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Obwodnica 
oficjalnie otwarta!

Bardzo ważna droga, szczególnie dla mieszkańców 
stolicy powiatu oraz gminy Wejherowo, 
została właśnie oficjalnie otwarta. 
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Dużymi krokami zbli-
żamy się do końca roku 
2017. Jak podsumuje 
Pan minione miesiące 
z perspektywy Prze-
wodniczącego Rady 
Miejskiej.

- To okres ciężkiej pracy na 
rzecz rozwoju miasta. Dzięki 
burmistrzowi Michałowi Pa-
siecznemu i jego współpracy 
z całą Radą Miejską, udało 
się zrealizować lub zdobyć 
ogromne środki na inwesty-
cje, o których od lat marzyli-
śmy. Są to przede wszystkim 
węzły integracyjne Rumia 
i Rumia Janowo, deptak 
wzdłuż Zagórskiej Strugi, 
SKM Janowo, rondo Pomor-
ska/Gdańska, rondo Jana 
Pawła II, rewitalizacja osiedla 
na Zagórzu i Góry Markowca 
czy też budowa bieżni na sta-
dionie MOSiR. Nasze miasto 
w ciągu najbliższych kilku lat 
czeka ogromna przemiana 
i tego procesu nikt już nie 
zatrzyma.

Przy zbiegu ulic Po-
morskiej i Gdańskiej 
powstało wspomnia-
ne wcześniej rondo, 
któremu Rada Miejska, 
z Pana inicjatywy, 
jednogłośnie nadała 
imię Rotmistrza Witolda 
Pileckiego. Skąd taki 
pomysł?

- Budowa ronda na tym naj-
bardziej kolizyjnym skrzy-
żowaniu w mieście była ko-
niecznością. Apelowali o to 
od lat mieszkańcy naszego 
miasta, a my wspólnie, posta-
wiliśmy sobie za punkt hono-
ru jego realizację. Ogromnym 
sukcesem jest fakt, że na tę 
inwestycję przeznaczyliśmy 
tylko około 25% jej wartości. 
Resztę, dzięki dobrze napisa-
nemu wnioskowi oraz współ-
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zniszczył 
KlatKę

 Ruszył Przegląd Teatrów 
Amatorskich „Kurtyna”. Ze 
szczegółami wydarzenia moż-
na zapoznać się na stronie 
www.kurtynamalykack.pl. 

 Cyfrowe Archiwum Spo-
łeczne poszerza swoje zbiory 
– można w nim obejrzeć wiele 
dobrze znanych mieszkańcom 
Rumi miejsc.  

 Sprawdziliśmy, jakie inter-
wencje notowali w ostatnim 
czasie rumscy strażnicy. Nie-
które ze zdarzeń mogą Was 
mocno zdziwić.

 Gigantyczne przejęcie funk-
cjonariuszy Pomorskiego 
Urzędu Celno-Skarbowego w 
Gdyni. W ręce służb wpadło 
1630 kg krajanki tytoniowej.

 Do 5 lat pozbawienia wolności 
grozi mężczyźnie, który znisz-
czył klatkę schodową w jednym 
z budynków wielorodzinnych na 
terenie gminy Wejherowo. 

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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DYŻuR 
reporTera

Widziałeś ciekawe 
wydarzenie? 
A może chcesz 
zgłosić jakąś sprawę?

tel. 733 878 155

Budżet będzie 
rekordowy
rozmawiamy z Arielem Sinickim, 
przewodniczącym rady Miejskiej rumi.

tych z funduszy zewnętrznych, 
głównie unijnych. Środki te 
zostaną przeznaczone na kon-
tynuację termomodernizacji 
w budynkach szkolnych (SP 
9 i SP 10), budowę kanalizacji 
deszczowej czy rewitalizację. 
Skupimy się też na budowie 
i modernizacji kolejnych ulic. 
Inną ważna inwestycją będzie 
budowa pierwszych od 27 
lat mieszkań komunalnych. 
Oczywiście w przyszłym roku 
zrealizujemy także wszystkie 
projekty wybrane przez miesz-
kańców w Budżecie Obywatel-
skim, m.in. miasteczko ruchu 
rowerowego dla dzieci, place 
zabaw, czy ścieżkę rowerową 
wzdłuż ul. Gdańskiej.

Zbliża się okres świątecz-
ny. Zeszłoroczna edycja 
Jarmarku Świątecznego 
bardzo podobała się 
mieszkańcom Rumi. Jakie 
atrakcje przewidziane są 
w tym roku?

- Jarmark Świąteczny to przy-
kład kolejnej już inicjatywy, 
wprowadzonej w tej kadencji 
(po m.in. Paradzie Niepodle-
głości, Święcie Patrona, Czystej 
Rumi, Koncercie Kolęd), która 
integruje rumian oraz cieszy 
się ogromnym powodzeniem. 
Zależy nam, aby wszyscy ak-
tywnie włączali się w życie 
miasta i byli dumni z miejsca 
swojego zamieszkania. Tego-
roczny jarmark będzie pełen 
atrakcji. Po raz pierwszy w na-
szym mieście stanie duża cho-
inka, będą nowe ozdoby świą-
teczne, strefa dla dzieci oraz 
żywa szopka. Powiększy się 
strefa z wystawcami i gastro-
nomią. Zapraszamy serdecz-
nie już od 15 grudnia na plac 
na rogu ulic Starowiejskiej 
i Dąbrowskiego.

pracy ze Starostwem Powia-
towym, udało się pozyskać 
z zewnątrz. Co do pomysłu na 
jego patrona, to Witold Pilecki 
jak mało kto zasługuje na ten 
zaszczyt. Historia jego życia 
nie pozostawia wątpliwości, 
że jest on bohaterem narodo-
wym. Niestety, w dzisiejszych 
czasach wiele osób nie ma 
nawet pojęcia, kim był rot-
mistrz. Być może teraz, dzięki 
nadaniu jego imienia rondu, 
wiele osób dowie się kim był 
ten wielki Polak.  
           

Dużą inwestycją jest 
trwający remont dworca 
SKM Janowo. Jakie prze-
widuje się dalsze kroki 
w ramach budowy Węzła 
Rumia Janowo?

Po wielu spotkaniach i nego-
cjacjach, burmistrzowi udało 
się porozumieć z PKP SKM 
w Trójmieście na temat tej jak-
że wyczekiwanej i potrzebnej 
inwestycji. Do tej pory peron 
odbiegał od przyjętych stan-
dardów. Budowa nowocze-
snego i przystosowanego 
dla niepełnosprawnych przy-
stanku SKM pomału zbliża 
się do końca. Dalsze kroki to 
przede wszystkim budowa 
tunelu oraz kładki łączącej 
obie strony miasta. Dodat-
kowo w ramach inwestycji 
powstaną ścieżki rowerowe 
i parkingi. Rozmawiamy tak-
że z ZKM Gdynia na temat 
przedłużenia do Rumi linii 
trolejbusowych. Wszystko po 
to, aby stworzyć komplek-
sowy węzeł komunikacyjny 
i odciążyć transport prywat-
nymi samochodami. Tym 
bardziej, że eksperci wska-
zują, że ilość aut na naszych 
drogach w ciągu najbliższej 
dekady podwoi się.

Jakie inwestycje plano-
wane są na rok 2018?

W 2018 roku nie zwalniamy 
tempa. Budżet na wydatki 
majątkowe, czyli inwestycje, 
planujemy w rekordowej 
kwocie 33 mln złotych. Nigdy 
wcześniej nie był on tak wyso-
ki. To wszystko również dzięki 
pozyskanej w tej kadencji re-
kordowej kwocie 56 mln zło-praCe przy budoWie roNada pomorska/ Gdańska
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zarejestruj się i twórz razem z nami!
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Nagrodę podczas 
uroczystej gali ode-
brali zastępcy pre-
zydenta Wejherowa. 
Tytuł Symbol przy-
znawany jest od sied-
miu lat z inicjatywy 
Monitora Biznesu 
i Monitora Rynko-
wego - dodatków 
specjalistycznych 
„Rzeczpospolitej” 
i „Dziennika Gazety 
Prawnej”. W tym roku prestiżo-
wym odznaczeniem ponow-
nie uhonorowano najlepsze 
i najbardziej symboliczne 
podmioty świata biznesu, na-
uki oraz samorządów. W gro-
nie odznaczonych znalazło się 
Wejherowo, które uważane 
jest za miasto z przyszłością. 
- To prestiżowy tytuł, który 
świadczy o tym, że zostaliśmy 
jako samorząd zauważeni, 
docenieni, a jednocześnie 
możemy się tym symbolem 
posługiwać – mówi Beata 
Rutkiewicz, zastępca prezy-
denta Wejherowa.  – Uzyska-

nie takiego wyróżnienia obli-
guje nas do jeszcze większej 
pracy.

To wyróżnienie jest wyrazem 
docenienia dotychczasowych 
działań władz miasta i osią-
gnięć na tle innych polskich 
samorządów. Symbolem 
Polskiej Samorządności 2017 
oprócz Wejherowa odznaczo-
no m.in. Wieluń, Jelenią Górę 
czy Podkowę Leśną. Zdaniem 
kapituły są to wzorce, któ-
rych działalność jest sumą 
doświadczenia, mądrych 
decyzji, społecznej oraz dłu-
gofalowej polityki działania. 
/WA/

Wejherowo odznaczone
WEJhERoWo | sTolica powiaTu wejhe-
rowskieGo zosTaŁa uhonorowana TyTu-
ŁeM syMbol polskiej saMorządnoŚci 2017. 

Krzysztof Hildebrandt, 
prezydent Wejherowa:

- Wejherowo to jest miasto z przy-
szłością, które ma szanse rozwojo-
we, a także wie i bada to, co trzeba 
zrobić, aby podążało z duchem cza-
su tak, żeby mieszkańcy byli zadowo-
leni z tego, że tu żyją. Te tytuł o tym 
świadczy.

