby” zorganizowaną 
przez grupę rekonstrukcji histo-
rycznych Chorągiew Wejhera. Jej 
członkowie zaprezentowali sie-
demnastowieczne stroje, wypo-
sażenie obozowe i broń – w tym 
pokaźną kolekcję szabel. 

WYDARZENIA 
SPoRToWE

12 listopada rozegrano Turniej 
Niepodległościowy w piłce siatko-
wej. Tego samego dnia Dom Kul-
tury SM Janowo zaprosił mieszkań-
ców dzielnicy na koncert Gdańskiej 
Orkiestry Ogrodowej. 
– Obchody Święta Niepodległo-
ści stale się rozwijają. Coraz więcej 
uczestników, coraz więcej atrakcji. 
Cieszymy się, że możemy tak hucz-
nie obchodzić to ważne dla naszej 
historii wydarzenie – podsumowu-
je burmistrz Michał Pasieczny. 
/al/

Wielka parada na 99-lecie
RuMIA | ruMia hucznie obchodziŁa 99 rocznicę odzysKania niepodleGŁoŚci. MieszKańcy – MiMo niesprzyjającej aury – 
TŁuMnie Wzięli udziaŁ W Tradycyjnej paradzie oraz ToWarzyszącyM jej proGraMie arTysTycznyM i sporToWyM. 
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Parada zGroMadziła tłuMy MieszkańCóW W różnyM Wieku ChorąGieW JakuBa WeJhera

Mieszkańcy uczcili Święto Niepodległości

W trakcie sobotniej sumy 
okolicznościowe przemówie-
nie wygłosił burmistrz Krzysz-
tof Krzemiński. Po mszy św. 
uczestnicy uroczystości zebra-
li się pod tablicą, upamiętnia-
jącą poległych mieszkańców 
Redy, gdzie po odegraniu 
hymnu złożono wieńce i wią-
zanki kwiatów. 

Spod kościoła mieszkańcy 
przemaszerowali do Miej-
skiego Domu Kultury, gdzie 
czekały na nich ciepłe napoje 
i grochówka. Ważnym punk-
tem uroczystości był Koncert 
Niepodległościowy. Przybyli 
do Fabryki Kultury mieli oka-
zję wysłuchania występu ze-
społu Pro Bono i chóru Conso-
nans pod dyrekcją Ewy Szmidt. 
Można było też spróbować ro-
gali marcińskich.

REDA | obchody 99. rocznicy odzysKania przez polsKę niepodleGŁoŚci rozpoczęŁy się od Mszy ŚWięTej, KTóra odpraWiona zosTaŁa W Ko-
Ściele WnieboWzięcia najŚWięTszej Maryi panny i ŚW. KaTarzyny aleKsandryjsKiej. 
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zarejestruj się i twórz razem z nami!

Plany inwestycyjne spółki 
PKP podczas konferencji, 
która zorganizowana zo-
stała w Redzie, przedstawił 
poseł Marcin Horała. Z prze-
kazanych przez niego infor-
macji wynika, że na terenie 
województwa pomorskie-
go pracom modernizacyj-
nym ma zostać poddanych 
w sumie 21 obiektów. 

- To są zarówno dworce 
duże, jak chociażby dwo-
rzec w Gdańsku Głównym, 
jak i mniejsze, do których 
należą między innymi bu-
dynki w Redzie i Wejhero-
wie – mówił Marcin Horała. 
- Szereg obiektów dworco-
wych zyska zupełnie nowy 
wymiar i wszyscy mamy 
nadzieję, że np. toaleta 
dworcowa przestanie być 
synonimem czegoś nieko-
niecznie najlepszego.

We workowej konferen-
cji prasowej oprócz posła 
z okręgu gdyńsko-słup-
skiego uczestniczyli też 
przedstawiciele zarządu 
powiatu wejherowskiego. 
Samorządowcy zaprezen-
towali swoje pomysły na 
zagospodarowanie budyn-
ku odnowionego dworca 
kolejowego w Wejherowie. 

- Między innymi proponu-
jemy jako samorząd powia-
towy, aby w dworcowym 
budynku mieściła się biblio-

Dworce do odnowy
REDA | do 2023 roKu pKp Ma odnoWić blisKo dWieŚcie dWorcóW. W raMach pro-
GraMu inWesTycji dWorcoWych Modernizacji Mają zosTać poddane róWnież 
obieKTy W redzie i WejheroWie. 

teka – mówi Witold Reclaf, 
wicestarosta wejherowski. 
- Z ulicy Dworcowej chcemy 
przenieść Powiatową Biblio-
tekę Publiczną na dworzec 
w Wejherowie, co powinno 

przyczynić się do uatrakcyj-
nienia tego miejsca. 
Program Inwestycji Dworco-
wych, którego realizacja po-
winna zakończyć się w 2023 
roku, został skoordynowany 

z programem modernizacji 
linii kolejowych. Planowane 
prace mają przyczynić się 
do poprawy komfortu i bez-
pieczeństwo podróżnych. 
/W.A./

Profesjonalizm oraz opa-
nowanie w stanach za-
grożenia życia, a także 
zdecydowanie i szybkość 
w działaniu – to cechy ra-
towników medycznych, 
którzy pracując w trudnych 
i wymagających warun-
kach, umiejętnie panują 
nad emocjami oraz stresem. 
Swoimi umiejętnościami 
chcą podzielić się z naj-
młodszymi. Dlatego orga-
nizują szkolenie z pierwszej 
pomocy przedmedycznej.

Ratownicy podzielą dzie-
ci na około 20-osobowe 
zespoły. Na terenie Szkoły 
Podstawowej nr 2 im. Małe-
go Trójmiasta Kaszubskie-
go zorganizują siedem baz 
szkoleniowych, na których 

każdy z ratowników będzie 
szkolił z podstawowych 
czynności ratowniczych, 
m.in.: prawidłowej resu-
scytacji krążeniowo-odde-
chowej u dorosłych i dzie-
ci z użyciem defibrylatora 
AED; nauki wzywania po-
gotowia; postępowania 
w przypadku zadławienia; 
zaopatrywania urazów 
i oparzeń; unieruchomień 
skręceń czy złamań, a także 
ułożenie poszkodowanego 
w tzw. pozycji bezpiecznej.

Szkolenie zaplanowane 
zostało na dzisiaj, tj. 17 li-
stopada. Najmłodszych 
szkolić będzie siedmiu ra-
towników ze Szpitala Spe-
cjalistycznego w Wejhero-
wie.

Przeszkolą najmłodszych
REDA | blisKo 150 dzieci – ucznióW iV Klas 
szKoŁy podsTaWoWej nr 2 iM. MaŁeGo Trój-
MiasTa KaszubsKieGo, przeszKolonych zosTa-
nie z pierWszej poMocy przedMedycznej. 
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Strażacy ochotnicy otrzymają sprzęt zakupiony ze 
środków unijnych. 

W Urzędzie Miejskim w Wejherowie odbyło się spotkanie 
przedstawicieli gmin w sprawie uzgodnień dotyczących 
realizacji projektu „Bezpieczny Powiat – zakup specjalistycz-
nego wyposażenia w celu zwalczania klęsk żywiołowych dla 
jednostek ratowniczych powiatu wejherowskiego”.

- Miasto przystąpiło do projektu RPO, dotyczącego pozy-
skania środków na bezpieczeństwo w powiecie – informuje 
Bogusław Suwara, sekretarz miasta. - W tym przypadku cho-
dzi o zakup niezbędnego sprzętu dla Ochotniczych Straży 
Pożarnych.

Jak tłumaczy Andrzej Fedoruk, szef Inspektoratu Bezpie-
czeństwa i Zarządzania Kryzysowego,   liderem projektu 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego jest Urząd Gminy Gniewino, 
a uczestniczą w nim gminy powiatu wejherowskiego, w tym 
miasto Wejherowo. Całość projektu, na którego realizację 
została podpisana umowa z marszałkiem województwa 
pomorskiego, opiewa na kwotę ponad 3 mln zł brutto.
85 proc. kosztów zakupu sprzętu pokrywa Unia Europejska. 
W ramach tego projektu OSP Wejherowo otrzyma w przy-
szłym roku sprzęt ratowniczy o wartości ponad 120 tys. zł. 
Będą to m.in.: samochodowy radiotelefon cyfrowy, radiote-
lefony cyfrowe przenośne, motopompa szlamowa do wody 
brudnej, wał przeciwpowodziowy (zapora) PCV, agregat 
prądotwórczy oraz najaśnice na masztach. /raf/

sprzęt dla strażaków
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Powiatowy Tydzień Przedsiębiorczości
PoWIAT | osTaTni KonWenT saMorządoWy poWiaTu WejheroWsKieGo poŁączony byŁ z Konferencją inauGurującą poWiaToWy Tydzień przedsiębiorczoŚci. 

Wcześniej w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 1 w Wejherowie odbył 
się wykład zatytułowany 
„Przedsiębiorczość, inno-
wacyjność, start-up – za-
klęcia, słowa-klucze czy 
priorytety?”, rozpoczynają-
cy Światowy Tydzień Przed-
siębiorczości w powiecie. 
Wygłosił go wykładowca 
Wyższej Szkoły Bankowej 
w Gdyni Zygmunt Żmuda 
Trzebiatowski.

Przypomnijmy: od 13 do 
19 listopada w ramach ob-
chodów Światowego Ty-
godnia Przedsiębiorczości 
w Polsce i na całym świecie 

odbywa się szereg imprez 
promujących przedsiębior-
czość. Starostwo Powiatowe 
w Wejherowie, podobnie 
jak w roku ubiegłym, przy-
łączyło się do tej inicjaty-
wy, stając się jej oficjalnym 
partnerem. 

Następnie w siedzibie sta-
rostwa podczas konwentu 
omawiane były narzędzia 
i instrumenty rynku pracy 
wspierające prowadzenie 
biznesu, ze szczególnym 
uwzględnieniem procedur 
zatrudniania pracowników 
z zagranicy. Omawiane były 
także planowane działania 
samorządów w zakresie 

Chcemy, aby uczniowie mieli 
możliwość bezpośredniego 
kontaktu i rozmowy z lokal-
nymi przedsiębiorcami, któ-
rzy podzielą się z nimi swoją 
wiedzą i doświadczeniem 
w działalności biznesowej – 
powiedziała Gabriela Lisius, 
starosta wejherowski.
W ramach trwającego Powia-
towego Tygodnia Przedsię-
biorczości odbywa się szereg 
imprez promujących przed-
siębiorczość: m.in. wykłady, 
warsztaty, prelekcje, spotka-
nia z przedsiębiorcami oraz 
zajęcia praktyczne z zakresu 
zakładania i prowadzenia 
własnego biznesu. /raf/

wspierania, promowania 
i rozwoju lokalnej przedsię-
biorczości.

– Wydarzenia Powiatowe-
go Tygodnia Przedsiębior-
czości kierujemy głównie 

do młodzieży ze szkół po-
nadgimnazjalnych z terenu 
powiatu wejherowskiego. 

- Bardzo dobrze, że organi-
zowane są tego typu przed-
sięwzięcia – zapewnia Ma-
teusz Grabowski, uczeń ZSP 
nr 2 w Rumi. - Można nie 
tylko zapoznać się z ofer-
tami, ale też porozmawiać 
i zasięgnąć opinii. 

Przedsięwzięcie, które 
zorganizowano w ramach 
Powiatowego Tygodnia 
Przedsiębiorczości, odbyło 
się w Zespole Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 2 w Rumi, 
gdzie rozstawionych zosta-
ło około trzydziestu stoisk. 

- Targi organizowane są po 
to, aby młodemu człowieko-
wi ułatwić podjęcie decyzji 
związanej z wyborem pracy 
bądź dalszej drogi kształ-
cenia – wyjaśnia Halina 

Filińska, dyrektor Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 2 w Rumi. - Uczestniczyli 
w nich uczniowie ostatnich 
klas szkół ponadgimnazjal-
nych z terenu powiatu wej-
herowskiego. 
Podczas Targów Edukacji 
i Pracy młodzież mogła nie 
tylko porozmawiać z praco-
dawcami, czy przedstawi-
cielami szkół. Na chętnych 
czekały również konsultacje 
ze specjalistami z różnych 
branż i doradcami zawodo-
wymi. Wśród wystawców 
znaleźli się m.in. Akademia 
Morska w Gdyni, Powiato-
wy Urząd Pracy w Wejhe-
rowie, czy też Ochotnicze 
Hufce Pracy. 
WA

Młodzi na targach
PoWIAT | Mieli oKazję zapoznania się z pro-
pozycjaMi pracodaWcóW i oferTaMi szKóŁ 
ponadGiMnazjalnych. MŁodzi MieszKańcy 
poWiaTu WejheroWsKieGo uczesTniczyli W 
TarGach eduKacji i pracy.