Bez korków
Obwodnica połączyła wie-

le miejscowości, poczynając 
od Strzepieszyna, poprzez 
Ustarbowo, Gowino i Gości-
cino, a także stałą się alter-
natywą dla krajowej „szóstki” 
dla kierowców, którzy chcą 
dojechać do stolicy powiatu, 

czyli Wejherowa. Teraz nie są 
skazani na stanie na dwóch 
przejazdach kolejowych. ż

Jak podkreślają samorzą-
dowcy, nowa droga nie tyl-
ko umożliwiła łatwy i szybki 
przejazd, ale także poprawiła 
bezpieczeństwo. Jest także 

HenryK sKwarło, 
wójt gminy Wejherowo:

- Dofinansowanie, otrzymane w 2014 
roku, uznaję za historyczne, gdyż było 
to pierwsze dofinansowanie pozyska-
ne przez gminę z rządowego progra-
mu budowy dróg lokalnych. Wtedy, 

gdy rozpoczynaliśmy całą inwestycję i drodze nada-
waliśmy imię Kazimierza Grubby, była to droga grun-
towa. Dziś jest utwardzona, doświetlona, wyposażona 
w zbiorniki retencyjne, zaś na odcinku, gdzie przy dro-
dze jest zabudowa, są też chodniki i zatoki autobusowe. 

Gabriela lisius, 
starosta wejherowski: 

- Dziś kończymy inwestycję, która zo-
stała uruchomiona pierwszym połą-
czeniem Wejherowa (ul. Sucharskie-
go) z gminą Wejherowo. Oprócz dro-
gi zbudowano także rondo. W ostat-

nich dwóch latach udało nam się zbudować kolejne 
dwa odcinki, co stworzyło obwodnicę Wejherowa, która 
z pewnością jest sporym ułatwieniem dla mieszkańców 
miasta i gminy.

GM. WEJhERoWo | bardzo ważna droGa, szczeGólnie dla Mieszkańców sTolicy 
powiaTu oraz GMiny wejherowo, zosTaŁa wŁaŚnie oficjalnie oTwarTa. 

istotna przy organizacji do-
wozów dzieci do szkoły przez 
gminę. Z Sopieszyna i Ustarbo-
wa uczniowie byli wożeni do 
Gościcina, teraz są dowożone 
do Gowina na dużo krótszym 
odcniku. 

Powstało ok. 6,3 km nowej 
drogi. Koszt całej inwestycji 
wyniósł 13,1 mln zł, z tego ok. 
6 mln pochodził z budżetu 
gminy, 6,1 mln zł to dofinan-
sowanie rządowe w ramach 
tzw. „schetynówek”, 900 tys. 
pochodziło z budżetu powiatu 
wejherowskiego, ponad 100 
tys. zł dołożyło  nadleśnictwo, 
udział finansowy miały też so-
łectwa Gowino i Gościcino. 

W uroczystości oficjalnego 
otwarcia obwodnicy wzięli 

udział Henryk Skwarło, wójt 
gminy Wejherowo, Gabriela 
Lisius, starosta wejherow-
ski, nadleśniczy Jacek Szulc, 
Robert Lorbiecki, dyrektor 
Zarządu Dróg dla powiatów 
wejherowskiego ii puckiego, 
przedstawiciele wykonawcy, 
sołtysi, radni oraz członkowie 
rodziny Kazimierza Grubby 
(jego imieniem nazwano nową 
obwodnicę). Przypomnijmy, że 
patron tej drogi był pracowni-
kiem UG Wejherowo i radnym 
powiatowym. 

Droga powstawała w trzech 
etapach. Pierwszy rozpoczął 
się w 2014 roku. Drugi zreali-
zowano w ubiegłym roku, zaś 
ostatni zakończono w bieżą-
cym.  Rafał Korbut

Od jutra, 2 grudnia, 
mieszkańcy Wejherowa 
i okolicznych miejscowo-
ści będą mogli korzystać 
z zadaszonego lodowiska 
przy Szkole Podstawowej nr 
8 w Wejherowie.
Zadaszenie lodowiska chro-
nić będzie łyżwiarzy przed 
deszczem i śniegiem oraz 
obniży zapotrzebowanie lo-
dowiska na moc chłodniczą 
niezbędną do utrzymania 
tafli lodowej. 
W dni powszednie w godz. 
9 - 15 z lodowiska będą korzystali uczniowie wejherowskich 
szkół, natomiast od godz. 15 będzie ono czynne dla wszyst-
kich chętnych. W soboty i niedziele lodowisko czynne jest dla 
wszystkich w godzinach: od 9 do 20:50.
Bilet normalny kosztuje 7 zł, ulgowy – 3 zł. Przy lodowisku 
jest możliwość skorzystania z szatni, naostrzenia łyżew oraz 
wypożyczenia łyżew i kasku. /raf/

Czas na łyżwy!
WEJhERoWo | Zadaszone lodowisko w Wejhero-
wie będzie czynne już od najbliższej soboty. 
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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

Pani

KRysTyNIe 
KOhSIn

wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy 
z  powodu śmierci

M A T K I 

składają
Starosta Wejherowski Gabriela Lisius

wraz ze współpracownikami 
ze Starostwa Powiatowego w Wejherowie 

Panu 

JANUszOwI 
weNTA 
Geodecie Powiatowemu 

wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy 
z  powodu śmierci

M A T K I 

składają
Starosta Wejherowski Gabriela Lisius

wraz ze współpracownikami 
ze Starostwa Powiatowego w Wejherowie

Na ostatniej sesji rad-
ni Redy podjęli uchwałę 
w sprawie kierunków dzia-
łania burmistrza w zakresie 
bezpłatnych przejazdów 
środkami komunikacji 
miejskiej dla uczniów szkół 
podstawowych. To ozna-
cza, że na mocy porozu-
mienia między Wejhero-
wem a Redą od 1 stycznia 
2018 roku uczniowie szkół 
podstawowych, którzy są 
zameldowani na terenie 
Redy, będą mogli bezpłat-
nie korzystać z autobusów 
MZK Wejherowo.

Ulga ma obowiązywać 
w trakcie roku szkolnego. 
Uczniowie, pragnący korzy-
stać z darmowych przejaz-
dów, muszą posiadać przy 
sobie elektroniczną kartę 
MZK i ważną legitymację 
szkolną. Brak powyższych 
dokumentów traktowany 
jest jako przejazd bez biletu. 
Wniosek o wydanie karty 
elektronicznej MZK w celu 
zakodowania uprawnienia 
do bezpłatnych przejazdów 
można składać od najbliż-
szego poniedziałku w sie-
dzibie Miejskiego Zakładu 
Komunikacji w Wejherowie 

Autobusem za darmo
REDA | MiasTo wprowadza bezpŁaTną koMunikację dla uczniów podsTawówek.

Kazimierz oKrój,
przewodniczący Rady Miejskiej w Redzie

Ta uchwała i towarzyszące jej poro-
zumienie są dla nas niezwykle ważne. 
Przede wszystkim oznacza to obniżenie 
kosztów, jakie rodziny ponoszą z tytu-
łu dojazdów uczniów do szkoły. Nie bez 

znaczenia jest także spodziewane ograniczenie podwoże-
nia dzieci samochodem przez  rodziców.

od poniedziałku do piątku 
w godz. od 7:30 do 14:30. Za-
pisanie uprawnienia na karcie 
już wydanej możliwe będzie 
od 13 grudnia. W celu dopeł-
nienia formalności niezbędne 
będzie złożenie w siedzibie 
MZK w Wejherowie podpisa-
nego przez rodzica lub praw-
nego opiekuna oświadczenia, 
które potwierdza adres za-
meldowania dziecka.

Podczas wakacji uczniowie 
szkół podstawowych będą ko-
rzystać ze zniżki w wysokości 
50 proc. Dzieci w wieku od 4 
do 6 lat nie są objęte bezpłat-

nymi przejazdami, ale przez 
cały rok korzystają ze zniżki 
50 proc. Warto wiedzieć, do 

czwartego roku życia dzieci 
mogą jeździć za darmo.

WA

WEJhERoWo | Asp. sztab. Ryszard Rychert z Wy-
działu Prewencji KPP w Wejherowie został wyróżniony 
przez dyrektor Gminnego ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Wejherowie.

Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej 
Policji w Wejherowie został laureatem konkursu  „Bia-
ła Wstążka 2017” za szczególne zaangażowanie oraz 
profesjonalizm i gotowość do niesienia pomocy osobom 
poszkodowanym wskutek przemocy w rodzinie. 
Do odznaczenia przedstawiciela KPP w Wejherowie do-
szło podczas konferencji pt. „Uczymy się pięknie różnić”, 
która zorganizowana została w Bolszewie. Asp. sztab. 
Ryszard Rychert został wyróżniony z uwagi na duże za-
angażowanie na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec 
kobiet, jak również za to, że nigdy nie odmawia udziele-
nia pomocy potrzebującym.

Sprawdź inne 
nasze tytuły na:

Naczelnik odznaczony
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Ekostrateg to ogólnopol-
ski program wizerunkowy, 
skierowany do firm z sektora 
energetycznego oraz insty-
tucji publicznych, zajmują-
cych się ochroną środowiska. 
Pomysłodawcą programu 
jest Polska Agencja Przed-
siębiorczości. Program ma 
na celu nagrodzenie tych 
firm oraz instytucji, które ce-
chuje dbałość o środowisko 
naturalne, również podczas 
szukania innowacyjnych 
rozwiązań dla gospodarki. 
Statuetka i tytuł w tym roku 
przyznana została podczas V 
Polskiego Kongresu Przed-
siębiorczości. Ekostrategiem 
2017 roku okazał się Zakład 
Usług Komunalnych w Wej-
herowie, który realizuje pro-
jekt związany z budową Eko-
Fabryki.

- Zdobycie tego tytułu to 
dla nas ogromne wyróżnie-
nie, ale także potwierdzenie 
słuszności i innowacyjności 
przedsięwzięcia, które re-
alizujemy – mówi Roman 
Czerwiński, prezes ZUK 
w Wejherowie. - W skali kra-
ju Eko-Fabryka liczy się jako 

wzorcowy pomysł, który bę-
dzie przecierał ścieżkę dla 
innych rozwiązań, bo inni 
dopiero tego się uczą, czy 
też wpisują to w plany inwe-
stycyjne. 

Eko-Fabryka, która ma 
powstać w Wejherowie, bę-
dzie nowoczesnym centrum 

składowania odpadów do 
ponownego ich wykorzy-
stania. Dodatkowo będzie 
pełniła funkcję ośrodka 
edukacji ekologicznej, któ-
ry ma składać się ze ścieżki 
edukacyjnej, ekspozycji sta-
łej i czasowej, składu rzeczy 
używanych oraz biblioteki 

z odzysku. Ważnym elemen-
tem przedsięwzięcia będzie 
Strefa Recyklingu i Upcyklin-
gu – Park Naukowo –Maszy-
nowy. 

- Cieszymy się, że inwesty-
cja wejherowskiego Zakładu 
Usług Komunalnych, która 
ma na celu stworzenie wzor-

cowego modelu gospodarki 
odpadami na terenie mia-
sta, została doceniona przez 
ekspertów – mówi Krzysz-
tof Hildebrandt, prezydent 
Wejherowa. - W obiektach 
dawnej fabryki drzewnej 
w Wejherowie ma powstać 
Eko-Fabryka. Jest to inno-
wacyjny projekt, który ma 
nie tylko usprawnić selek-
tywną zbiórkę odpadów, 
ale także całkowicie zmienić 
podejście mieszkańców do 
segregowania i powtórne-
go wykorzystywania rzeczy, 
przedmiotów i sprzętów, 
które najczęściej trafiały na 
wysypisko.

Jeżeli chodzi o budowę 
Eko-Fabryki, to trwają pra-
ce projektowe i starania 
o domknięcie dofinanso-
wania unijnego. Liczymy, 
że w przyszłym roku roz-
poczniemy budowę, która 
potrwa około 1,5 roku. Cały 
projekt Zakładu Usług Ko-
munalnych w Wejherowie 
opiewa na kwotę blisko 11,5 
milionów zł netto, z czego 
7,6 milionów mają stanowić 
środki unijne. /WA/

ZUK Ekostrategiem roku
WEJhERoWo | zakŁad usŁuG koMunalnych oTrzyMaŁ TyTuŁ „ekosTraTeGa 2017” roku. przedsiębior-
sTwo zosTaŁo docenione za projekT budowy eko-fabryki. 

REDA | W najbliższy 
wtorek odbędzie się spo-
tkanie autorskie z olgą 
Rudnicką.

W Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej pojawi się autorka 
popularnych powieści 
sensacyjnych. Chodzi mię-
dzy innymi o „Natalii 5”, 
„Cichy wielbiciel”, czy też 
„Były sobie świnki trzy”.
Spotkanie z pisarką zapla-
nowane zostało na najbliż-
szy wtorek, tj. 5 grudnia, 
o godz. 17. Olga Rudnicka 
to miłośniczka zwierząt, 
natury i dobrego jedzenia. 
Nadto kocha jazdę konną, 
a także dobrą książkę.

Rudnicka 
w Bibliotece
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Powiat wejherowski
www.powiatwejherowski.pl /powiatwejherowski

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, ogrodzony, zagospodarowany, porośnięty trawą 
oraz pojedynczymi drzewami i krzewami. W południowo-
wschodnim narożniku działki znajduje się szafka energetycz-
na. W przyległej ulicy przebiega sieć energetyczna, wodocią-
gowa, 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 Wy-
dziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wejherowie ul. 3 Maja 4, II 
piętro, pokój 229 lub pod nr tel. 58 572-94-78.

Muzeum Piśmiennictwa
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w wejherowie

serdecznie zaprasza na spotkanie 
z reżyserem Bodo Koxem, 

które odbędzie się 7 grudnia 2017 r. w godz. 10.00-12.00.
Wydarzenie odbywa się w ramach Projektu

 „Piaśnica - kultura miejsca” 
Organizator: Fundacja Sedlaka
Partner: Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie
Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

InFORMACJA

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.)

starosta wejherowski  
informuje,

że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wejherowie ul. 3 Maja 4 oraz na stronach in-
ternetowych: www.bip.powiatwejherowski.pl, www.powiat.wejherowo.pl, www.uwgdansk.
ssdip.bip.gov.pl zamieszczono na okres 21 dni wykaz nr VI/2017, dotyczący nieruchomości 
gruntowych położonych w gminach: Szemud, Łęczyce, Wejherowo, Gmina Miejska Rumia, 
stanowiące własność Skarbu Państwa.

Wykaz wywieszono w dniu 30 listopada 2017 r.
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Modernizacja oświetlenia 
ulicznego realizowana jest 
w dużej części ze środków 
unijnych. Całkowity koszt in-
westycji to 3,6 miliona złotych, 

z czego ponad 3 000 000 to do-
finansowanie pozyskane przez 
Urząd Miasta z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Pomorskiego na 
lata 2014-2020. Wkład własny 
miasta to zaledwie 545 tysięcy 
złotych. 

Nowe, energooszczędne 
lampy pozwolą na oszczędno-
ści rzędu 357 tysięcy złotych 
rocznie.   

Uzyskaliśmy 
bardzo wysokie 
dofinansowa-
nie unijne, na 
poziomie 85 % 
kosztów inwe-
stycji. Dzięki 

temu prawie połowa lamp 
w Rumi wymieniona została 

na nowoczesne – mówi bur-
mistrz Michał Pasieczny.

Instalacja oświetleniowa 
wymieniona jest przy kilku-
dziesięciu ulicach Rumi: m.in. 
ulicach Starowiejskiej, Sobie-
skiego, I Dywizji Wojska Pol-
skiego, Ceynowy, Grunwaldz-
kiej, Kamiennej, Kosynierów, 
Młyńskiej, Dębogórskiej, 
Wybickiego, Piłsudskiego, 
Pomorskiej i Dąbrowskiego. 
Modernizacja objęła także 
naświetlacze przy skatepar-
ku w Janowie (ul. Bolesława 
Krzywoustego). 

W ramach inwestycji wymie-
niono także część wysięgników 
przy ulicach Ceynowy, Stefana 
Batorego, Dębogórskiej, Gdań-
skiej i Derdowskiego.

lED-y rozświetliły Rumię
RuMIA | Trwa insTalacja ponad 1700 oszczędnych opraw oŚwieTle-
niowych led przy GŁównych ciąGach koMunikacyjnych w ruMi. 

Skąd inicjatywa napisania listu 
do królowej Wielkiej Brytanii? 
Na początku roku szkolnego 
dzieci ze Szkoły Podstawowej 
w Łebnie, które uczęszczały na 
zajęcia pn. „Poznajemy innych”, 
poznawały kraje anglojęzycz-
ne, a także zwyczaje i tradycje, 

które tam panują. Zwień-
czeniem zajęć było nadanie 
przesyłki do Londynu. 
- Wspólnie napisaliśmy list 
oraz samodzielnie wyko-
naliśmy album pn. „Londyn 
oczami dzieci” - mówi Ilona 
Hallmann, inicjatorka przed-

Królowa napisała do uczniów
ŁEbNo | Dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 
wysłali list do królowej Elżbiety II. Ku zaskoczeniu, Jej Kró-
lewska Wysokość wysłała odpowiedź uczniom. 

sięwzięcia. - Przesyłkę wysłali-
śmy do najważniejszej kobiety 
w tym mieście, Królowej Elż-
biety II. List dotarł 29 września, 
a nam pozostało z nadzieją 
czekać na odpowiedź.
Odpowiedź przyszła po blisko 
dwóch miesiącach. Oprócz 
ciepłych słów z podziękowaniami 
uczniowie otrzymali również bro-
szury, w których opisane zostało 
dzieciństwo królowej, a także 
m.in. to, jak wygląda jej praca.
- Było to dla nas wydarzenie, 
które przyniosło mnóstwo 
emocji wszystkim dzieciom – 
Ilona Hallmann. Z pewnością 
na długo zostanie w naszej 
pamięci.
List podpisuje lady-in-waiting, 
czyli asystentka dworska. 
Królowa w jej imieniu dziękuje 
za przesyłkę. Dodatkowo wy-
raża nadzieję, że lekcje języka 
angielskiego sprawiają uczniom 
przyjemność.

Placówka jest jedną z pię-
ciu szkół zarządzanych przez 
powiat wejherowski, które są 
rozbudowywane. Inwestycje 
prowadzone są równolegle 
w Zespołach Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 2, 3 i 4 
w Wejherowie oraz w szkole 
w Rumi. W całym powiecie 
wejherowskim powstanie 
około 30 pracowni do prak-
tycznej nauki zawodu. 

W wejherowskiej szkole 
odbyła się uroczystość pod-
pisania i wmurowania aktu 
erekcyjnego pod rozbudowę 
placówki. Powiatowy Zespół 
Szkół Policealnych im. Zdzi-
sława Kieturakisa w Wejhe-
rowie (popularnie nazywany 
„Medykiem”) będzie większy. 

Będą pracownie
WEJhERoWo | pawilon rehabiliTacyjno-korekcyjny z zaple-
czeM saniTarno-socjalnyM powsTają  w „Medyku”. 

waldemar sKrzynecKi,
dyrektor PZSP w Wejherowie:

- Zyskamy nie tylko nowe sale, ale 
też wyposażenie. Istniejąca sala gim-
nastyczna po remoncie będzie mia-
ła profesjonalną wentylację i zostanie 
w niej zainstalowany sprzęt rehabili-
tacyjny, z którego korzystać będą słu-

chacze szkoły. Te dwie sale będą to klasyczne pracow-
nie, służące do praktycznej nauki zawodu. 