O bezpieczeństwie
Policjantki z Wejherowa realizują działania w ramach akcji „Uczę się 
bezpieczeństwa”.  Od początku roku szkolnego mundurowe odwie-
dziły wielu pierwszoklasistów, opowiadając o tym jak bezpiecznie 
poruszać się po drodze. Funkcjonariuszki w trakcie spotkań omawiały 
zagrożenia, jakie mogą wystąpić w czasie drogi do szkoły i powrotu 
do domu. Dzięki prelekcji dzieci dowiedziały się, jak bezpiecznie 
poruszać się po drodze. Mundurowe pokazywały m.in. jak prawi-
dłowo przechodzić na drugą stronę ulicy oraz przypominały zasady 
bezpieczeństwa. Ponadto podczas lekcji dzieci dowiedziały się, jak 
należy zachować się, kiedy dziecko zaczepi osoba nieznana bądź na 
swojej drodze spotka agresywnego psa.
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Stopa bezrobocia rejestro-
wanego wyniosła w paź-
dzierniku 6,6%. W sto-
sunku do ubiegłego mie-
siąca oznacza to spadek 
o 0,2 pkt. proc. W analo-
gicznym okresie ubiegłe-
go roku (wrzesień 2016 – 
październik 2016) miał 

miejsce spadek natęże-
nia bezrobocia o 0,1 

pkt. proc., z poziomu 
8,3% do poziomu 

8,2%. Zatem 
stopa bezrobo-
cia w paździer-
niku br. była 
o 1,6 punktu 
procentowego 
niższa niż rok 

temu. W ubiegłym miesią-
cu spadek stopy bezrobo-
cia (w granicach od 0,1 do 
0,4 punktu procentowego), 
odnotowano we wszystkich 
województwach. Najsil-
niej (o 0,4 punktu procen-
towego) wskaźnik bezro-
bocia spadł w wojewódz-
twie opolskim i podlaskim. 
W województwie pomor-
skim stopa bezrobocia spa-
dła o 0,1 punkta procen-
towego. Najniższa stopa 
bezrobocia (na poziomie 
3,8%) utrzymuje się w wo-
jewództwie wielkopolskim, 
najwyższa w województwie 
warmińsko-mazurskim 
(11,6%).     

stopa bezrobocia 
wciąż spada

6,6% - tyle w październiku  wyniosła stopa bezrobocia. to o 1,6 pkt. 
proc. mniej niż przed rokiem i o 0,2 pkt. proc. mniej niż miesiąc temu. 

identyczny wskaźnik bezrobocia odnotowano po raz ostatni w styczniu 
1991 r – informuje Ministerstwo rodziny, Pracy i Polityki społecznej.

Mniej 
bezrobotnych

Liczba bezrobotnych 
w końcu października 2017 
roku wyniosła 1 071,1 tys. 
osób (na podstawie mel-
dunków nadesłanych przez 
wojewódzkie urzędy pracy) 
i w porównaniu do końca 
września 2017 roku  spa-
dła o 46,0 tys. osób (o 4,1 
%). Dla porównania w ana-
logicznym okresie ubiegłe-
go roku (wrzesień 2016 – 
październik 2016) odno-
towano spadek liczby bez-
robotnych o 16,1 tys. osób 
(o 1,2%). Zatem spadek 
liczby bezrobotnych odno-
towany w bieżącym roku 
był prawie 3-krotnie sil-
niejszy. Spadek liczby bez-
robotnych w październi-
ku 2017 roku miał miejsce 
we wszystkich wojewódz-
twach. Liczba wolnych 
miejsc pracy i miejsc akty-
wizacji zawodowej zgłoszo-
nych przez pracodawców 
do urzędów pracy w paź-
dzierniku 2017 roku (na 
podstawie meldunków wo-
jewódzkich urzędów pracy) 
wyniosła 151,2  tys. Liczba 
ofert zgłoszonych w paź-
dzierniku br. była o 34,2 
tys., czyli o 29,3% wyższa 
niż w październiku 2016. 
(bG)

jak wygląda rekrutacja 
obcokrajowców w Polsce?
Według badania większość pracodawców poszukuje pracowników 
ze znajomością języków w Polsce – wśród osób po filologiach lub 
wśród obcokrajowców, ale tych, którzy są już na miejscu – miesz-
kają, studiują w Polsce. Rekrutacje lokalne zdecydowanie dominu-
ją. Po te międzynarodowe działy HR sięgają zazwyczaj w ostatecz-
ności i podkreślają, że są one zdecydowanie trudniejsze i bardziej 
kosztowne. Stąd często w takich sytuacjach pracodawcy posiłkują 
się wsparciem agencji zewnętrznych.
Poza agencjami zewnętrznymi, działy HR w pozyskaniu talentów 
językowych korzystają z szeregu narzędzi rekrutacyjnych. Wysoko 
cenią serwisy społecznościowe specjalizujące się w kontaktach biz-
nesowych, systemy poleceń pracowniczych oraz platformy z ogło-
szeniami o pracę, zwłaszcza te o międzynarodowym zasięgu. Coraz 
częściej korzystają również z mediów społecznościowych. Współ-
pracują także ze szkołami języków obcych i uczelniami wyższymi.
Raport  Monster Talent Sourcing Services pokazał ja trudna i wy-
magająca może być próba dotacia cudzoziemców do pracodawców. 
Aż 65 proc. respondentów zadeklarowało, że korzystało z 
więcej niż jednego kanału rekrutacji, a 25 proc. użyło co 
najmniej czterech szukając pracy w Polsce.
Do najpopularniejszych kanałów rekrutacji wśród cudzo-
ziemców należą serwisy internetowe z ogłoszeniami o pra-
cę. W ten sposób zatrudnienia szukało aż 68 proc. cudzo-
ziemców. Na kolejnych miejscach znalazły się biznesowe por-
tale społecznościowe, na które zdecydowało się 50 proc., agencje 
pośrednictwa – 33 proc. badanych oraz media społecznościowe, z 
których skorzystało 32 proc. obcokrajowców. Na bezpośredni kon-
takt z firmami postawiło 28 proc. ankietowanych, a na pomoc zna-
jomych i rodziny 27 proc.

Praca dla osób po 50-tym roku życia
W sytuacji rosnących deficytów pracowników firmy coraz chętniej się-
gają po osoby po 50-tym roku życia. Z danych Work Service wynika, że 
blisko 27% firm planuje zatrudniać pracowników w tej grupie wieko-
wej. Jednocześnie w ciągu półtora roku o 10 p.p. zwiększył się odsetek 
firm, które mają w swojej załodze osoby 50+. Ich głównymi atutami są, 
zdaniem pracodawców, doświadczenie, zaangażowanie i nie tak częste 
zmiany miejsca pracy.  Badanie wykazało, że część pracodawców nie ma 
specjalnego wyboru i sięga po pracowników ze wspomnianej grupy wie-
kowej, bo nie jest w stanie znaleźć młodszych pracowników.
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W 2017 r. w województwie pomorskim, jak 
i w kraju, sytuacja społeczno-gospodarcza po-
zytywnie oddziałuje na rynek pracy. Bezrobocie 
jest na bardzo niskim poziomie, liczba wolnych 
miejsc pracy bije rekordy, mieszkańcy mają co-
raz mniejsze problemy ze znalezieniem zatrud-
nienia, a w niektórych branżach brakuje rąk do 
pracy.

Pomorski rynek pracy jest ściśle powiązany 
ze stanem gospodarki. Województwo posia-
da stabilną pozycję, co potwierdza 5. miejsce 
pod względem PKB. Utrzymująca się od kilku 
lat korzystna koniunktura gospodarcza w kra-
ju i w regionie przekłada się na coraz lepszą sy-
tuację na pomorskim rynku pracy. Rozpoczę-
ty ponad 3 lata temu wzrost przedsiębiorczości 
jest kontynuowany – pod względem liczby pod-
miotów gospodarki narodowej na 10 tys. miesz-
kańców, województwo pomorskie plasuje się na 
czwartym miejscu w kraju.
Rozwój przedsiębiorczości przyczynia się do 
powstawania nowych miejsc pracy – do Po-
wiatowych Urzędów Pracy zgłaszanych jest co-
raz więcej ofert pracy. Średnio każdego miesią-
ca 2017 r. przybywało ponad 10 tys. wolnych 
miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. Rekordo-
wą od chwili powstania województwa pomor-
skiego liczbę zgłoszonych ofert pracy odnoto-
wano w sierpniu 2017 r. – 12,3 tys. Pracodaw-
cy najczęściej poszukują robotników przemy-
słowych i rzemieślników, pracowników wyko-
nujących prace proste oraz pracowników usług 
i sprzedawców. Rośnie też liczba nieobsadzo-
nych miejsc pracy – pracodawcy mają problem 
ze znalezieniem odpowiednich do swoich po-
trzeb pracowników, średnio na koniec każdego 
miesiąca ponad 7 tys. ofert zatrudnienia było 
niezrealizowanych.

Brak pracowników jest szczególnie widoczny 
w najlepiej rozwijających się gałęziach gospo-
darki: brakuje m.in. specjalistów branży tech-
nicznej, pracowników transportu i logisty-
ki oraz sektora farmaceutyczno-kosmetyczne-
go. Deficyt występuje również w branżach tra-
dycyjnych, m.in. w budownictwie, gospodarce 
morskiej oraz turystyce i gastronomii, w sekto-
rach usług wspólnych oraz IT.
Zwiększony popyt na pracę pozytywnie wpły-
wa na aktywność zawodową Pomorzan. Ak-
tywnych mieszkańców jest coraz więcej (w II 
kwartale 2017 r. liczba aktywnych zawodo-

wo w wieku 15 lat i więcej wyniosła 1052 tys., 
z tego 590 tys. – 56 proc. to mężczyźni, 463 
tys. – 44 proc. to kobiety). Ponadto, Pomor-
skie zostało liderem w skali kraju w zakresie 
wzrostu liczby mieszkańców aktywnych za-
wodowo (w II kwartale 2017 r. w porówna-
niu do II kwartału 2012 r. wzrost osób aktyw-
nych zawodowo w wieku 15 lat i więcej wyno-
sił 17,9 proc., w kraju – 0,2 proc.). W regio-
nie dynamicznie rośnie też liczba osób pracu-
jących (w II kwartale br. Pracujących w wieku 
15 lat i więcej było 1005 tys., z tego 561 tys. to 
mężczyźni, 444 tys. to kobiety). Również pod 
względem wzrostu liczby pracujących, Pomor-
skie odnotowało, po województwie zachodnio-
pomorskim, najwyższy wzrost w kraju (w II 
kwartale 2017 r. w porównaniu do II kwartału 
2012 r. wzrost pracujących wynosił 23,8 proc., 
w kraju – 5,7 proc.).
W związku z korzystną sytuacją gospodarczą 
w regionie spada poziom bezrobocia w Pomor-
skiem – od września 2013 r. do września 2017 
r. liczba bezrobotnych zmniejszyła się o ponad 
połowę, tj. o 59,3 tys. osób. W końcu września 
2017 r. było zarejestrowanych 51,6 tys. osób 
bezrobotnych – jest to najniższy odnotowa-
ny poziom bezrobocia od czasu powstania wo-
jewództwa pomorskiego, zajmujemy 4. miej-
sce w kraju, za województwami wielkopolskim 
małopolskim i śląskim.
Rosnące problemy pracodawców ze znalezie-
niem odpowiednich osób do pracy spośród 
osób bezrobotnych powodują, że jednym z klu-
czowych wyzwań na pomorskim rynku pracy 
staje się aktywizacja osób biernych zawodowo. 
Szansą na pilne potrzeby kadrowe pomorskich 
pracodawców jest podwyższanie kompetencji 
i kwalifikacji już zatrudnionych pracowników.
(UMWP)

Świetna kondycja 
pomorskiego rynku pracy
Pomorzanie stają się bardziej aktywni zawodowo i dzięki temu rośnie zatrudnienie, a maleje 
bezrobocie. W niektórych branżach brakuje wykwalifikowanych pracowników, więc chętnie 

przyjeżdżają do nas cudzoziemcy.

niespełna 14% Polaków rozwa-
ża wyjazd do pracy za granicę 
w ciągu najbliższego roku. to 
wynik porównywalny ze wska-
zaniem sprzed pół roku i o 2 
p.p. wyższy niż przed rokiem – 
wynika z raportu „Migracje za-
robkowe Polaków Vii” publi-
kowanego przez Work Service. 

Najczęściej wskazywanym kie-
runkiem wyjazdów są znów 
Niemcy, które wyprzedziły Wiel-
ką Brytanię i Norwegię. Według 
raportu  13,8% aktywnych lub 
potencjalnych uczestników pol-
skiego rynku pracy rozważa wy-
jazd zarobkowy z kraju. Ta gru-
pa stanowi 9% dorosłej popu-
lacji Polski czyli ponad 2,8 mln 
osób. Najczęściej (25%) rozwa-
żana jest emigracja krótkoter-
minowa, na okres 3 miesięcy, ale 
co piąty badany myśli o wyjeź-
dzie na stałe. Wśród tych osób 
2/3 myśli o zabraniu ze sobą ro-
dziny.
-Poziom deklaracji emigracyj-
nych powoli się stabilizuje, co 
tylko potwierdza, że mimo wy-
raźnej poprawy na rodzimym 
rynku pracy, różnice płacowe 
nadal będą stanowić magnes do 
wyjazdów zarobkowych. Patrząc 
jednak historycznie, to na prze-
strzeni 4 ostatnich lat, poziom 
rozważających wyjazd z kraju 
zmniejszył się o 5,7 p.p., a  od-
setek osób, które zdecydowa-
nie odrzucają plany emigracyjne 
wzrósł z 49,9% do 68,4% - mówi 
Maciej Witucki, Prezes Zarządu 
Work Service S.A. Według ra-
portu emigrację najczęściej roz-
ważają osoby młode, między 18 
a 34 rokiem życia (58%). Z kolei 
o 8 p.p. spada zainteresowanie 
pracą za granicą w grupie wie-
kowej 35-44 lata. Co istotne nie-
mal 90% osób planujących wy-
jazd stanowią osoby niemają-
ce wyższego wykształcenia. Aż 
67% osób, które chcą emigrować 
posiada zatrudnienie, a wśród 
nich 37% pracuje na pełny etat. 
Jeśli chodzi o miejsce zamiesz-
kania naszych rodaków, którzy 
chcą wyjechać, wciąż najwięk-
szy odsetek (72%) potencjalnych 
emigrantów mieszka na wsiach 
i w miastach do 100 tys. miesz-
kańców. Dominują również oso-
by zamieszkujące region po-
łudniowy, wschodni i central-
ny. (Gb)

Wyjazdy 
zarobkowe 
wciąż 
popularne



Od 18 do 24 listopada br. 12 po-
morskich przedsiębiorstw oraz 2 
pomorskie uczelnie wezmą udział 
w misji gospodarczej do Chin. Do  
udziału w misji zaproszono firmy 
z branży stoczniowej, spożywczej 
oraz chemicznej. Wydarzenie jest 
organizowane  w ramach projektu 
„Pomorski Broker Eksportowy” –  re-
gionalnego (pierwszego w Polsce) 
kompleksowego systemu wspie-
rającego działalność  pomorskich 
przedsiębiorców za granicą. Reali-
zację działań w Pomorskim Brokerze 
Eksportowym przez najbliższe lata 
umożliwią  środki finansowe  z Re-
gionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Pomorskiego na 
lata 2014-2020. 

Z misją pomorskich firm zwią-
zane jest uruchomienie w Pekinie 
Biura Pomorskiego Brokera Eks-
portowego, które  wspierać będzie 
pomorski biznes w nawiązywaniu 
kontaktów z podmiotami chiński-
mi, organizacji spotkań bizneso-
wych oraz pobytu naszych przed-
siębiorców na terenie Chin. 

- Wybór firm właśnie z tych branż 
wynika z wiedzy i doświadczenia 
współorganizatora misji gospodar-
czej, Pomorskiego Biura w Chinach, 
które już od 2011 roku reprezentuje 
nasz region w Państwie Środka. Dobre 
relacje z lokalnym biznesem pozwoliły 
na zbadanie potrzeb rynku i na dobór 
odpowiednich uczestników ze strony 
chińskiej w spotkaniach B2B. Liczymy 

więc na wzajemne zainteresowanie 
ofertami biznesowymi. Przygotowa-
ny program umożliwi również szerszą 
prezentację województwa pomor-
skiego, jako potencjalnego partnera 
dla regionów oraz miast, które będzie-
my odwiedzać – mówi  Piotr Ciecho-
wicz, Wiceprezes Zarządu Agencji 
Rozwoju Pomorza.

Dla pomorskich przedsiębiorców 
zorganizowano spotkania B2B z fir-

mami z Pekinu, Qing-
dao oraz Liaocheng, 
wizytę  studyjną 
w Parku Rolnictwa 
Ekologicznego i Par-
ku Technologicznym 
Przemysłu Chemicz-
nego w Liaocheng 
oraz seminaria gospo-
darcze, wprowadza-
jące polskie firmy na 
rynek chiński. Stronie 
chińskiej  zostanie 
przybliżona  specyfika 
pomorskiego regio-
nu i biznesu. Uczest-
nicy misji udadzą się 
również do Qingdao 
– drugiego co do wiel-
kości portu w Chinach, 
ośrodka przemysłowe-
go i biznesowego, gdzie odbędą 
się spotkania B2B z przedstawicie-
lami  reprezentowanych branż.

Przedstawiciele dwóch pomor-
skich uczelni: Politechniki Gdańskiej 
oraz Akademii Sztuk Pięknych,   na-
wiążą kontakty badawcze i arty-
styczne z tamtejszymi uczelniami. 
Udział uczelni jest związany z pro-
jektem Study in Pomorskie, w ra-
mach którego ośrodki akademickie  
prowadzą działania zachęcające za-

granicznych studentów do studio-
wania na naszych uczelniach.
Misji towarzyszyć będą dwa wyda-
rzenia na szczeblu samorządowym: 
podpisanie Listu Intencyjnego po-
między miastami Gdańsk a Qingdao 
oraz  Porozumienia o Współpracy po-
między Pruszczem Gdańskim a Yang-
gu.  W obu przypadkach współpraca 
dotyczyć będzie wzmocnienia relacji 
gospodarczych i handlowych oraz  
wykorzystania terenów inwestycyj-
nych. Grzegorz bryszewski

Misja gospodarcza do Chin

Piotr ciechowicz, 
Wiceprezes Zarządu 
Agencji Rozwoju Pomorza

 
To pakiet działań, którego celem jest wspieranie inicja-
tyw służących umiędzynarodowieniu pomorskich ośrod-
ków akademickich i poprawie ich konkurencyjności. 
Wspólna inicjatywa ma przyczynić się m.in.do: zwięk-
szenia liczby studentów zagranicznych oraz pochodzą-
cych spoza województwa pomorskiego, studiujących 
na pomorskich uczelniach; zatrzymania na regional-
nych uczelniach absolwentów pomorskich szkół średnich 
i zwiększenia powiązań sieciowych pomorskich uczelni. 
Partnerzy projektu to: Samorząd Województwa Pomor-
skiego; Agencja Rozwoju Pomorza; Akademia Morska 
w Gdyni; Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniusz-
ki w Gdańsku; Akademia Pomorska w Słupsku; Akade-
mia Sztuk Pięknych w Gdańsku; Akademia Wychowania 
Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdań-
sku; Gdański Uniwersytet Medyczny; Politechnika Gdań-
ska i Uniwersytet Gdański

ProjeKt study in PoMorsKie
Projekt „Pomorski Broker Eksportowy” to kompleksowy system wspierania ekspor-
tu w województwie pomorskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. PBE jest projektem part-
nerskim realizowanym przez Agencję Rozwoju Pomorza – lidera projektu, Regional-
ną Izbę Gospodarczą Pomorza, Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość, Inkubator 
STARTER, InvestGDA, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny. Odbiorcami Broke-
ra są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie pomorskim. 
Broker oparty jest na trzech filarach. Pierwszy obejmuje ocenę potencjału eksportowe-
go firm, które chciałyby rozpocząć lub rozszerzyć swoją działalność na rynkach zagra-
nicznych. Do tego celu stworzona została sieć wykwalifikowanych brokerów ekspor-
towych oraz przygotowano wiele szkoleń i seminariów dotyczących wejścia na rynki 
zagraniczne.  Dzięki drugiemu  firmy mogą liczyć na  dofinansowanie udziału w szero-
kiej ofercie misji gospodarczych i międzynarodowych targów. Trzeci daje możliwość 
ubiegania się o granty na dofinansowanie udziału w dowolnie wybranych targach i in-
nych wydarzeniach gospodarczych na całym świecie, poza oferowanymi przez pro-
gram wsparcia.

PoMorsKi broKer eKsPortowy

bIZNES | proMocja Gospodarcza reGionu, poKazanie poTencjaŁu poMorsKich firM  i naWiązanie WspóŁpracy biznesoWej, 
a TaKże proMocja poMorsKich uczelni  - To GŁóWne cele Misji Gospodarczej WojeWódzTWa poMorsKieGo do chin, KTórej 
orGanizaToraMi są saMorząd WojeWódzTWa poMorsKieGo oraz aGencja rozWoju poMorza.

laboratorium analiz Chemicznych  •	
spark-lab sp. z o.o.
entra sp. z o.o.•	
i.W. iMPuls•	
nM Monika ziółek•	
natura i zdrowie sp. z o.o.•	
elbudmed hubert staśkiewicz•	
stoGda ship•	
Przedsiębiorstwo usług okrętowych  •	
ProdMoreX sp. z o.o.
PPh CyMes sp. z o.o. sp. k•	
Przedsiębiorstwo Projektowo-usługowe •	
naVa sp. z o.o.
PPhu „nasza Chata” Marek zblewski•	
seko s.a.•	

PoMorsKie firMy 
biorące udział w Misji:

dobre relacje 
z lokalnym biz-

nesem pozwoliły 
na zbadanie potrzeb 
rynku i na dobór od-
powiednich uczest-
ników ze strony chiń-
skiej w spotkaniach 
b2b. liczymy więc na 
wzajemne zaintereso-
wanie ofertami bizne-
sowymi. 
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To już 
trzecia misja

-  W skład pomorskiej delegacji wchodzi 12 
firm oraz przedstawiciele władz samorządo-
wych, których udział biorąc pod uwagę spe-
cyfikę rynku chińskiego będzie dodatkowym 
wzmocnieniem wiarygodności oferty gospo-
darczej województwa pomorskiego. To już 
trzecia współorganizowana przez agencję mi-
sja gospodarcza do Chin. Dwie pierwsze, przy-
gotowane pod kątem branży spożywczej, zosta-
ły pozytywnie ocenione przez pomorskie firmy.
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Tu będzie
się działo!
RuMIA | jaKie są plany Mosir-u na najbliższe Miesiące i 2018 r.?

Ewa Chodakowska znów 
w lipcu, a Gortat do Rumi 
zaprosi piłkarzy? Wiemy, co 
będzie się działo w rumskim 
MOSiR-ze w najbliższych mie-
siącach, a także w 2018 roku.

Gra tu Orkan Rumia, Akade-
mia Piłki Siatkowej, Akademia 
Tenisa Stołowego, odbywa-
ją się konkursy sportowe 
i artystyczne, koncerty oraz 
różnego rodzaju wydarzenia 
sportowe, słowem – rumski 
ośrodek sportu właściwie ni-
gdy nie stoi pusty.

- Właściwie bez przerwy or-
ganizujemy szkolne zawody 
sportowe. - mówi Jolanta Król, 
menedżer MOSiR Rumia. - Za-
równo miejskie, jak i powia-
towe. Cieszymy się, jak mogą 
przyjechać do nas najlepsze 
szkolne zespoły. Do tego stałe 
miejsce mają u nas konkursy 
taneczne – niedawno odbyło 
się „Eat your feet”, nie tak daw-
no gościliśmy zawody che-
erleaderek, a także zawody 
w tańcu towarzyskim.