Gabriela lisius, 
starosta wejherowski: 

- PZPS w Wejherowie to piąta pla-
cówka, w której rozpoczęliśmy inwe-
stycje. Wszystkie prace mają być za-
kończone w przyszłym roku. Wrze-
sień 2018 r. - to będzie nowa jakość 
edukacji w powiecie wejherowskim. 

Będzie to czas, kiedy zakończymy wszystkie projekty 
„twarde”, zaś kolejnym etapem będą staże i praktyki 
dla uczniów i nauczycieli - na ten cel są zaplanowane 
duże pieniądze, około 8 mln zł. 

Wyburzono część starego budyn-
ku, który zostanie częściowo wy-
budowany od nowa, a częściowo 
wyremontowany. Na parterze 
powstaną tam pomieszczenia so-
cjalne, zostanie też dobudowane 
całe piętro z salą rehabilitacyjną. 
Drugą salą będzie obecna hala 
gimnastyczna, która zostanie 
gruntownie wyremontowana. 

Rozbudowa wejherowskiego 
„Medyka” kosztować będzie nie-
mal 1 mln zł, kolejne 350 tys. zł 
wydane zostanie na wyposaże-
nie. Prace budowlane trwają już 
od pewnego czasu, zakończą się 
w przyszłym roku. 

Warto dodać, że PZSP  im. Zdzi-
sława Kieturakisa jest jedyną pla-
cówką w powiecie, która kształci 
młodzież w branży „zdrowie 
i srebrna gospodarka”. Po zakoń-
czeniu nauki słuchacze mogą 
pracować w takich zawodach, jak 
technik usług kosmetycznych, 
opiekun dzieci lub osób starszych 
czy rehabilitant.  /raf/
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Konferencja w Bolszewie 
rozpoczęła się od oficjalnego 
przywitania wszystkich go-
ści przez dyrektor GOPS Ewę 
Zarębińską – Szczodrą, która 
od ponad 20 lat aktywnie 
przeciwdziała dyskryminacji 
poprzez inicjowanie lokal-
nych kampanii oraz projekto-
wanie działań na rzecz osób 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. Następnie, po 
wysłuchaniu przez uczest-
ników konferencji wykładu 
prawnika Tomasza Juraszka 
„Problematyka dyskryminacji 
w zatrudnieniu”, nauczyciel 
Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych nr 4 w Wejherowie 
Tomasz Nikrant przedstawił 
krótką historię kampanii Bia-
ła Wstążka.

Najistotniejszym punktem 
uroczystości było podsumo-
wanie konkursu „Biała Wstąż-
ka”. Zwycięzcą tegorocznej 
edycji plebiscytu okazał się 
naczelnik Wydziału Prewen-
cji Komendy Powiatowej Po-
licji w Wejherowie asp. szt. 

Ryszard Rychert, który nie-
jednokrotnie pomagał ko-
bietom reagując na wszelkie 
formy przemocy i dyskrymi-
nacji wobec nich. Wyróżnie-
nia także otrzymali: dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Gowi-
nie Leszek Grabarczyk oraz 
pracownik urzędu gminy 
Janusz Kutyłowski. Nagrody 
wręczał zeszłoroczny laureat 
plebiscytu – kurator zawodo-
wy Sądu Rejonowego w Wej-
herowie Grzegorz Józefczyk.

W konkursie na najlepszy 
spot reklamowy promujący 
całą kampanię I miejsce zaję-
ły uczennice ZSP nr 4 w Wej-
herowie: Julia Ciskowska, 
Aliny Czech, Natalii Stenka, 
Justyny Chojnackiej, Klaudii 
Jeka, Marty Stefanowskiej 
oraz Magdaleny Witka. Na-
tomiast za najoryginalniejszy 
i najciekawszy plakat uznano 
pracę autorstwa Oskara Zie-
lińskiego, a na II miejscu ex 
aequo uplasowały się Julia 
Ciskowska i Natalia Stenka. 

/uGW/

Uczymy się pięknie różnić
bolSZEWo | w raMach obchodów Międzynarodo-
weGo dnia eliMinacji przeMocy wobec kobieT odby-
Ła się konferencja pn. „uczMy się pięknie różnić”.
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Władze miasta podpisały 
bowiem porozumienie o na-
zwie „Bakcyl”, dotyczącego 
edukacji finansowej mło-
dzieży. 

- Każdy z nas ma do czynie-
nia z pieniędzmi, każdy z nas 
wie, że pieniądze najczęściej 
są w bankach – mówi Krzysz-
tof Hildebrandt, prezydent 
Wejherowa. - Ale nie każdy 
z nas zna te wszystkie ele-
menty, które są związane 
z finansami. Kto wie najlepiej, 
jak wygląda przepływ finan-
sowy, jakie są instrumenty 
finansowe? Banki. I ważne 
jest, aby nie zatrzymywały tej 

bankowcy dla edukacji
WEJhERoWo | co To są insTruMenTy finansowe? jak do nich podchodzić? 
czy MoGą być przyjazne przecięTneMu czŁowiekowi? na Te i wiele pyTań 
uzyskają odpowiedź uczniowie wejherowskich szkóŁ oraz seniorzy. 

wiedzy dla siebie, ale potrafiły 
tą wiedzą się podzielić. Dlate-
go dziś podpisujemy porozu-
mienia z bankami i fundacją, 
która je reprezentuje. Co istot-
ne – tę fundację powołały wła-
śnie banki, a jej celem jest edu-
kowanie (przede wszystkim 
młodego pokolenia, ale też 
seniorów) i przybliżenie tych 
trudnych elementów z dzie-
dziny finansów i ekonomii.

W podpisaniu porozumienia 
uczestniczyli przedstawiciele 
sektora bankowego, władze 
miasta i dyrektorzy wejherow-
skich placówek oświatowych. 

- Warszawski Instytut Banko-
wości w imieniu całego sekto-
ra bankowego (a nie jednego 
banku) w ramach programu 
„Bankowcy dla Edukacji” przy-

gotowuje i realizuje projekt 
edukacyjny „Bakcyl” - wyjaśnia 
Waldemar Zbytek, wicepre-
zes Warszawskiego Instytut 
Bankowości. - Ta współpraca 
będzie miała dwojaki charak-
ter. Z jednej strony chcemy 
wspomóc i wesprzeć różne 
projekty, które samorządy 
realizują w zakresie edukacji 
ekonomicznej; wiemy jednak 
- po analizie wspólnej wielu 
instytucji (w tym Ministerstwa 
Finansów) - że te działania są 
zbyt mało intensywne zarów-
no pod względem dotarcia do 
młodych ludzi, jak i pod wzglę-
dem przygotowanych mate-
riałów, które można wykorzy-
stać. Z drugiej strony chcemy 
podjąć własne działania edu-
kacyjne. 

W ramach programu będą 
prowadzone lekcje o tematyce 
finansowej w wejherowskich 
szkołach, warsztaty, konkursy 
i wiele innych.

Już dziś wiadomo, że gdy 
w przyszłym roku program za-
cznie funkcjonować, będzie on 
jednym z największych tego 
rodzaju nie tylko w Polsce, ale 
i w całej Europie. W naszym 
kraju podobnych porozumień 
z gminami i powiatami zawar-
to już ponad 250.  

Zarówno przedstawiciele 
władz miasta jak instytucji fi-
nansowych podkreślają, że 
podpisane porozumienie to 
dopiero początek współpracy, 
w ramach której podejmowa-
ne będą kolejne działania. 

/raf/

Sprawdź inne nasze tytuły na:
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Do tej pory do obu pomor-
skich oddziałów Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych 
wpłynęło blisko 23 tys. wnio-
sków o emeryturę w obni-
żonym wieku emerytalnym 
(17407 w Gdańsku i 5475 
w Słupsku), co oznacza, że 
wniosek złożyło już 65 proc. 
uprawnionych.
ZUS przyjął też 2 716 wnio-
sków o przeliczenie emerytu-
ry w związku z obniżeniem 
wieku emerytalnego przy za-
stosowaniu innej tablicy śred-
niego dalszego trwania życia. 
Było ich 2043 w Gdańsku i 673 
w Słupsku. 
Większość osób, bo aż 49 
proc., przed złożeniem wnio-
sku była nieaktywna zawodo-

wo. Gros z nich (37 proc.) do 
niedawna pobierało rentę lub 
świadczenia przedemerytalne, 
a 12 proc. nie pobierało świad-
czenia i nie było aktywnych 
zawodowo. 30 proc. z osób 
nieaktywnych zawodowo było 
poza rynkiem pracy dłużej niż 
rok. Kolejne 28 proc. to oso-
by, które w momencie wy-
stępowania o emeryturę 
nie rozwiązały stosun-
ku pracy, a 7 proc. to 
ci, którzy nie musieli 
rozwiązywać stosun-
ku pracy, gdyż wyko-
nują pracę w ramach 
umowy cywilno-
prawnej bądź pro-
wadzą działalność 
gospodarczą.

reforma 
emerytalna 
na Pomorzu

Do końca bieżącego roku na Pomo-
rzu z prawa do przejścia na emeryturę 
w przywróconym wieku 60/65 lat może 

skorzystać aż 35,5 tys. osób. 