Chociaż MOSiR wielu oso-
bom kojarzy się głównie z od-
daną do użytku w 2000 roku 
halą, są wydarzenia, których 
organizacja to kilkudziesię-
cioletnia tradycja. – Coroczny 
Bieg Pokoju miał w tym roku 
swoją 33. edycję i z pewnością 
będą kolejne. – mówi Jolanta 
Król. Hala MOSiR od swoich 
początków gości coroczne 
Grand Prix w piłce siatkowej 

oraz w tenisie stołowym. 
Z tymi dwoma sportami hala 
związana jest w szczególny 
sposób – zarówno II-ligowy 
APS Rumia, jak i I-ligowy ATS 
Małe Trójmiasto rozgrywają 
tutaj swoje mecze. Otwarte 
Mistrzostwa w Tenisie Stoło-
wym organizowane są od po-
nad 30 lat.

bęDZIE 
CHoDAKoWSKA 

I GoRTAT, A MoŻE 
TAKŻE INNE SŁAWY

Szczególnym zainteresowa-
niem w tym roku cieszyły się 
imprezy z udziałem Ewy Cho-
dakowskiej i Marcina Gortata. 
Oboje zjawią się w Rumi po-
nownie. Najsłynniejsza polska 
trenerka wróci z ekipą Be Ac-

tive Team latem. – Jest to już 
pewne, że Ewa Chodakow-
ska przeprowadzi trening 
w Rumi. Znowu odbędzie 
się on w lipcu, w tym samym 
miejscu, gdzie w tym roku, 
czyli na boisku Stadionu 
Miejskiego. Myślę, że mo-
żemy być pewni wielkiego 
zainteresowania tym wyda-
rzeniem. – przyznaje mene-
dżer rumskiego MOSiR-u. 

Chyba największą sporto-
wą sławą, jaka dotychczas 
zagościła na rumskiej hali, 
jest Marcin Gortat. Nasz re-
prezentant w NBA był już 
w Rumi trzy razy i będzie 
ponownie. – W tym roku 
przyjechali koszykarze 
z NBA, a w kolejnej edycji 
ma się nieco zmienić formu-
ła – Marcin próbuje na swój 

Camp ściągnąć nawet które-
goś z piłkarzy reprezentacji 
Polski w piłce nożnej, a także 
siatkarzy, którzy są doskonale 
znani nie tylko kibicom tego 
sportu. Podobno w grę wcho-
dzi też zaproszenie piłkarzy 
ręcznych, którzy w przeszłości 
odnosili ogromne sukcesy – 
zdradza Jolanta Król. 

NoWY TuRNIEJ 
I KoNCERTY

Czy do kalendarza MOSiR
-u można zmieścić jeszcze ja-
kąś nową imprezę? Menedżer 
ośrodka przyznaje, że to trudne, 
ale zdradza, że MOSiR zorgani-
zuje w najbliższą sobotę nowy 
turniej – W tym roku odbędzie 
się pierwsza edycja Memoriału 
Kazimierza Bielickiego, autora 
„35-lat Orkana Rumia”, wielolet-
niego spikera na meczach pił-
karskich, pedagoga i pasjonata 
futbolu. 18. listopada odbędzie 
się pierwsza z sześciu części za-
wodów. Gospodarzem będzie 
Szkoła Podstawowa nr 10, póź-
niejsze części, które odbędą się 
w styczniu i lutym, zostaną ro-
zegrane w Szkole Podstawowej 
nr 6, natomiast w marcu na hali 
MOSiR młodzi piłkarze zmierzą 
się na szóstym, ostatnim turnie-
ju tej edycji. Memoriał przezna-
czony jest dla uczniów II oraz 
III klasy szkoły podstawowej. 
Młodzi chłopcy w tym wieku 
niezwykle garną się do piłki 
i chcemy zrobić coś, co pomoże 

im pielęgnować pasję.
Nie samym sportem jednak 

żyje i żyć będzie MOSiR. Regu-
larnie odbywają się tam koncer-
ty i występy – zarówno w hali, 
jak i na stadionie. Na przykład 
lipcu wystąpił Kamil Bednarek, 
a niedawno w hali gościły kaba-
rety Łowcy.B, oraz Neo-Nówka. 
Tradycją są też koncerty kolęd – 
w tym roku w klimat Świąt Bo-
żego Narodzenia wprowadzą 
Olga Bończyk, Alicja Majewska, 
Łukasz Zagrobelny i Włodzi-
mierz Korcz. 

W najbliższy weekend od-
będzie się jedna ze sztanda-
rowych imprez rumskiego 
ośrodka sportu – Złoty Tur 
2017. Impreza, która już po 
raz trzeci odbędzie się w Rumi 
znów zgromadzi najsilniej-
szych zawodników i zawod-
niczki w armwrestlingu, czyli 
siłowaniu na rękę. Kto był 
na poprzednich edycjach, 
ten wie, że sport ten potrafi 
wzbudzić ogromne emocje. 
Po Złotym Turze odbędzie się 
III Puchar Świata w Armwre-
stlingu Osób Niepełnospraw-
nych (20-21. listopada), w ko-
lejny weekend – Drużynowe 
Mistrzostwa w Gimnastyce 
Artystycznej, a potem... – 
Szczerze polecamy sprawdzać 
kalendarz dostępny na naszej 
stronie. W MOSiR-ze bez prze-
rwy coś się dzieje. – zapewnia 
Jolanta Król.
Krzysztof Grajkowski

REDA | były życzenia i gra-
tulacje. W urzędzie Miasta 
świętowały pary, które w 
związku małżeńskim pozo-
stają już od 50 lat. 

W sumie w 1967 roku, gdy 
Reda otrzymała prawa miej-
skie, 31 par zawarło związek 
małżeński. Jubilaci świętowali 
w towarzystwie burmistrza 
Krzysztofa Krzemińskie-
go, wiceburmistrz Haliny 
Grzeszczuk i Teresy Dzienisz 
– Dombrowskiej, kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego.
Spotkanie było pełne cie-
płych słów, życzeń i gratulacji. 
Od przedstawicieli Urzędu 
Miasta jubilaci otrzymali 
okolicznościowe dyplomy, 
medale 50-lecia Miasta Redy 
oraz egzemplarze książki pt. 
„Reda moje Miasto”, która 
wydana została w roku jubi-
leuszu miasta. Uroczystość 
pod względem artystycznym 
uświetniła Oliwia Drawc. 
WA

razem 
od 50 lat
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Spotkanie, dofinansowa-
ne przez Narodowe Cen-
trum Kultury oraz powiat 
wejherowski, odbyło się 
w listopadowy wieczór 
w Gminnej Bibliotece 
Publicznej im. L. Roppla 
w Luzinie. Licznie przyby-
łych gości, w tym osoby 
zaangażowane w projekt, 
powitała dyrektor biblio-
teki, Maria Krośnicka. 

Następnie Roman 
Drzeżdżon z Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki 
K aszubsko -Pomorsk iej 
w Wejherowie podsu-
mował działania, które 

listopadowa promocja sobótkowa
WEJHERoWo | „hola ho, hola ho!” – dźWięKi pieŚni oznajMiŁy rozpoczęcie spoTKania podsu-
MoWująceGo projeKT „hej, sobóTKa, sobóTKa…”.

złożyły się na sobótkowy 
projekt: warsztaty literacko-
muzyczne, nagranie filmu 
i sobótkowych pieśni oraz 
wydanie książki, w której 
zamieszczono m.in. scena-
riusz widowiska „Sobótka” 
autorstwa folklorysty Pawła 
Szefki. 

Głównym punktem pro-
gramu był pokaz filmu zre-
alizowanego przez Ewelinę 
Karczewską i Piotra Zatonia. 
W filmie, który nagrany zo-
stał we wrześniu, na pod-
stawie scenariusza, który 
powstał pod kierunkiem Ja-
romira Szroedera w czasie 
lipcowych warsztatów, wy-
stąpili aktorzy Regionalne-
go Teatru Dramatycznego 
z Luzina oraz mieszkańcy 
gminy Luzino.

Uczestnicy spotkania 
otrzymali książkę wraz 

z płytą, na której oprócz 
filmu znajdują się nagrania 
sobótkowych pieśni. 

Książka oraz film będą 
bezpłatnie przekazywane 
m.in. instytucjom kultury, 
szkołom, regionalistom 
oraz instruktorom teatral-
nym na Kaszubach. 

Projekt „Hej, Sobótka, So-
bótka…” realizowany był 
od czerwca do listopada 
br. przez Muzeum Piśmien-
nictwa i Muzyki Kaszubsko-
Pomorskiej w Wejherowie 
przy współudziale Muzeum 
Zachodniokaszubskiego 
w Bytowie oraz Regionalne-
go Teatru Dramatycznego 
w Luzinie. 
Organizatorzy dziękują 
wszelkim osobom oraz in-
stytucjom za pomoc i zaan-
gażowanie w realizacji so-
bótkowego projektu.  Rd
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REKLAMA                                              U/2016/PR

oGŁoSZENIE 
burmistrza Miasta Rumi 

o przystąpieniu do sporządzenia  
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.), oraz 
art. 39 ust.1 pkt 1, w związku z art. 46 pkt.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 
2017r. poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Rumi:
- uchwały Nr Xl/522/2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przystą-
pienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Rumi uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej Rumi Nr XXV/247/2016 
z dnia 30 czerwca 2016r. dla stref F6.u,MN i F7.ZP.
wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
dotyczącej w/w projektu zmiany miejscowego planu.
Załącznik graficzny do w/w uchwały, określający granice przystąpienia do spo-
rządzenia zmiany miejscowego planu, znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta Rumi oraz na stronie internetowej www.bip.rumia.pl.

Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w zmiany planu miejscowego oraz 
do prognozy oddziaływania na środowisko, w formie pisemnej do Burmistrza 
Miasta Rumi na adres: urząd Miasta Rumi, ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia 
oraz ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej  
bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na 
adres e-mailowy: planowanieprzestrzenne@um.rumia.pl w terminie do dnia 
11.12.2017r.
Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Rumi.

- Rzeczywiście trzy lata 
temu, a może niedokład-
nie trzy lata temu, bo ta 
data jest nieco płynna, 
witaliśmy Was w budynku 
pachnącym farbą – mó-
wił do zebranych Tomasz 
Wiśniewski, dyrektor Miej-
skiego Domu Kultury. - 
Dziś przychodzi nam świę-
tować po raz trzeci czas, 
w którym otworzyliśmy 
Fabrykę Kultury

Ważnym punktem uro-
czystości, która zorganizo-
wana została w niedzielę, 
było wręczenie statuetek 
Przyjaciela Kultury. W ten 
sposób uhonorowano Mi-
chała Kaczmarka, Grażynę 
Lemańczyk, Ochotniczą 
Straż Pożarną w Redzie 
i Sławomira Podwojskiego. 

- Nie ukrywam, że jestem 
bardzo zaskoczony tym od-
znaczeniem - mówił Michał 
Kaczmerek, jeden z uho-
norowanych. - Pamiętam 
jeszcze, gdy Pan dyrektor 
przedstawiał na Radzie 
Miasta swoje plany, to by-
łem bardzo sceptycznie 

Fabryka Kultury ma 3 lata
REDA | KoncerToWo uczczono Trzecie urodziny fabryKi KulTury W redzie. na scenie czadu daŁa Grupa bucKeT Guys, 
a finaŁ iMprezy należaŁ do MoniKi KiTel i jej zespoŁu.
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nastawiony do tego wszyst-
kiego. Myślałem, że jest to 
dużo na wyrost, ale szybko 
okazało się, że robią dużo 
więcej, od tego, co przed-
stawiał Pan dyrektor. Zebrał 
taki zespół pracowników 
merytorycznych i obsługi, 
że można pozazdrościć. 

Uroczystość stanowiła nie 

tylko doskonałą okazję do 
wspomnień, ale i podzię-
kowań. Życzenia Fabryce 
Kultury składali samorzą-
dowcy i osoby, które współ-
pracują z Miejskim Domem 
Kultury. Wszyscy dziękowali 
za wkład w rozwój kultury 
Redy. 
Anna Walk

Krzysztof KrzeMińsKi, 
burmistrz Redy:

- Minęły trzy lata, a już nie potra-
fimy sobie wyobrazić Redy bez Fa-
bryki Kultury. To miejsce przycią-
gające ludzi, a bogata i atrakcyj-
na oferta sprawia, że sala jest za-

wsze pełna. Tu każdy znajdzie coś dla siebie; młodzież 
i seniorzy, miłośnicy kameralnych imprez i ciężkiego 
brzmienia. To między innymi takie działania i tacy lu-
dzie, jak zespół Fabryki, sprawiają, że w poszukiwa-
niu ciekawych propozycji nie trzeba opuszczać Redy, 
a wręcz przeciwnie – to do nas przyjeżdżają.