87 proc. złożonych wniosków 
zostało już rozpatrzonych. Od 
2 października ZUS w Pomor-
skiem wydał 19 944 decyzji 
o emeryturach w obniżonym 
wieku emerytalnym. W Gdań-
sku było ich 15 284 (najwięcej 
w kraju), zaś w Słupsku 4 660. 
Wydano 17 207 pozytywnych 
decyzji o wypłacie świadczenia 
(w Gdańsk 13 124, zaś w Słup-
sku 4 083 decyzje). Pierwsze 
pieniądze emeryci odebrali już 
na początku października. 2 
737 decyzji było zawieszonych 
i odmownych. 
Decyzje o wypłacie świadcze-
nie otrzymało więcej kobiet, 
bo 57 proc. 
Przeciętna emerytura, wy-
nikająca z wydanych decyzji 
o wypłatach świadczeń, wy-
niosła w przypadku kobiet 
1 tys. 586 zł , a w przypadku 
mężczyzn 2 tys. 771 zł. 
Ponad 70 proc. emerytów 
w odniesieniu, do których zde-
cydowano o wypłacie świad-
czenia, podało swój numer 
konta w banku i otrzymają oni 
pieniądze przelewem. /raf/

Wejherowski Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych zaprasza na szkole-
nie, którego tematem będzie e-
składka. 

Kolejne już bezpłatne szkolenie 
dla płatników składek zorganizo-
wane będzie już dziś, 1 grudnia, 
w inspektoracie ZUS w Wejhero-
wie. Szkolenie poświęcone będzie 
e-składce – nowemu wymiarowi 
rozliczeń.
Szkolenie  w formie prezenta-
cji multimedialnej rozpocznie się 
o godz. 9.00  w siedzibie inspekto-
ratu przy ul. Jana III Sobieskiego 
294. Jest one związane z wchodzą-
cymi w życie od 1 stycznia 2018 

r. zmianami  w opłacaniu skła-
dek. Przedsiębiorcy otrzymają je-
den własny rachunek bankowy, na 
który będą wpłacać składki jedną 

wpłatą. Trzy lub cztery przelewy 
zastąpi jeden. To oszczędność cza-
su i niższe koszty obsługi płatności.
Program szkolenia obejmuje zasa-
dy opłacania składek do 31 grud-
nia 2017 r.  i  od 1 stycznia 2018 
r., informacje o numerze rachun-
ku składkowego, zasady podzia-
łu wpłaty na ubezpieczenia i fun-
dusze, zasady rozliczania wpła-
ty na poszczególne ubezpieczenia 
oraz fundusze. Zostaną także prze-
stawione korzyści wynikające ze 
zmiany sposobu opłacania składek.
Zgłoszenia uczestnictwa przyjmo-
wane są mailowo aleksandra.na-
dolska@zus.pl lub malgorzata.wi-
sniewska04@zus.pl /raf/

e-składka? Dowiedz się więcej!

O rozwoju (a w tych planach 
są inwestycje w kadry) myślą 
przede wszystkim towarzystwa 
ubezpieczeniowe, branża IT 
oraz bankowość i firmy z sektora 
produkcyjnego.

Planowane są nakłady na techno-
logie, kapitał ludzki, ofertę pro-
duktową i usługową oraz rozwój 
geograficzny. 
Nakłady na rozwój kadr, pod-
wyżki i premie, szkolenia, ale też 
atrakcyjniejszą powierzchnię biu-
rową czy niestandardowe benefi-
ty są w planach 60 proc. badanych 
przedsiębiorstw, 58 proc. podej-
muje kroki w kierunku wzbo-
gacenia oferty o nowe produkty 
lub usługi. W technologię z ko-
lei planują inwestować przedsię-
biorstwa zajmujące się produkcją 
przemysłową. W ramach inwe-
stycji w HR 78 proc. decydentów 
planuje stworzenie nowych waka-
tów. W tym aspekcie do liderów 
należą branże nowych technolo-
gii oraz centra usług wspólnych - 
87 proc. Z kolei 58 proc. poszerzy 
ofertę o nowe produkty lub usłu-
gi. W technologię z kolei planują 
inwestować przedsiębiorstwa zaj-
mujące się produkcją przemysło-
wą. Tylko 16 proc. firm planuje 
rozwój geograficzny. /raf/

Firmy stawiają 
na rozwój
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Przedsiębiorcy odwiedzili cztery miasta: Pe-
kin, Qingdao, Liaocheng i Yanggu. Podczas misji 
mieli możliwość poznania zasad funkcjonowa-
nia chińskiego rynku, porozmawiania z poten-
cjalnymi partnerami biznesowymi, wystąpienia 
i przedstawienia swojej firmy w trakcie trzech 
seminariów prezentujących pomorski region.

W programie misji znalazło się również zwie-
dzanie chińskich fabryk takich jak: Haier – wio-
dący producent AGD oraz ViewMax – producent 
okien i drzwi; oraz wizyta w niemiecko-chiń-
skim ekoparku technologicznym.

Firmom towarzyszyli również przedstawicie-
le administracji samorządowej, bez wsparcia 
których, trudno jest myśleć o nawiązaniu relacji 
biznesowym na chińskim rynku.

Cennych, praktycznych rad udzielili przedsię-
biorcom pracownicy Ambasady RP w Pekinie 
i biura PAIH.

Przedsiębiorcy wzięli także udział w uroczy-
stym otwarciu Biura Pomorskiego w Chinach 
(www.biuropomorskie.pl), którego zadaniem 
jest wspieranie pomorskich firm w nawiązywa-
niu eksportowych kontaktów gospodarczych 
z Chinami.

Przedstawiciele dwóch pomorskich uczelni: 

Politechniki Gdańskiej oraz Akademii Sztuk 
Pięknych, nawiązali kontakty badawcze i arty-
styczne z tamtejszymi uczelniami.

- Złożyłem wizyty na 4 uczelniach, Ocean 
University of China, Beijing University of Tech-
nology, Qingdao University of Science and 
Technology oraz Liaocheng University– rela-
cjonuje prof. dr hab. Piotr Dominiak, Prorektor 
ds. Internacjonalizacji i Innowacji Politechniki 
Gdańskiej. Pierwsza z nich została zakwalifiko-
wana do grupy uczelni, mających osiągnąć po-
ziom światowy („World-Class-University”). Jej 
profil jest zgodny na wielu polach z profilem 
Politechniki Gdańskiej. Jedną z form współpra-
cy będzie prowadzenie studiów w ramach pro-
gramów „double-degree”, czyli 2+2 (dwa lata 
w Chinach, dwa lata w Polsce). Dostosowanie 
programów pewnie trochę potrwa, ale poli-
technika  ma już na tym polu spore doświad-
czenie. Wymiana studentów może pojawić się 
już w 2018 roku, a z pewnością w 2019.

Przedstawiciel Akademii Sztuk Pięknych 
uczestniczył w 5 spotkaniach, w tym z przed-
stawicielką Rządowej Agencji Rekrutacyjnej.

- Wizyta w Chinach była pierwszą w historii 
uczelni. Chciałbym ją potraktować jako podsta-

wę dla rozwoju międzynarodowych kontaktów 
pomiędzy naszymi instytucjami – podkreśla dr 
hab. Adam Kamiński, Prorektor ds. Kształcenia 
i Studenckich ASP w Gdańsku.

Udział uczelni był związany z projektem Stu-
dy in Pomorskie, w ramach którego ośrodki 
akademickie prowadzą działania zachęcające 
zagranicznych studentów do studiowania na 
naszych uczelniach, a także zwiększające inter-
nacjonalizację uczelni oraz wzmacniające kon-
kurencyjność pomorskich uczelni w stosunku 
do wyższych szkół z innych województw oraz 
z zagranicy.

Misji towarzyszyły dwa wydarzenia na szcze-
blu samorządowym: podpisanie Listu Intencyj-
nego pomiędzy miastami Gdańsk a Qingdao 
oraz Porozumienia o Współpracy pomiędzy 
Pruszczem Gdańskim a Yanggu. W obu przy-
padkach współpraca dotyczyć będzie wzmoc-
nienia relacji gospodarczych i handlowych oraz 
wykorzystania terenów inwestycyjnych.

Z wyjazdu zadowoleni są pomorscy przedsię-
biorcy.

- Był to nasz pierwszy wyjazd biznesowy 
w tym kierunku, ale myślę, że nie ostatni. Cięż-
ko jest mi w tej chwili ocenić, czy nawiązaliśmy 

nowe relacje biznesowe.  Na pewno udało się 
odbyć kilka poważnych spotkań z potencjalny-
mi kontrahentami, którzy  bardzo ciepło przyję-
li nas Polaków, u siebie – podkreśla Ewa Szulc, 
Dyrektor Działu Handlu i Marketingu w P.P.H.U. 
„NASZA CHATA”, która oferuje m.in. grzyby mro-
żone, marynowane oraz suszone.

Gdyńskie Laboratorium Analiz Chemicznych 
Spark-Lab pojechało do Chin, aby nawiązać 
współpracę z partnerami zainteresowanymi 
opracowaniem i transferem technologii po-
zyskiwania ekstraktów roślinnych. Podczas tej 
premierowej wizyty miało miejsce kilkanaście 
rozmów B2B.

- Jedna z tych rozmów okazała się wyjątkowo 
owocna. Otrzymaliśmy zaproszenie do  chiń-
skiej prowincji i planujemy tam wrócić jeszcze 
w tym roku – zaznacza dr Łukasz Guzik, Prezes 
Zarządu  Spark-Lab.