OGŁOSZENIE                                              339/2017/DB
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Stowarzyszenie od momen-
tu powstania prowadzone 
jest przez Zofię Kusterską. 
Podczas uroczystości jubi-
leuszowych życzenia złożyli 
m.in. prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt, za-
stępca prezydenta Arkadiusz 
Kraszkiewicz, starosta Gabrie-
la Lisius i członek zarządu po-
wiatu Jacek Thiel.

Zofia Kusterska za swoją 
pracę i wkład w rozwój sto-
warzyszenia została wyróż-
niona Nagrodą Prezydenta 
Wejherowa. Pani Zofia pod-
kreśliła, że bez pomocy ludzi 
wrażliwych na krzywdę dziec-
ka – władz samorządowych, 
sponsorów, darczyńców i wo-
lontariuszy - sama nie byłaby 
w stanie nic zrobić.

- Nasza Dworcowa, drodzy 
przyjaciele, to przecież Wasze 
dzieło. Dlatego 25-lecie sto-
warzyszenia, to nasze wspól-
ne święto. Miło mi, że dzisiaj 
wśród nas są osoby, które są 
z nami od samego początku 
m.in. Państwo – Romanow-
scy, Hildebrandtowie, Glaza, 
Kotłowscy a także Andrzej 
Remiszewski. Wszystkim 
w imieniu moich podopiecz-
nych za tę serdeczną i bezin-
teresowna pomoc dziękuję – 
powiedziała wzruszona Zofia 

Kusterska.
- 25 lat temu, Pani, jako 

Przewodnicząca Stowarzy-
szenia stworzyła najpiękniej-
szą formę pomocy, jaką było 
powołanie do życia „Domu 
Rodzinnego”, który od same-
go początku stał się centrum 
i „sercem” Stowarzyszenia.  
W tym miejscu spotykają 
się młodzi wejherowianie 
by w serdecznej i przyjaznej 
atmosferze - w godzinach 
pozalekcyjnych – uczyć 
się, dokształcać, bawić czy 
nawet w spokoju, spożyć 
posiłek. Ten „Dom” dzięki 
Pani – Pani Zofio - od 25. lat 
przepełniony jest dobrocią 
i zrozumieniem stał się dla 
pokrzywdzonych przez los 
dzieci i młodzieży azylem 
i psychiczną ostoją – powie-
dział prezydent Krzysztof 
Hildebrandt podkreślając, że 
programy edukacyjno – te-
rapeutyczne wprowadzane 
w życie w „Domu Rodzin-
nym” i nowatorskie rozwiąza-
nia pedagogiczne, są wysoko 
oceniane zarówno od strony 
metodycznej jak i meryto-
rycznej. 

Jubileusz uświetnili swoim 
występami: Kalina Kuster-
ska, 10-letnia wnuczka Zofii 
Kusterskiej z Nysy, finalistka 

Festiwalu Piosenki Zacza-
rowanej organizowanego 
przez Annę Dymną w Krako-
wie, stepujący z hiszpańskim 
temperamentem Maciej 
Glaza oraz znakomity duet 
z Gdańska - Maciej Gromek 
i Marek Czernes, których za-
prosił na tę uroczystość Alek-

sander Lewandowski.
Wśród wielu gości byli rów-
nież podopieczni z Domu 
Rodzinnego na Dworcowej 
oraz nowi przyjaciele domu 
Marzena i Grzegorz Musioł, 
organizatorzy ultamaratonu 
nartorolkowego w Kąpinie. 
/raf/

Na warsztatach plastycz-
no-literackich biblioteka 
gościła pisarkę i ilustratorkę 
Katarzynę Kołodziej. Au-
torka pokazała oryginalne 
ilustracje, które wykonała 
do książek oraz tworzyła 
rysunki inspirowane pomy-
słami dzieci. Pokazała książ-

ki ze swoimi ilustracjami 
oraz omówiła techniki pla-
styczne stosowane w pracy 
ilustratora. Głównym zada-
niem dzieci było stworze-
nie własnej książki z baśnią. 
Uczestnicy napisali tekst 
pamiętając o kanonie baśni 
(np. kontrastujący bohate-

rowie, dobro i zło, szczęśli-
we zakończenie) oraz wy-
konali kolorowe ilustracje. 

W pracowni komikso-
wej Biblioteki Manhattan 
w Gdańsku młodzież po-
znała historię oraz cechy 
komiksu amerykańskiego, 
europejskiego i japońskie-

Pomagają od ćwierć wieku
WEJHERoWo | jubileusz 25-lecia ŚWięToWaŁo sToWarzyszenie przyjacióŁ rodziny.

Spotkania z literaturą
GM. lINIA | W biblioTece publicznej GMiny linia TrWają „podróże 
W Krainę baŚni”. październiKoWe spoTKania uKazyWaŁy MŁodyM czy-
TelniKoM różne oblicza liTeraTury. 

go. Uczestnicy przypomnieli 
sobie kultowych bohaterów: 
Myszkę Miki, Kaczora Donal-
da, Garfielda, Supermana, 
Spidermana, Koziołka Ma-
tołka, Kajko i Kokosza i in. 
oraz zapoznali się z budową 
komiksu. Następnie każdy 
młody rysownik miał za za-
danie stworzyć dwa paski 
komiksowe: na rozgrzewkę 
o swoim dniu, następnie na 
temat baśni. 

Literaturę kaszubską przy-
bliżył dzieciom pisarz i po-
eta Janusz Mamelski. Autor 
opowiadał w języku polskim 
i kaszubskim o powstawaniu 
i przekazywaniu kolejnym 
pokoleniom legend oraz 
o roli jaką pełniły. Nasz gość 
przyjechał z miotłą ze słyną-
cego z czarownic Staniszewa, 
użył tego rekwizytu do testu 
wykrywającego czarownice. 
Uczestnicy spotkania wzięli 
udział w inscenizacji bajek 
kaszubskich wcielając się 
w rolę zwierząt. Autor czytał 
fragmenty swoich wierszy 
oraz najnowszej powieści 
dla młodzieży w języku ka-
szubskim pt. „Mack”.   

W Lini i Strzepczu odbył 
się happening „Czytelnicy 
na ulicy”. Dzieci przema-
szerowały głównymi ulica-
mi naszych miejscowości,  

przeprowadzały rozmowy 
z przechodniami na temat 
przeczytanych książek, wrę-
czały ulotki ukazujące korzy-
ści z czytania, zapraszały do 
korzystania z usług biblio-
teki. W sklepach i zakładach 
pracy z zapałem czytały 
wiersze zbierając za swoje 
występy oklaski i słowa uzna-
nia. Odwiedziły również pro-
boszcza, ośrodek zdrowia, 
urząd gminy, kwiaciarnię 
i podopiecznych ośrodka wy-
chowawczego. Uatrakcyjnia-
ły recytacjami czas klientom 
sklepów, apteki czy zakładu 
fryzjerskiego. Dzieci były 
doskonałymi ambasadorami 
książek zarażając mieszkań-
ców swoim entuzjazmem 
i szczerym przekonaniem 
o ważnej roli książki.  

Listopad poświęcony bę-
dzie zastosowaniu nowych 
technologii do czytania.

Projekt „Podróże w krainę 
baśni” dofinansowano ze 
środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego.

lubisz język polski 
i „kruczki” ortograficzne? 
Weź udział w gminnym 
dyktandzie!

Po raz pierwszy w gminie 
Wejherowo odbędzie się 
„Gminne Dyktando na 
miarę dla młodzieży i doro-
słych”. Poprowadzi je pisarz 
Dariusz Rekosz. 
A zatem - sprawdź się 
w pierwszym gminnym 
dyktandzie i zgarnij nagro-
dę! Organizatorzy zapra-
szają także na spektakl 
„Spóźniona miłość, czyli 
wyznania starego belfra”, 
który odbędzie się w czasie 
oczekiwania na rozstrzy-
gnięcie konkursu.
Dyktando odbędzie się 
już dziś, w piątek 17 
listopada, o godz. 17.00 
w bibliotece w bolszewie. 
Zapisać się można ma-
ilowo centruumkultury@
bckgw.pl lub telefonicz-
nie 58 736 47 85. 
/raf/

sprawdź się!



zarejestruj się i twórz razem z nami!
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Wystawa przedstawia 
portrety znanych osób, 
którzy już od nas odeszli. 

- Pomysł wystawy „Tak 
szybko odchodzą” po-
wstał w ubiegłym roku 
w związku ze zbliżającym 
się Dniem Wszystkich 
Świętych i Zaduszkami, tuż 
przed jej pierwszą ekspo-
zycją w forum Gdyńskie-
go Centrum Filmowego 
– wyjaśnia Andrzej Gojke, 
pomorski fotograf i fotore-
porter. - Początkowo chcia-
łem zrobić wystawę zdjęć, 
które wykonałem podczas 
20-tu Festiwali Polskich 
Filmów Fabularnych zmar-
łemu 9 października 2016 
r. Andrzejowi Wajdzie, kilka 
dni później przyszła wia-
domość o śmierci Andrzeja 
Kopiczyńskiego. Zacząłem 

Odeszli od nas, ale zostali zatrzymani w kadrze
RuMIA | „TaK szybKo odchodzą” To TyTuŁ WysTaWy foToGraficznej andrzeja j. GojKe, znaneGo poMorsKieGo foTo-
Grafa, KTórą Można obejrzeć W doMu KulTury spóŁdzielni MieszKanioWej „janoWo” W ruMi. 

przeglądać swoje archiwa 
i uświadomiłem sobie, że są 
w nich zdjęcia wielu gwiazd 
polskiego kina, które ode-
szły w ostatnich miesiącach, 
latach. 

Poza wspomnianymi już 
wyżej autor sfotografował 
takie osoby, jak: Andrzej 
Kotkowski (2016), Norbert 
Kupczyk (2014), Irena Kwiat-
kowska (2011), Zbigniew 
Zapasiewicz (2009), Jan Ma-
chulski (2003), Krystyna Feld-
man (2007), Leon Niemczyk 
(2006). Nową ekspozycję 
uzupełniają portrety tych, 
którzy odeszli, w 2017 roku: 
Janusz Gojke (04.02), Witold 
Pyrkosz (22.04), Zbigniew 
Wodecki (22.05), Janusz Gło-
wacki (19.03), Grzegorz Kró-
likiewicz (21.09) Lech Ordon 
(21.10).

Andrzej Jarosław Gojke 
to urodzony w 1958  r. fo-
toreporter, dziennikarz, ar-
tysta fotografik, autor wie-
lu wystaw, laureat nagród 
i wyróżnień w konkursach 
fotograficznych. Od blisko 
dwudziestu lat wielką pasją 
Andrzeja Gojke jest fotogra-
fowanie gwiazd polskiego 
kina, do czego doskonałą 
okazją jest, odbywający się 
corocznie w Gdyni, Festiwal 
Filmowy. W archiwum twór-
cy znalazło się kilkanaście 
tysięcy zdjęć dokumentują-
cych największe święto pol-
skiej kinematografii. Jego 
fotografie można znaleźć 
w wydanych przez Stowarzy-
szenie Filmowców Polskich 
z okazji jubileuszów 30 i 40-
lecia Festiwalu albumach. 
/raf/
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PoMoRZE | WojeWoda poMorsKi dariusz drelich oraz WiceMarszaŁeK paWeŁ orŁoWsKi Wspólnie przecięli WsTęGę W dyspo-
zyTorni Medycznej przy ul. benioWsKieGo 7 W GdańsKu, inauGurując jej dziaŁalnoŚć.

Aby pomoc dotarła na czas
Oznacza to likwidację od 1 listopada br. dyspozytorni medycznych rozlokowanych w powiatach wojewódz-
twa pomorskiego. Obecnie zamiast 18 funkcjonować w województwie pomorskim będą dwie – w Gdańsku 
i Słupsku.  Słupska obejmuje swym zasięgiem powiaty: słupski, lęborski, bytowski, chojnicki, człuchowski, 
gdańska – pozostałe. Jak poprzednio w razie potrzeby należy dzwonić pod nr 999 lub nr alarmowy 112.