Wyjazd na misję realizowany był przez Samo-
rząd Województwa Pomorskiego oraz Agencję 
Rozwoju Pomorza S.A. przy silnym wsparciu 
Biura Pomorskiego w Chinach w ramach projek-
tu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy 
system wspierania eksportu w województwie 
pomorskim”. Grzegorz bryszewski

Pomorscy przedsiębiorcy 
z misją gospodarczą w Chinach
bIZNES | w dniach 18-24 lisTopada dwanaŚcie poMorskich firM z branży sTocznio-
wej, spożywczej i cheMicznej wzięŁo udziaŁ w Misji Gospodarczej do chin.

mieczysław Struk 
Marszałek Województwa Pomorskiego
 
- Tuż po misji z całą pewnością możemy powiedzieć, że była 
dobrze zorganizowana i bardzo intensywna, z napiętym pro-
gramem zarówno dla firm, jak i dla uczelni oraz przedstawicie-
li samorządów. Pomorskie firmy miały  wiele okazji do  rozmów  
i bezpośrednich  spotkań  z potencjalnymi partnerami po stro-
nie chińskiej. Mogły również zorientować się, jakie jest zapo-
trzebowanie w Chinach na ich produkty czy usługi. Liczymy, 
że z czasem te pierwsze kontakty i rozmowy zaowocują pod-
pisanymi kontraktami. Jako samorząd staramy się najbardziej 
ułatwić wejście na rynek pomorskim przedsiębiorcom i wspie-
rać ich w działaniach. Poza organizacją misji takich jak ta, pro-
wadzimy na przykład rozmowy o otwarciu bezpośredniego 
połączenia lotniczego pomiędzy Gdańskiem i miastem Qing-
dao (dziewięciomilionową portową aglomeracją). Podczas mi-
sji temat ten był dyskutowany z władzami Qingdao i prezesem 
tamtejszego międzynarodowego portu lotniczego. 

Intensywna misja
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oGŁoSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi 

Na podstawie art.17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz. 1073), oraz art.21 ust.2  pkt 2 i 7, art.30, art.39 ust.1 pkt 2-5, 
art.46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku  
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddzia-
ływania na środowisko (Dz.U. z 2017r., poz. 1405)

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru położonego w Rumi, w obrębie 

15, w rejonie ul. Dąbrowskiego, ul. Stoczniowców – Etap I.

w dniach od 08.12.2017r. do 02.01.2017r.
w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Sobieskiego 7 w Rumi, w pokoju nr 200, w godzi-
nach pracy urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Rumi. Informacje 
o w/w dokumencie zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych 
o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi.

W celu umożliwienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektu zostanie prze-
prowadzona dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami 
w sali nr 203 tut. Urzędu w dniu 12.12.2017r. o godzinie 15:00.

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków.
Uwagi i wnioski do w/w projektu mogą być składane w formie pisemnej do dnia  
16.01.2017r. na adres: Urząd Miasta Rumi, 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Rumi.

Sprawdź inne nasze tytuły na:

Prezydent Miasta Wejherowa
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż lokalu nr 2 o innym przeznaczeniu niż mieszkalne, znajdującego się w bu-
dynku nr 8a przy ul. 3 Maja w Wejherowie, o powierzchni 56,63 m2 wraz z udziałem 
310/1000 części we współwłasności części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącz-
nie do użytku właścicieli lokali oraz gruntu działki nr 247/7 obr. 16, o powierzchni 252 
m2, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wejherowie prowadzi 
księgę wieczystą Kw nr GD1W/00005619/4.

Cena wywoławcza 98.400,00 zł 
(sprzedaż zwolniona z podatku VAT)

Opis nieruchomości: 
Lokal znajduje się w parterowym, niepodpiwniczonym budynku o funkcji niemieszkalnej. 
Lokal składa się z 7 pomieszczeń, w tym: 4 pomieszczeń magazynowych o powierzch-
niach 14,68 m2, 20,73 m2, 1,85 m2, 7,75 m2, pomieszczenia socjalnego o powierzchni 
6,93 m2, toalety o powierzchni 1,81 m2 oraz sieni o powierzchni 2,88 m2. Lokal nie posia-
da okien, wejście do lokalu znajduje się od strony zachodniej (od zaplecza).
Lokal w złym stanie technicznym, wymaga kapitalnego remontu.

Przetarg odbędzie się dnia 3 stycznia 2018 roku o godzinie 9.00 w sali nr 15 urzę-
du Miejskiego w Wejherowie, pl. Jakuba Wejhera nr 8.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysoko-
ści 10 % ceny wywoławczej, tj. 9.840,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w Wejherowie: 
Bank Millenium SA nr 14116022020000000061963861, najpóźniej do dnia 28 grudnia 
2017 roku.

Zainteresowani udziałem w przetargu mają obowiązek dokonania oględzin nieruchomości.

Ogłoszenie przetargowe wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy pl. J. Wejhe-
ra 8 i ul. 12 Marca 195 oraz opublikowano na stronie internetowej Urzędu www.nieruchomosci.wejherowo.pl 
i w Biuletynie Informacji Publicznej.
Szczegółowych informacji dotyczących przetargu i oględzin lokalu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomo-
ściami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195, tel. (058) 677 71 40 lub 677 71 52, od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, e-mail: wgniu@um.wejherowo.pl.

W odpowiedzi na potrze-
by osób niepełnosprawnych 
w Wejherowie piętnaście lat 
temu utworzono nową pla-
cówkę – Warsztaty Terapii 
Zajęciowej, które z sukcesem 
pomagają niepełnospraw-
nym mieszkańcom powiatu 
wejherowskiego w procesie 
rehabilitacji społecznej i za-
wodowej.

- Pamiętam dobrze, jak pięt-
naście lat temu szukaliśmy 
miejsca, aby móc otworzyć 
w Wejherowie Warsztaty Te-
rapii Zajęciowej – wspomina 
Gabriela Lisius, starosta wej-
herowski. - To miejsce udało 
nam się znaleźć w placówce 
Ognisko Pracy Pozaszkolnej, 
gdzie na parterze wygospo-
darowaliśmy pomieszczenia 
w celu uruchomienia pierw-
szych na terenie powiatu 
wejherowskiego Warsztatów 
Terapii Zajęciowej.

Obecnie z WTZ w Wej-
herowie korzysta 20 osób. 
Podopieczni placówki mają 
możliwość realizowania się 
w czterech pracowniach.

- Osobom niepełnospraw-
nym pomagamy w usamo-
dzielnianiu się lub przygo-

towujemy ich do wejścia na 
rynek pracy – wyjaśnia Iza-
bela Mazurkiewicz, kierownik 
WTZ w Wejherowie. - Cieszy 
nas, gdy podopieczni Warsz-
tatów Terapii Zajęciowej 
układają sobie życie osobiste 
lub znajdują pracę.

We wtorkowym jubileuszu 
uczestniczyło kilkadziesiąt 
osób. W Muzeum Piśmiennic-

twa i Muzyki Kaszubsko-Po-
morskiej spotkali się lokalni 
samorządowcy, podopieczni 
oraz pracownicy Warsztatów 
Terapii Zajęciowej w Wejhe-
rowie, a także ich przyjaciele.

Pomagają od 15 lat
PoWIAT | warszTaTy Terapii zajęciowej obchodziŁy jubi-
leusz 15-lecie isTnienia. 

POLUB NAS
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Przedsięwzięcie zorganizo-
wane zostało już po raz szes-
nasty. Uczestników Przeglądu 
oceniało jury w składzie: Mar-
ta Smuk, Mariusz Babicki i Mi-
kołaj Ostrowski. Pod uwagę 
brano niemal wszystko: po-
cząwszy od pomysłu, poprzez 
ruch sceniczny, a skończywszy 
na oprawie muzycznej. 

Uczestników podzielono 
na dwie kategorie: Młodzież 
i Dorośli oraz Monodram. 
W pierwszej z kategorii naj-
lepszy okazał się zespół Trans-
parentni z Warszawy. Świętnie 
spisała się też grupa Alebabki 
z Gniewina, która zajęła dru-
gie miejsce oraz formacja 
Wieko od Trumny (Puck). Je-
żeli chodzi o kategorię Mono-
dram, to zwyciężył Teatr pod 
Wieżą (Gniewino). Wśród naj-
lepszych znaleźli się też Jan 
Kohnke (Reda) i Agata Wicka 
(Wejherowo).
Głównym organizatorem 
przedsięwzięcia była Fabryka 
Kultury w Redzie. Zwycięzcy 
Przeglądu otrzymali pamiąt-
kowe maski i nagrody rzeczo-
we. AW

Artyści na scenie
REDA | za naMi powiaTowy przeGląd MaŁych 
forM TeaTralnych.

REDA | było wyjątkowo spontanicznie 
i energetycznie. W Fabryce Kultury odbyły 
się warsztaty tańca afrykańskiego. 

W przedsięwzięciu uczestniczyły mieszkan-
ki Redy w różnym wieku. Do poddania się 
afrykańskim dźwiękom zachęcały członkinie 
kolektywu Nandaloo, które podobne zajęcia 
organizują w innych częściach województwa 
pomorskiego. W ten sposób mieszkańców 
Pomorza zachęcają do zainteresowania się 
afrykańskim folklorem i dźwiękami, które 
wywodzą się wprost z Czarnego Lądu.
- Chcemy inspirować ludzi do tego, żeby 
tańczyli, żeby wyrażali siebie poprzez taniec - 
zapewnia Maria Graczyk z kolektywu tanecz-
no-muzycznego Nandaloo. - Mamy nadzieję, 
że dotrzemy do licznego grona osób. Wszystko 
po to, aby jak najwięcej osób mogło tego 
doświadczyć. 
Piątkowe warsztaty zorganizowane zostały 
w ramach projektu R.E.D.A RAZEM, który jest 

współfinansowany ze środków miasta. Warto 
zaznaczyć, że wcześniej w ramach przedsię-
wzięcia odbyły się m.in. zajęcia z twerku.