- Po co te zmiany? 
- pytam wojewodę 
Dariusza Drelicha

- Nie znaczy to, że wszyst-
kie karetki, motocykle 
i helikoptery zgromadzimy 
w tych dwu miejscach, po-
zostaną one fizycznie tam 
gdzie są, zmiana dotyczy 
zarządzania nimi. Przed 
zmianami w każdym rejo-
nie operacyjnym zespołów 
ratownictwa medycznego, 
czyli potocznie mówiąc 
grupy karetek pogotowia 
ratunkowego, funkcjono-
wała jedna dyspozytornia 
medyczna, która zarzą-
dzała ich ruchem.  Dyspo-
nowała wyłącznie swoimi 
zespołami  (miała w swej 
gestii od 3 do 12 ambulan-
sów,  w zależności od wiel-
kości rejonu). Gdy wszyst-
kie były zajęte, dyspozytor 
nie mógł w razie potrzeby 
samodzielnie skorzystać 
z wolnego ambulansu z in-
nego rejonu operacyjne-
go. Mógł zgłosić potrzebę 
w innym regionie, co wy-

łów Ratownictwa Medycz-
nego.  Przede wszystkim 
skraca czas  dojazdu karetki 
do  osoby potrzebującej po-
mocy. W ramach gdańskiej 
dyspozytorni 10 dyspozyto-
rów medycznych całodobo-
wo ma pod opieką ok. 1800 
tys. mieszkańców. Oczywi-
ście nie znaczy to, że ta cała 
populacja będzie potrzebo-
wała nagle szybkiej pomocy 
Niemniej wypadki i nagłe 
pogorszenie stanu zdrowia 
zawsze mogą się zdarzyć. 
Gdańska dyspozytornia za-
rządza 65 zespołami ratow-
nictwa medycznego, 5 moto-
cyklami ratowniczymi, łodzią 
ratunkową i śmigłowcami 
Lotniczego Pogotowia Ra-
tunkowego. Przez całą dobę 
dyspozytorzy medyczni od-
bierają przeciętnie 800 tele-
fonicznych zgłoszeń, z czego 
ponad 500 jest zakończone 
wysłaniem zespołu ratow-
nictwa medycznego.

Jak z tego wynika, oso-
by dyżurujące w dyspo-
zytorni muszą sprawnie 
i trafnie podejmować 
decyzje?

- Muszą być przy tym dobry-
mi psychologami. Dzwonią-
cy często jest spanikowany, 

mówi chaotycznie, trzeba go 
uspokoić i postarać się, aby 
podał jak najwięcej rzeczo-
wych informacji, oraz kiero-
wać jego postępowaniem 
tak, aby pomoc była jak naj-
bardziej efektywna. Wysła-
nie karetki nie kończy spra-
wy, należy dalej utrzymywać 
kontakt z osobą wzywającą 
pomocy i informacje od niej 
przekazywać ekipie w ambu-
lansie.  Poza tym te dwie po-
morskie dyspozytornie  mają 
zwiększoną liczbą zespołów 
ratownictwa medycznego, 
mogą wysyłać do zdarzenia 
zespół najbliższy miejscu 
zdarzenia. Pomaga w tym 
nowoczesny system łączno-
ści zintegrowany z modułem 
mapowym. 
Ponadto, dużo prostsza i ła-
twiejsza jest koordynacja ak-
cji  ratunkowych w przypad-
ku zdarzeń z większą liczbą 
poszkodowanych, gdzie ko-
nieczne jest zaangażowanie 
wielu zespołów ratownictwa 
medycznego. Istotna jest też 
poprawa zarządzania infor-
macją dotyczącą ratowania 
życia i zdrowia obywateli 
oraz zapewnienie sprawne-
go przekazywania danych 
między służbami
rozmawiała: Anna Kłos

dłużało  czas dotarcia do 
potrzebującego. Poza tym 
w każdej z dyspozytorni 
medycznych (z wyjątkiem 
Gdańska i Gdyni) znajdowa-
ło się tylko jedno całodobo-

we stanowisko. W przypad-
ku większej liczby zgłoszeń 
od osób jednocześnie po-
trzebujących pomocy, dys-
pozytor nie był w stanie ich 
obsłużyć.

Jakie są korzyści nowe-
go systemu?

- Wprowadzenie tzw. skon-
centrowanych dyspozytorni 
medycznych uelastycznia 
zarządzanie ruchem Zespo-



Piotr Krępeć – gi-
tarzysta akustyczny, 
którego magazyn Top 
Guitar uznał „objawie-
niem i wielką nadzieją 
polskiej gitary” wystąpi 
w Wejherowie. 

Koncert, który zaplano-
wany został na pierwszą 
niedzielę grudnia o godz. 
19, odbędzie się w klubie 
Samotna F. Piotr Krępeć 
od wielu lat koncertuje 
w Polsce i za granicą. 
Zagrał osiem koncer-
tów podczas Tournee 
w Chinach. Występował 
również w Niemczech, 
Hiszpanii oraz Norwegii. 
Skomponowana przez 
niego muzyka do filmu „Podróż z bagażem podręcznym” 
w reżyserii Arka Biedrzyckiego zabrzmiała na Międzyna-
rodowym Festiwalu Filmowym w Cannes.
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Wyjazd na Sycylię
RElACJA | dzieci z GMiny cedry WielKie WyjechaŁy do WŁoch i uczyŁy się że-
GlarsTWa na sycylii W rejonie Marina di raGusa.

W wyjeździe, który miał 
miejsce na początku wrze-
śnia 2017 roku, uczestni-
czyła dziesięcioosobowa 
grupa dzieci w wieku 9-10 
lat. Wyjazd został zorgani-
zowany w ramach projek-
tu Północ/Południe: Jedno 
Morze (Nord/Sud: un Mare), 
pomysłodawczynią i koor-
dynatorem projektu była 
Pani Krystyna Balewski- Pa-
wela przy współpracy z PZŻ 
w Gdańsku, Gminy Ragusa 
oraz Gminy Cedry Wielkie.

Najmłodsi (razem 
z dziećmi z gminy Ragu-
sa) uczestniczyli wspólnie 
w całodziennych zajęciach 
żeglarskich, animacyjnych, 
kulturowych, językowych 
i sportowych pod okiem 
wykwalifikowanej kadry 

pedagogicznej, zarówno 
polskiej, jak i włoskiej. Po-
byt na Sycylii uczestników 
wyjazdu zagranicznego, 
mimo intensywności dzia-
łań żeglarskich i wielu 
atrakcji mijał w bezpiecznej 
i miłej atmosferze.

Grupa dzieci, jak i opie-
kunów bardzo szybko się 
zintegrowała - co pozwoli-
ło opracować szczegółowy 
plan działań na wszystkie 
dni pobytu.Współpraca 
pomiędzy polskimi i wło-
skimi dziećmi zarówno na 
płaszczyźnie zajęć sporto-
wych, jak i w czasie wolnym 
sprzyjała na pokonywaniu 
przez nich barier języko-
wych i kulturowych, a co 
najważniejsze dostarczała 
uczestnikom doznań emo-

cjonalnych. Po 11 dniach 
pobytu przyszedł czas na 
pożegnanie, które było 
bardzo trudne, ponieważ 
zawiązały się prawdziwe 
przyjaźnie między dziećmi 
i żal było się rozstawać.

Wizyta polskich dzieci zo-
stała odnotowana w prasie 
sycylijskiej - 13 września 
2017 r. na łamach LASICI-
LIA pojawił się artykuł wraz 
ze zdjęciem na temat  pro-
jektu i podjętych działań 
w zakresie jego realizacji, 
a także prężnej współpracy 
pomiędzy regionami. 

W przyszłym roku, w lipcu 
w ramach rewizyty przybę-
dzie do mariny w Błotniku 
grupa młodych żeglarzy 
z Sycylii, gdzie wspólnie 
z polskimi kolegami i ko-

leżankami będą podnosić 
swoje kwalifikacje w żeglar-
stwie. (Gb)

MIEJSCE 
  NA TWOJĄ 
    REKlAMę

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

Wójt Gminy Wejherowo
informuje

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wejherowo, ul. Trans-
portowa 1 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informa-
cji Publicznej Gminy Wejherowo, został wywieszony wykaz 
nieruchomości przeznaczonych do zamiany:

działka o nr ewid. 11/3 o pow. 0,0751 ha położo-•	
na w miejscowości Gościcino, stanowiąca własność 
Gminy Wejherowo, na nieruchomości oznaczone 
w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 9/5 
o pow. 0,1068 ha i nr 9/9 o pow. 0,0362 ha położone 
w miejscowości Gościcino, stanowiące własność oso-
by prawnej;
działki o nr ewid. 599 o pow. 0,1254 ha i nr 624 o pow. •	
0,1254 ha położone w miejscowości Kąpino, stano-
wiące własność Gminy Wejherowo na nieruchomości 
oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako 
działki nr 576/78 o pow. 0,0074 ha i nr 576/80 o pow. 
0,2221 ha, położone w miejscowości Bolszewo, stano-
wiące własność osoby fizycznej.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach objętych 
wykazem można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieru-
chomościami i Środowiska, tel. 58 677 97 07.

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 Zarzą-
dzenia Burmistrza Miasta Rumi Nr 1448/489/2017 
z dnia 13 listopada 2017 roku informuję, iż w siedzi-
bie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, na 
okres 21 dni, wywieszony został wykaz obejmujący 
nieruchomość położoną w Rumi przy ul. Borówko-
wej, oznaczoną jako działka nr 59/2 o pow. 80 m2, 
obręb 6, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Ru-
mia, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprze-
targowej na poprawienie warunków zagospodaro-
wania nieruchomości przyległej.

oGŁoSZENIE
burmistrza Miasta Rumi

Stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2016r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz Zarzą-
dzenia Nr 1446/487/2017 Burmistrza Miasta Rumi 
z dnia 09.11.2017r. informuję, iż w siedzibie Urzędu 
Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, na okres 21 dni 
wywieszony został wykaz obejmujący nieruchomo-
ści położone w Rumi, stanowiące własność i będące 
we władaniu Gminy Miejskiej Rumia, przeznaczone 
do dzierżawy w formie bezprzetargowej:

część działki nr 172/12 przy ul. Piłsudskiego, •	
działka nr 101/1 przy ul. Ogrodowej, część 
działki nr 29/5 przy ul. Świętopełka, część dział-
ki nr 27/7 przy ul. Poziomkowej, część działki nr 
384/5 oraz działka nr 384/6 przy ul. Wiśniowej, 
część działki nr 245/2 przy ul. Włókienniczej, na 
cele działki przydomowej - zieleń ozdobna,
działka nr 13/8 oraz część działki nr 12/2 w rejo-•	
nie ul. Sobieskiego, na cele parkingowe,
działka nr 274/4 przy ul. Włókienniczej, na cele •	
działki przydomowej – zieleń ozdobna  oraz na 
cele transportowe,
część działki nr 541/43, część działki nr 541/44 •	
oraz część działki nr 540 przy ul. Starowiejskiej, 
na cele usługowe,

OGŁOSZENIE               336/2017/DB OGŁOSZENIE               337/2017/DB

OGŁOSZENIE               338/2017/DB

Przyjdź na koncert!



NIERUCHOMOŚCI

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

SPRZEDAM działkę, 570 m2 w Karwi, tel. 
661 582 483

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

SPRZEDAM mieszkanie 3 pokojowe w 
Wejherowie, blisko centrum,1 piętro, tel. 
538 443 446 

SPRZEDAM działkę budowlaną, 1000 m2, 
cena 35 zł/m2, Czestkowo, tel. 510 751 837

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

SPRZEDAM nieuzbrojoną działkę budow-
laną, 821 m2, w Mieroszynie koło Jastrzę-
biej Góry, do morza ok. 3 km, tel. 793 903 
536

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ

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

KUPIĘ

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

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

SKuTER Piaggio Ciao, 1995r. 2T, czarny, 1 
osob., automat, cena: 2449 zł, Tczew, tel. 
735 001 684

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

KUPIĘ

INNE

EDUKACJA

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

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

USŁUGI

GDY bank odmawia: pożyczka pozaban-
kowa do 20 000 zł, wypłata w 1 dzień, 
Gdańsk, tel. 601 832 048

SZKoDY komunikacyjne, majątkowe, li-

kwidacja, wyceny, kosztorysy, opinie, tel. 
601 631 835 

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 oko-
lice, tel. 601 677 964

TOWARZYSKIE

SINGlE 35 l., modelowy typ urody, szu-
kam Pani 28-60l., miłej sponsorki Gdańsk, 
Paul, tel. 735 001 684

CHŁoPAK z Sopotu, zadbany, lubiący 
sport, 27 lat, pozna ładną i mila dziew-
czynę, tel. 666 357 234

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

RÓŻNE

SPRZEDAM Mysimbe, rewelacyjny lek na 
odchudzanie, cena 400 zł, Wejherowo, 
tel. 502 351 988

KoŻuCH męski, brązowy, 3/4 wzr., 170, 
ładny, tel. 694 642 709

SPRZEDAM odkurzacz- dmuchawa do 
liści, nowy, tel. 694 642 709 

SPRZEDAM prasę kostkujaca, polska, 
Z.224, stan dobry, 8 700 zł, Szemud, tel. 
510 751 837

SPRZEDAM kanapę rozkładaną, kolory 
brązowe, cena 350 zł, Wejherowo, tel. 538 
443 446

SPRZEDAM fotel rozkładany, 2 osobowy, 
cena 100 zł, Wejherowo, tel. 517 159 871

SŁoMA siano w balotach, 120x120, 40 zł 
i 60 zł, Czestkowo, tel. 510 751 837

SPRZEDAM odkurzacz przeciwalergicz-
ny do prania dywanów i tapicerek, 850 
zł, Sierakowice, tel. 796 400 131

SPRZEDAM ładne lustro złota rama 
73x163, 200 zł, tel.507 486 424

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

KIoSK ruchu do remontu, 350 zł, rozsie-
wacz KOS 370 zł, tel. 600 667 860

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

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

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, od-
znaczenia, wyposażenie wojskowe), 
Oldmilitaria.pl tel. 666 025 860 e-mail: 
ekwipunekwojskowy@gmail.com, info@
oldmilitaria.pl

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

ZŁoTA rączka, drobne naprawy, sprząta-
nie obejścia, piwnic, transport, prace w 
ogrodzie, okolice Luzina, Wejherowa, tel. 
693 737 381

SPRZEDAM szafę 2-drzwiową, na obu-
wie i kurtki, 135x135, brązowa, bardzo 
tanio, tel. 517 782 024
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Turnieje, zaliczane do 
punktacji Ministerstwa 
Sportu i Turystyki, odbywa-
ją się regularnie w Gdyni, 
Gdańsku, Sopocie, Chojni-
cach, Pruszczu Gdańskim, 
Chojnicach oraz w Rumi. 

W kategorii wiekowej mi-
niżak – do lat 10 – roczniki 
2007 i młodsi - w turniejach 
uczestniczy ok. 15 drużyn.

- Arka Rumia, ze względu 
na bardzo dużą liczbę dzie-
ci trenujących, wystawia 
regularnie 3 ekipy – mówi 
Beata Soporowska, kierow-
nik drużyny.

Miniżacy grają w bezkon-
taktową odmianę Rugby 
TAG, gdzie zawodnicy od-
bierają piłkę poprzez ze-
rwanie tagów, czyli dwóch 
pasków/znaczników przy-
czepionych na rzepach do 
pasa. Dziewczynki i chłop-
cy grają razem.

Po przepracowanych wa-
kacjach, krótkim obozie 
przygotowawczym i kilku 
rozegranych turniejach 
młodzi rumianie stali się 
równorzędnym partnerem 
do gry dla najlepszych 
drużyn Polski Północnej. 
Bardzo dobre wyniki osią-

turniej w Gdyni:
kategoria mini Żak:

1. rC arka Gdynia i 
2. rC arka rumia i 
3. uks Czeczewo i 

…
8. rC arka rumia ii 
9. rC arka rumia iii 

turniej w rumi:
kategoria mini Żak:

1 tur Chojnice i
2 arka Gdynia i
3 arka rumia i

4 lechia Gdańsk i
. . .

6 arka rumia ii
…

13 arka rumia iii

kategoria młodzik: 
1 arka Gdynia

2 lechia Gdańsk
3 Czarni Pruszcz Gdański

/arka rumia

turniej w sopocie:
kategoria mini Żak:

1. tur i Chojnice
2. arka i Gdynia

3. ogniwo iii sopot

5. arka ii rumia
. . .

7. arka i rumia
. . .

13. arka ii rumia

Świetne wyniki młodych rugbistów
RuMIA | zaWodnicy ruGby club arKa ruMia podczas reGionalnych TurniejóW dzieci i MŁodzieży 
W rundzie jesiennej sTali się praWdziWyM objaWienieM.

gnęli w kolejnych zawodach 
w Sopocie, Chojnicach, Gdy-
ni i Rumi, gdzie nie tylko 
pierwszy zespół awansował 
po rundzie eliminacyjnej 
do walki o wyższe miejsca, 
ale również dwie pozostałe 
walczą o miejsca w środku 
tabeli.

- Cieszymy się bardzo, 
że staliśmy się mocną eki-

pą, a zwycięstwa z Lechią 
Gdańsk, Ogniwem Sopot czy 
Turem Chojnice nie są już 
czymś nadzwyczajnym. Po-
zostaje nam do pokonania 
w kategorii miniżak jeszcze 
Arka Gdynia, która w zeszłym 
sezonie była zdecydowanie 
najlepszą drużyną z naszego 
regionu – mówi Beata Sopo-
rowska.

skład arki rumia:
szymon Michalski, szymon Bogdanis, hania rodak, Bartosz Milew-
ski, Maks Pasieczny, dominik stawicki, artur Pranczk, Marcel szlas, 
lena steć, kacper lipiński, Marta soporowska, igor kuszyński, 
nikola Melzer, ala stawicka, ada obłuda, hubert Wojtasik, Franek 
kowalski, aleksander kacprzak, Paula steć, Michał szwabe, aleks 
Michalak, Fabian Michalski, Wiktoria łepkowska, ksawier Grzymek, 
adam kazanecki, nina iwasiów.

Wikęd Luzino coraz bardziej 
oddala się od tego, by nawią-
zać walkę o awans do III ligi. Po 
ostatniej efektownej wygra-
nej w Lęborku przyszła pora 
na mecz u siebie z Aniołami 
Garczegorze. Zespół ze środ-
ka tabeli sprawił piłkarzom 
z Luzina nieoczekiwanie wiele 
kłopotów i to Anioły były bliż-
sze wygranej – po czerwonej 
kartce dla zawodnika Wikędu 
grali w przewadze, oraz mieli 
rzut karny, który został jed-

nak przestrzelony. Luzinianie 
po meczu musieli zadowolić 
się zdobytym punktem, na-
tomiast goście z pewnością 
mieli ogromny niedosyt. Wi-
kęd zajmuje 5. miejsce w ta-
beli i do prowadzących Gro-
mu Nowy Staw oraz Raduni 
Stężyca traci już 11 punktów.

Kompletu punktów nie zdo-
był też Stolem. Gniewiński ze-
spół, podobnie jak Wikęd, grał 
z drużyną, która znajdowała 
się znacznie niżej w tabeli, ale 

Duży skok Orkana
PIŁKA NoŻNA | czWarToliGoWcy z naszeGo poWiaTu 
byli W ubieGŁy WeeKend niepoKonani, ale najbardziej 
zadoWoleni są z peWnoŚcią zaWodnicy z ruMi.

podobnie jak ekipa z Luzina, 
podzielił się z rywalem punk-
tami. Stolem do przerwy prze-
grywał w Dzierzgoniu z Powi-
ślem, ale w drugiej połowie 
zdołał wyrównać i do swojego 
dorobku dopisał 1 punkt. Traci, 
podobnie jak Wikęd, 11 punk-
tów do liderów. Ma jednak 
jeden mecz rozegrany mniej 
i będzie mógł zmniejszyć stra-
tę.

Upragnionego przełamania 
doczekał się Orkan. Drużyna, 
która w ostatnim czasie spada-
ła w ligowej tabeli, pokonała 
na wyjeździe Cartusię 2-1. Gole 
na wagę zwycięstwa zdobyli 
Kacper Kiełb i Dawid Kowalski. 
Dzięki wygranej rumski zespół 
zaliczył niemały „skok” w tabe-
li IV ligi – awansowali na 13. 

miejsce w tabeli.
Rundę jesienną zakończyła V 

liga, a w niej Orlęta Reda. Nie 
udało się jednak wygrać – Ka-
szuby Połchowo wywalczyły 
remis 1-1 na własnym boisku. 
Orlęta w rundzie jesiennej za-
jęły 4. pozycję. Do lidera, GKS
-u Kowale, tracą 8 punktów.

Przed czwartoligowymi 
drużynami ostatnia kolejka. 
W sobotę o 13:00 czekają nas 
derby Stolem-Wikęd. Oba ze-
społy zgromadziły dotychczas 
taką sama liczbę punktów, co 
zapowiada wyrównany mecz. 
Orkan Rumia gościć będzie 
rewelację rozgrywek, Radunię 
Stężyca, która ostatni mecz 
wygrała... 12-0. Początek me-
czu w niedzielę o 12:00. 

Krzysztof Grajkowski

Podtrzymać passę
Tytani Wejherowo prezentują ostatnio bardzo wysoką 
formę, ale w brodnicy czeka ich trudne spotkanie.

Żółto-czerwoni ostatnio wygrywają seriami – po poko-
naniu na początku listopada AZS UMK Toruń ich passa 
zwycięstw przedłużyła się do trzech meczów. Rywal wejhe-
rowian, MKS Brodnica, w tym sezonie spisuje się dobrze, 
choć ostatnio pechowo, po rzutach karnych przegrał 
z KPR-em Gryfino.

Będący na fali Tytani mogą umocnić się na miejscu w gór-
nej części tabeli. Do końca rundy jesiennej zostały cztery 
kolejki: po powrocie z Brodnicy Tytani zagrają z SMS-em 
II Gdańsk, MLKS-em Borowiak Czersk, oraz AZS-em UKW 
Bydgoszcz.

POLUB NAS
/GWE24.Pl

Bierz udział 
w konkursach!
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Puchar Świata Zawodow-
ców w Siłowaniu na ręce, 
czyli Złoty Tur World Cup 
2017, który w dniach 18-

19 listopada odbędzie 
się w Rumi to najbar-
dziej rozpoznawalna 

i najbardziej prestiżo-
wa światowa impreza 

w tej dyscyplinie sportu. 
Na specjalne zaproszenie 
organizatorów, w zawodach 
weźmie udział około 200 
najsilniejszych zawodni-
ków i zawodniczek z ponad 
25 krajów i 6 kontynentów, 
w tym z Afryki, Ameryki 

Południowej i Północnej, 
Australii, Europy oraz Azji. 
To zawodnicy posiadający 
tytuły mistrza świata, Euro-
py, Azji, czy Ameryki. Repre-
zentacja Polski liczyć będzie 
około 20 zawodników. Kilku 
z nich z pewnością ma wiel-
kie szanse na medale. 

-Bardzo się cieszę, że Pu-
char Świata w armwrestlin-
gu już po raz trzeci z rzędu 
odbędzie się w Rumi. To 
międzynarodowe zawody, 
które z pewnością przycią-
gną zawodników i kibiców 
z zagranicy. Bardzo moc-

no trzymam kciuki przede 
wszystkim za reprezen-
tantów Polski, którzy mają 
w tym roku spore szanse 
na medale, a wszystkim ki-
bicom życzę wspaniałych 
emocji sportowych – mówi 
Tomasz Urbaniak-Dzienisz, 
Radny Miasta Rumia, Prze-
wodniczący Komisji Sportu, 
Rekreacji i Promocji.

Tuż po zakończeniu zma-
gań najsilniejszych armw-
restlerów na świecie, w tym 
samym miejscu, na tej samej 
scenie i w tej samej, niesa-
mowitej oprawie w dniach 

20-21 listopada odbędzie 
się Puchar Świata w Armw-
restlingu Zawodników Nie-
pełnosprawnych. Również 
i na tą imprezę przyjadą czo-
łowi światowi siłacze. Pomi-
mo, że są to osoby niepełno-
sprawne, będzie to również 
widowisko pełne pokazu 
siły, umiejętności, determi-
nacji, emocji, ale i również 
tolerancji.