Taniec i muzyka

REDA | Pełna sala pękała ze śmiechu. W Fabry-
ce Kultury wystawiona została „Emigrantka”.

oczami emigrantki Przedstawienie stanowiło autobiograficzną 
historię Vilde Valldal Johannessen, która wbrew 
rozsądkowi i ekonomii przylatuje do Polski. 
W rolę Vilde wcieliła się ona sama. Na scenie 
towarzyszył jej Jeremiasz Gzyl, który grał tak-
sówkarza, instruktorkę baletu, ekspedientkę, na-
uczyciela języka polskiego, a nawet karalucha. 
Spektakl opierał się na stereotypach i wi-
dzowie, którzy zebrali się w Fabryce Kultury, 
doskonale zdawali sobie z tego sprawę. Byli 
pod wrażeniem gry aktorskiej, atmosfery, 
która panowała na scenie oraz dynamizmu, 
niepozwalającego oderwać wzroku od głów-
nych bohaterów.
„Emigrantka” Teatru Komedii Valldal została 
podwójnie nagrodzona na VIII Ogólnopol-
skim Festiwalu Monodramów i Teatrów 
Małych Form Bamberka 2016 w Gorzowie 
Wielkopolskim. Spektakl otrzymał też Nagro-
dę Publiczności, a Vilde Valldal Johannessen 
została wyróżniona.
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NIERUCHOMOŚCI

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

SPRZEDAM działke ogrodniczą, do-
mek murowany, szklarnia tel 517 159 
871 Wejherowo

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

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

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

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

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

DZIAŁKA budowlana, ogrodzona 
uzbrojona z drogą dojazdową w Darz-
kowie koło Lęborka droga 214. 800m 
tel. 730827226

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ

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

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

ZAMIENIĘ

WYNAJMĘ

KUPIĘ

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

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

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

KUPIĘ

INNE
oPoNY zimowe 13. tel. 605279290

EDUKACJA

lEKCJE gry na gitarze elektrycznej
i akustycznej. Poziom początkujący
oraz średnio zaawansowany. Luzino,
506077549
 
lEKCJE dodatkowe z fizyki i chemii, w 
tym zadania oraz matematyka, nauczy-
ciel emeryt, Wejherowo, tel: 58 677 01 
50

SPRZĘT ELEKT.

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

PRACA

DAM PRACĘ

ZATRuDNIę brukarzy. Wejherowo tel. 
602-447203

SZuKAMY tapicerów, 4000 – 8000 
brutto, spanie – jedzenie zagwaranto-
wane – Niemcy, tel. 00 49 157 74 120 
145

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

GDY bank odmawia: pożyczka po-

zabankowa do 20000zl, wyplata w 
1dzien, Gdańsk 601832048

uSŁuGI dekarsko – ciesielskie, tel. 697 
753 504

oPAKoWANIA jednorazowe, tel. 501 
175 330

PRoFESJoNAlNA fotografia okolicz-
nościowa: śluby, wesela, sesje plenero-
we, chrzty, komunie, tel. 697 442 013

KoTŁoWNIE, instalacje, wod-kan, ga-
zowe, pompy ciepła, całe Trójmiasto i 
okolice, tel. 601 677 964

TOWARZYSKIE

SEx-sex-sex to lubię gorąca blon-
di pozna Panów sponsorów  
tel. 514 120 213 Sopot

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

RÓŻNE

SPRZEDAM gitarę elektroaku-
styczną LAG T60DC z wmontowaną 
elektronika Fishman Matrix wartą 
900zł + twardy case. Cena 1300zł,  
506 077 549 Luzino

SPRZEDAM drewno opałowe tel. 500 
640 327

SPRZEDAM beczki plast na działkę do 
wody i pod ryny czyste tel.511841826

RuRY szare-dług 2,5m grubość 5mm  
,średnica 10 tel. 511841826

DREWNo opałowe, buk, sosna i gale-
ziowka, porabąne, ułożone możliwy 
transport. 506250477

SIANo, słoma  w  balotach 120x150, 
siano, słoma w kostkach z magazynu.

Mozliwość trasportu. 506250477
SPRZEDAM komplet mebli w tym 
szafka z witrażem kolor Olcha 400zł 
tel.507486424

SPRZEDAM mysimbe rewelacyjny lek 
na odchudzanie. cena 400 zl. Wejhero-
wo 502 351 988.

KoŻuCh męski brązowy 3/4 wzr 170 
ładny 694 642 709.

SPRZEDAM odkurzacz- dmuchawa do 
liści nowy 694 642 709

SPRZEDAM prase kostkującą pol-
ska. Z 224 stan dobry 8700 zl Szemud 
510751837

SPRZEDAM kanapę rozkladaną. Kolo-
ry brązowe cena 350zl. Wejherowo tel. 
538 443 446

SPRZEDAM fotel rozkładany 2 osobo-
wy cena 100zl. Wejherowo tel .517 159 
871

SPRZEDAM mydła włoskie Nesti Dan-
te, 250 gram, różne zapachy, duży wy-
bór, 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, sprzą-
tanie obejścia, piwnic, transport, prace 
w ogrodzie, okolice Luzina,  Wejherowa, 
tel. 693 737 381

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

OGŁOSZENIE                                                            334/2017/DB
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Goście na pewno liczyli na skupienie 
w obronie, rozważną grę i okazje do 
kontrataków, ale ich plan legł w gruzach 
już w 5. minucie. Znakomitą szybką ak-
cję przeprowadzili gospodarze – zagra-
nie z lewego skrzydła znalazło Daniela 
Szczepana, który celnym uderzeniem 
głową otworzył wynik spotkania. Gryfici 
długo nie mogli otrząsnąć się po szyb-
kiej stracie gola, swoje grali natomiast 
gospodarze. W 21. minucie potężnie 
nad poprzeczką uderzył Ali, a w 29. mi-
nucie było już 2-0. Wrzuconą z rzutu roż-
nego piłkę wypiąstkował Ferra, jednak 
trafiła ona do Szczepana, który z bliskiej 
odległości umieścił ją w siatce, zdoby-
wając swojego drugiego gola. Od tego 
momentu GKS miał już kontrolę nad 
meczem. Gryf do przerwy nie znalazł 
sposobu na sforsowanie obrony prze-

Bez punktów na koniec

lp. Nazwa drużyny PKT bRAMKI

1 GKS 1962 Jastrzębie 43 34-11

2 ŁKS Łódź 38 21-11

3 Warta Poznań 36 26-12

4 Radomiak Radom 34 28-18

5 Olimpia Elbląg 32 29-22

6 Siarka Tarnobrzeg 32 30-25

7 Znicz Pruszków 26 23-26

8 GKS Bełchatów 26 30-27

9 Błękitni Stargard  24 20-19

10 Garbarnia Kraków 24 22-21

11 Wisła Puławy 23 21-21

12 ROW 1964 Rybnik  22 29-33

13 Stal Stalowa Wola 22 18-22

14 Legionovia Legionowo 18 18-26

15 Rozwój Katowice 17 16-28

16 MKS Kluczbork 16 14-27

17 Gwardia Koszalin 15 15-33

18 Gryf Wejherowo 13 18-30

W ubiegłej rundzie Gryf 
wystawił osiem drużyn 
juniorskich. 

W najwyższej klasie 
rozgrywkowej gra zespół 
z rocznika 2002, który 
wystąpił w Centralnej Lidze 
Juniorów U-15. Młodzi gry-
fici trafili do grupy B m.in. 
z Lechem Poznań, Pogonią 
Szczecin, czy Lechią Gdańsk. 
Pomimo nie najlepszego 
początku (dwie bardzo 
wysokie porażki), żółto-
czarni zdołali wygrać 4 z 14 
meczów w tej rundzie.

Dwa najstarsze zespoły 
rywalizują w lidze woje-
wódzkiej, pozostałe drużyny 
grają w okręgu gdańskim. 
Najwyższe miejsce w swojej 
lidze zajął prowadzony 
przez Macieja Szymańskie-
go i Tomasza Albeckiego ze-
spół z rocznika 2004, który 
rundę jesienną zakończył na 
drugim miejscu.

oTo DoRobEK 
WSZYSTKICh ZESPoŁóW:

Rocznik •	
1999/2000/2001 – Liga 
Wojewódzka A1 Junior 
– 8. miejsce, 10 punktów 
(bramki 16-19)
Rocznik 2001/2002•	  – 
Liga Wojewódzka B1 Ju-
nior Młodszy – 9. miejsce, 
14 punktów (22-37)
Rocznik 2003•	  – Central-
na Liga Juniorów U-15 
– 6. miejsce, 12 punktów 
(14-60)
Rocznik 2004•	  – C2 
Trampkarz Grupa 1 – 2. 
miejsce, 27 punktów 
(48-6)
Rocznik 2005•	  – D1 Mło-
dzik Grupa 1 – 8. miejsce, 
22 punktów (56-34), D1 
Młodzik Grupa 2 – 7. 
miejsce, (11-56)
Rocznik 2006•	  – D2 Mło-
dzik Grupa 1 – 4. miejsce, 
18 punktów (28-16), D2 
Młodzik Grupa 2 – 3. miej-
sce, 25 punktów, (71-9)

II lIGA | Gryf wejherowo nie sprawiŁ niespodzianki w jasTrzębiu zdroju – lider, TaMTejszy Gks, bez więk-
szych probleMów poradziŁ sobie z drużyną pioTra rzepki.

ciwnika i przed zmianą stron Ja-
strzębie miało bardzo komfortową 
sytuację.

Wejherowianie w drugiej połowie 
spróbowali odwrócić losy meczu – 
w 50. minucie dobrą sytuację miał 
Gabor, jednak jego strzał głową 
był zbyt słaby, by pokonać Drazika. 
Czas upływał, a Gryf atakował coraz 
odważniej – w 60. minucie mocno 
po ziemi uderzył Brzuzy, ale bram-
karz gospodarzy sparował to ude-
rzenie. Przez kolejne minuty Gryf 
atakował, rozgrywał akcje na poło-
wie gości, a GKS próbował kontrata-
ków. Trudno było odmówić ambicji 
zespołowi Piotra Rzepki, jednak 
obrona gospodarzy nie pozwala-
ła wejherowianom na nawiązanie 
kontaktu w tym meczu. W 80. mi-
nucie jeden z graczy Gryfa strzałem 
głową wykończył dośrodkowanie 
z rzutu wolnego, ale Drazik uchronił 

gospodarzy od straty bramki. Szan-
se gości zostały przekreślone w 84. 
minucie. Strzałem z linii pola karne-
go Daniel Szczepan skompletował 
swój hat-trick. Chwilę później Kołc 
mógł zdobyć honorowego gola, ale 
piłka uderzona z rzutu wolnego tra-
fiła w poprzeczkę. Do końca spotka-
nia wynik nie uległ zmianie.