Warto przyjść i dopingować, 
bo będzie to pokaz niesamo-
witego hartu ducha, pokony-
wania barier i dowód na to, że 
niemożliwe nie istnieje.

Światowy armwrestling
RuMIA | leGendy sporTu, najsilniejsi zaWodnicy na ŚWiecie, reKordoWa pula 
naGród i WielKie eMocje – To już W Ten WeeKend W hali Mosir.

zarejestruj się i twórz razem z nami!

Węgrów był gospodarzem 
Pucharu Polski w kickbo-
xingu w formule light con-
tact dla kadetów i juniorów. 
W stawce blisko 200 zawod-
ników z całej Polski znaleźli 
się zawodnicy KTS-K GOSRiT 
Luzino i Wejherowskiego 
Stowarzyszenia Sportowego. 
Ponownie na zawody rangi 
ogólnopolskiej, trener Rafał 
Karcz wystawił żeński skład. 
Oto rezultaty:
ZuZANNA KAlbARCZYK 
- 1 miejsce, zdobywczyni 
Pucharu Polski light contact 
kadetów st. do 65 kg

PAulINA STENKA - 1 miej-
sce, zdobywczyni Pucharu 
Polski light contact juniorów 
do 70 kg.
JulIA KWIDZIńSKA - 3 
miejsce, brązowa med. 
Pucharu Polski light contact 
kadetów st. do 55 kg.
Świetne występy na zawo-
dach, oraz medale, w tym zło-
te z Gdańska, Szczecina, Świd-
nika, czy Węgrowa zdobyta 
w tak krótkim czasie świad-
czą, że zawodnicy, a przede 
wszystkim zawodniczki, stale 
utrzymują i podnoszą wysoki 
poziom wyszkolenia.

Dwa złota i brąz
KICKboXING | zuzanna KalbarczyK, paulina sTen-
Ka, oraz julia KWidzińsKa zdobyŁy Medale na 
oGólnopolsKich zaWodach KadeTóW i junioróW.

Podopieczne Tomasza Kor-
dowskiego nie mają zbyt 
dobrej passy. Pod koniec 
października uległy WTS-
owi Włocławek 0:3, potem 
przegrały 1:3 w Poznaniu, 
a do Polic na mecz z SMS-em 
jechały bez ważnej zawod-
niczki, Sandry Reiter.
Osłabienie i nie najlepszą for-
mę było widać już w pierw-
szym secie, który APS prze-
grał, zdobywając zaledwie 
11 punktów. Niewiele lepiej 
było w secie drugim – w nim 
rumianki ugrały 12 punktów. 
Tylko w trzeciej partii APS 
postawił większy opór, jed-
nak ostatecznie SMS Police 

wygrał 25:23 i, niestety, dość 
gładko, całe spotkanie. Rum-
skie zawodniczki znów wró-
ciły bez zwycięstwa i spadły 
na ostatnie miejsce w tabeli 
II ligi.

APS okazję do poprawy 
swojej sytuacji będzie miał 
już w najbliższy weekend 
w Rumi. Na hali MOSiR 
podopieczne Tomasza Kor-
dowskiego zagrają z druży-
ną Enea PTPS Piła II. Rywal 
zajmuje 8. miejsce w tabeli, 
więc ewentualna wygrana 
może dać APS-owi awans 
w ligowej klasyfikacji. Po-
czątek spotkania w niedzielę 
o 17:00. KG

Przegrana APS-u
SIATKÓWKA | ruMsKie siaTKarKi nie Mają osTaTnio 
dobrej passy. W policach nie udaŁo iM się uGrać 
ani jedneGo seTa.

MoSiR był areną finału XlVI Wojewódzkich Igrzysk Dzieci 
w unihokeju Chłopców. Gospodarze zaliczyli udany 
występ.

W rywalizacji wzięło 
udział sześć najlepszych 
zespołów unihokeja z 
całego województwa 
pomorskiego: II Spo-
łeczna Szkoła Podsta-
wowa STO w Gdańsku, 
Szkoła Podstawowa we 
Wrześciu, SP nr 48 w 
Gdyni, SP w Skórczu, SP 
w Trumiejach, oraz Pod-
stawowa Ekologiczna 
Szkoła Społeczna w Rumi. Po bardzo emocjonującym finale 
zawody wygrała Szkoła Podstawowa nr 48 w Gdyni, poko-
nując w ostatnim meczu  SP we Wrześciu. Zawodnicy z Rumi 
prowadzeni przez Andrzeja Rybińskiego zajęli 2. miejsce w 
swojej grupie. Dzięki temu zagrali w meczu o III miejsce – 
pokonali w nim drużynę ze Skórcza 3-0 i po zawodach zostali 
nagrodzeni brązowymi medalami.

rumia z brązem

Wszystko zaczęło się od Je-
rzego Zienkiewicza – to słowa 
powtarzane przez dzisiejszych 
zarządców klubu, który sukcesyw-
nie się rozwija. Dlatego więc co roku 
klub tenisa stołowego organizuje zawody 
ku pamięci pierwszego prezesa. 12 listopada 
odbył się III Memoriał Jerzego Zienkiewicza, na którym 
rywalizowali tenisiści stołowi w różnym wieku.

W zawodach wzięło udział ponad 120 zawodników. 
Chociaż rekordu frekwencji (184 osoby) nie udało się po-
bić, to i tak były to jedne z największych zawodów tenisa 
stołowego w województwie pomorskim.

Uczcili pamięć 
Jerzego Zienkiewicza
W Rumi odbył się turniej upamięt-
niający założyciela Akademii 
Tenisa Stołowego Małe Trój-
miasto Kaszubskie. 
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Pierwsi zaatakowali go-
ście – w 3. minucie dośrod-
kowanie z lewej strony spa-
dło na głowę Węsierskiego, 
który uderzył mocno, ale 
był dość daleko od bram-
ki, więc Leleń bez proble-
mu obronił ten strzał. Gryf 
odpowiedział uderzeniem 
Reglińskiego, które z kolei 
nie sprawiło kłopotu Rze-
peckiemu. W 20. minucie 
dobrą pozycję do strzału 
sprzed szesnastki miał Skó-
recki, ale jego próba była 
bardzo niedokładna. W 27. 
minucie Fadecki był bliski 
szczęścia – piłka uderzona 
z rzutu wolnego w ostat-
niej chwili została obro-
niona przez Lelenia. Coraz 
bardziej naciskali Błękitni 
– Gryf wyraźnie nie radził 
sobie z atakami, które swo-
ją prawą stroną przepro-
wadzali goście, a do tego 
żółto-czarni mieli spory 
problem z utrzymaniem się 
przy piłce – grane z uporem 
maniaka długie podania 
nie znajdowały adresatów. 
W pierwszej połowie bram-
ki nie padły.

Po przerwie odblokowali 
się goście, którzy w 53. mi-
nucie objęli prowadzenie – 
prawym skrzydłem pognał 
Więcek, zagrał wzdłuż linii 
końcowej do Węsierskiego, 
który wyprzedził obrońcę 
i z bliska skierował piłkę do 
siatki. W 67. minucie goście 
strzelili na 2-0 – szybko wy-
mienili kilka podań, Więcek 
wszedł w pole karne, zgubił 
obrońców i pokonał Lelenia. 
Gryf rzucił się do odrabiania 
strat. Błękitni przez chwilę 
byli zamknięci na własnej po-
łowie, tyle, że... w 69. minucie 
było 3-0 – goście szybkim ata-
kiem rozmontowali obronę 
gospodarzy, w sytuacji sam 
na sam znalazł się Szymusik 
i bez problemu podwyższył 
prowadzenie. Goście grali po-
tem z dużą pewnością siebie, 
a Gryf, mimo że do końca ata-
kował, nie zrobił Błękitnym 
krzywdy i arbiter zakończył 
spotkanie, które zasłużenie 
wygrali goście.

Krzysztof Grajkowski

Zawodnicy występujący w Centralnej lidze 
Juniorów po ostatnich dobrych występach 
przegrali z drużyną ze Szczecina.

W miniony weekend najlepiej spisały się najstar-
sze drużyny. Juniorzy starsi pokonali KTS-K Lu-
zino 3-0, a juniorzy młodsi (2001/2002) wygrali 

Bolesna lekcja w CLJ z Pomezanią Malbork również 3-0. Zespół 
z rocznika 2003 przegrał w Centralnej Lidze 
Juniorów z Football Academy Szczecin 
1-8. Oprócz tych zespołów swoje mecze 
rozegrał tylko rocznik 2005, ale żadna 
z dwóch ekip nie zdobyła punktów – oba 
zespoły doznały podwójnej porażki z AP KP 
Gdynia – pierwsza drużyna przegrała 1-4, 
a druga – 0-3.fb.com/gwe24

Więcej 
sportu 
czytaj na:

Srogie lanie
II lIGA | Gryf oTrzyMaŁ na WzGórzu WolnoŚci bolesną leKcję fuTbolu od le-
piej zorGanizoWaneGo zespoŁu bŁęKiTnych sTarGard.

Gryf wejherowo – błękitni starGard 0-3
Węsierski 53’, Więcek 67’, szymusik 69’

Gryf: leleń – regliński, nadolski, Ptak, Goerke – Maciejewski (73.koszałka), 
Wicon (77.Małolepszy), trąbka, Wicki, Gabor - Gierszewski

błękitni: rzepecki – liśkiewicz, skórecki, Wojtasiak (73.karmański), 
Mosiejko, Więcek (80.Wiśniewski), Fadecki, Pustelnik, Gutowski, szymusik, 
Węsierski (86.Magnuski)

Sobotnie spotkanie to dla wejherowian szansa, aby 
przed końcem rundy zachować chociaż nikłe szanse 
na utrzymanie w II lidze.

Ostatni mecz to prawdopo-
dobnie największy blamaż 
żółto-czarnych w tym se-
zonie. Gryf kolejny raz nie 
zwyciężył na Wzgórzu Wol-
ności, a do tego sromotnie 
przegrał z lepszymi pod 
każdym względem Błękit-
nymi Stargard. 
Sytuacja w tabeli jest dra-
matyczna – Gryf jest na 
dnie tabeli, a do miejsca 
nad strefą spadkową traci 
już 5 punktów. Przed żół-
to-czarnymi cała runda 
wiosenna, ale stratę trzeba 
odrabiać już teraz – najbliższa okazja do tego nadarzy się 
w sobotę w Wejherowie. Problem w tym, że Gryf przed 
własną publicznością punktuje najgorzej w lidze i w dużej 
mierze przez to jest na dnie tabeli. Żółto-czarni na Wzgórzu 
Wolności zdobyli zaledwie 4 punkty. I przede wszystkim 
–   nie wygrali od... 22. kwietnia. Cała jesień bez wygranej 
to „wyczyn”, którego w II lidze nikt nie dokonał od sezonu 
2007/2008. Wówczas przez całą jesień nie wygrała Kmita 
Zabierzów. Udało jej się wówczas utrzymać w II lidze.
Gryf na pewno nie będzie chciał powtarzać dokonania 
Kmity, więc ze Stalą Stalowa Wola musi zagrać bez żadnych 
kalkulacji. Powrócą zawieszeni ostatnio Paweł Brzuzy i Piotr 
Kołc, co dla trenerów zmagających się z trudną sytuacją ka-
drową jest małym światełkiem w tunelu.
Stal wydaje się być rywalem w zasięgu podopiecznych Pio-
tra Rzepki, ale też spisuje się wyraźnie lepiej. Zespół z Pod-
karpacia ma, podobnie jak Gryf, kłopot ze zdobywaniem 
bramek (zaledwie 5 bramek w ostatnich 5 meczach), ale za 
to defensywa spisuje się dość solidnie – w 17 meczach stra-
ciła ona 20 bramek, a w ostatnim czasie regularnie utrzy-
muje czyste konto. Gryfitom ta sztuka ostatni raz udała się 
30. września.
Mecz ze Stalą jest już pierwszą kolejką rundy rewanżowej 
– żółto-czarni spotkali się z tym zespołem w pierwszym 
meczu sezonu – w Stalowej Woli padł remis 1-1, a gola dla 
Gryfa zdobył z karnego Łukasz Nadolski.

ostatnia szansa?

niedziela, 19. listopada, 13:00
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