GKS Jastrzębie wygrało zasłużenie 
i bez większych problemów, a Gryf 
po raz kolejny nie zdobył punktów. 
Na plus należałoby jednak zapisać 
ambicję i poświęcenie wejherowian 
- przy niekorzystnym wyniku naci-
skali silniejszy zespół gospodarzy. 
Nie zmienia to jednak faktu, że Gryf 
spędzi zimę na ostatnim miejscu 
w ligowej tabeli ze sporą stratą do 
drużyn poza strefą spadkową.

- Pierwsza bramka ustawiła mecz. 
- mówi Piotr Rzepka, trener Gryfa 

Wejherowo. - Druga jeszcze bardziej 
pomogła gospodarzom. Niestety 
zbyt łatwo traciliśmy dziś gole, Do 
tego nie potrafiliśmy udokumento-
wać przewagi, jaką momentami mie-
liśmy. GKS miał jedno dośrodkowanie 
ale dobre, a my wiele, tyle że wszyst-
kie były zatrzymane przez rywali. 
Krzysztof Grajkowski

Jaka to była 
runda juniorów?

gKs 1962 JastrzęBie 
– gryf weJherowo 3-0

szczepan 5’, 29’ i 84’

gKs: drazik – kawula (36. semeniuk), pacholski, 
szymura, kulawiak – mazurkiewicz, ruda, ali (55.
Caniboł) – Jadach, Gancarczyk (71.adamek)– 
szczepan (90.dzida)

gryf: Ferra – regliński (46.Gabor), kamiński, 
Wicki, ptak (51. okuniewicz), – brzuzy, trąbka, 
Nadolski, Wicon, Goerke (73. Gierszewski) – kołc
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W ubiegły weekend w hali 
Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Rumi odbyły się 
Mistrzostwa Polski w Gimna-

styce Artystycznej Juniorek 
i Seniorek. Piękne dziewczy-
ny, mieniące się w światłach 
reflektorów stroje, wspaniałe 

Taniec, akrobacje i kolorowe stroje
RuMIA | Mosir GoŚciŁ najlepsze w polsce za-
wodniczki w GiMnasTyce arTysTycznej.

układy łączące taniec, gimna-
stykę i akrobatykę - to wszystko 
mogła podziwiać licznie zgro-
madzona podczas zawodów 
publiczność. 

Bezkonkurencyjne okazały się 
zawodniczki z Krakowa – tam-
tejszy PTG Sokół okazał się naj-
lepszy zarówno wśród juniorek, 
jak i seniorek. Wśród juniorek 
drugie miejsce zajął UKS Jantar 
Gdynia, a trzecie – KS Legion 
Warszawa. W klasyfikacji senio-
rek srebro zdobyły zawodniczki 
UKS Błękitna Szczecin, a brąz 
– Jantar Gdynia. Pełne wyniki 
znajdują się na stronie miasta.

- Zawody stały 
na bardzo wy-
sokim poziomie 
– mów Jolanta 
Król, menedżer 
MOSiR-u. – 
Warto dodać, 

że po mistrzostwach na naszej 
hali odbył się obóz, na którym 
wybrano kadrę narodową. Same 
mistrzostwa odbyły się po raz 
szósty i na pewno nie ostatni.

zarejestruj się i twórz razem z nami!

Postraszyli lidera
PIŁKA RęCZNA | TyTani wejherowo sToczyli eMocjonujący bój z zespoŁeM sMs ii Gdańsk.

Dla wejherowskich szczy-
piornistów, którzy przed 
sobotnim meczem mieli 

serię 4 kolejnych zwy-
cięstw, spotkanie z li-
derem było niezwykle 

trudnym testem. SMS 
wygrał wszystkie ligowe 

spotkania. Niestety wygraną 
z Tytanami przedłużył swoją 
serię, jednak żółto-czerwo-
ni pokazali się z jak najlep-
szej strony, mocno testując 
gdańszczan.

Mecz lepiej zaczęli go-
ście, którzy szybko zdobyli 

nieznaczną przewagę. Po-
tem jednak mieliśmy okres 
lepszej gry Tytanów i po 23 
minutach było 10:9 W ostat-
nich 10 minutach pierwszej 
połowy wejherowski zespół 
imponował grą w obronie, 
do tego był skuteczniejszy 

od rywali i do szatni zszedł 
z prowadzeniem 12:11.

W drugiej połowie wyż-
szy bieg wrzucili goście 
z Gdańska – rzadziej mylili 
się w ataku, a dobrymi obro-
nami imponował bramkarz. 
Dość szybko SMS wyszedł 

na prowadzenie, a Tytani, 
mimo że mieli doskonałą 
okazję – gdańszczanie mieli 
przez chwilę zaledwie trzech 
zawodników w polu – nie zdo-
łali doścignąć gości. W końco-
wych minutach było mnóstwo 
emocji, bo strata Tytanów do 
rywali była niewielka, ale 
jednak wejherowianie, mimo 
ostrej walki i głośnego dopin-
gu, nie zdołali wygrać tego 
meczu. SMS II Gdańsk wygrał 
29:25, ale Tytani po ostatnim 
gwizdku dostali za swoją grę 
głośne i zasłużone brawa. Li-
der, którzy dotychczas gład-
ko wygrywał swoje mecze, 
w Wejherowie musiał stoczyć 
ciężki bój, a trener gdańsz-
czan po meczu przyznał, że 
był to ich najtrudniejszy mecz 
w tym sezonie.

Kolejny mecz Tytani roze-
grają na wyjeździe. W sobotę 
zmierzą się z zajmującym 9. 
miejsce w tabeli Borowiakiem 
Czersk.
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Po dwóch pierwszych wy-
soko przegranych setach, 
zawodniczki APS Rumia po-
prawiły grę i doprowadziły 
do tie-breaka.

Dwie pierwsze partie 
zdecydowanie wygrał 
gospodarz meczu, UKŻPS 
Kościan. W pierwszej rumskie 

siatkarki zdobyły zaledwie 14 
punktów, w drugiej nie było 
wiele lepiej, bo UKŻPS wygrał 
25:16. Podopieczne Tomasza 
Kordowskiego zerwały się 
jednak do walki i w trzecim 
secie nie było już gładkiej wy-
granej drużyny gospodarzy, 
a wyrównana gra i ostateczne 
zwycięstwo APS-u 25:20. Do 

aPs blisko zwycięstwa

Można już zgłaszać kandyda-
tury do Wejherowskiej Gali 
Sportu. Kto otrzyma nagrodę?

Plebyscyt wyłoni zwycięzców w 
następujących kategoriach: dru-
żyna roku, sportowe wydarzenie 
roku, sportowe odkrycie roku, 
działacz 20-lecia, oraz najlepsza 
promocja sportowa Wejherowa. 
Oprócz tego przyznane zostaną 
wyróżnienia specjalne. Rozstrzy-
gnięcia dokona wybrana przez 
prezydenta Wejherowa kapituła. 
W jej skład wejdą działacze spor-
towi, oraz radni wspierani przez 
Urząd Miejski.

Gala odbędzie się 25. stycznia 
2018 roku w Filharmonii Kaszub-
skiej. Zgłoszeń można dokonywać 
do 31. grudnia

ATS Małe Trójmiasto 
przegrał ostatni mecz z AZS 
AWF Gdańsk, ale w sobotę 
powalczy o zwycięstwo u 
siebie.

Swoje mecze wygrali Alan 
Woś, Łukasz Kaproń i Paweł 
Lemański, jednak z pozosta-
łych pojedynkach lepsi oka-
zali się gracze AWF-u, również 
w meczach deblowych zwy-
cięstwa odnieśli zawodnicy z 
Gdańska, którzy ostatecznie 
wygrali 7:3.

Okazja do rehabilitacji 
nadejdzie już w 
sobotę o 16:00 
– OT Logistics 
Kamix ATS 
Małe Trójmia-
sto Kaszubskie 
zagra w Szkole 
Podstawowej nr 
2 w Redzie z KS-em 
Dekorglass Działdowo.

samego końca ważyły się 
losy czwartej partii – znów 
jednak lepszy był APS, który 
wyrównał stan meczu, więc 
do wyłonienia zwycięzcy 
potrzebny był tie-break. 
Ostatnia odsłona meczu 
była prawdziwym thrillerem, 
niestety, dla rumskich siat-
karek – bez happy endu. Grę 
na przewagi wygrał zespół 
gospodarzy i to on cieszył się 
ze zwycięstwa 3:2 w całym 
meczu.

APS po dwóch kiepskich 
setach zespół zdołał się pod-
nieść i wygrać dwie partie, 
co w tym sezonie jeszcze się 
nie zdarzyło – w tym sezonie 
każdy mecz, w którym APS 
przegrał pierwsze dwa sety, 
kończył się porażką 0:3. 
Za wygranie dwóch setów 
rumski zespół dopisał sobie 
jeden punkt do ligowego 
dorobku.

W najbliższy weekend 
APS wróci na własną halę. 
Podejmie MKS Truso Elbląg, 
który w ligowej tabeli jest 
o pozycję niżej, niż rumski 
zespół. Początek spotkania 
w niedzielę o 17:00.

znamy termin gali

bez wygranej 
w Gdańsku


