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Otwarci na inwestOrów

O tej ulicy mówiło się od lat. Zapowiadano, że jej budowa 
spowoduje otwarcie terenów inwestycyjnych w mieście. I to 
stało się faktem - w środę, 23 września, nastąpiło oficjalne 
oddanie do użytku zakończonej niedawno inwestycji. Nowa 
Kazimierska – bo o tej ulicy mowa – to świeżo wybudowany 
układ drogowy, który skomunikował część Rumi.
str. 3

Rolniku, spisz się sam

W  wejherowskim  Urzędzie  Miej-
skim  powstało  stanowisko  kom-
puterowe  przeznaczone  do  sa-
mospisu  w  Spisie  Rolnym  2020. 
Przypominamy, że dla wszystkich 
rolników udział w spisie jest obo-
wiązkowy,  najlepiej  zrobić  to  sa-
memu poprzez internet. 
str. 2

kolejne dRogi po Remoncie

Zakończyły  się  prace  przy  rozbu-
dowie  dróg  powiatowych  i  gmin-
nych  w  gminie  Szemud.  Roboty 
dofinansowane  zostały  z  Fundu-
szu Dróg Samorządowych. To ko-
lejne drogi na terenie powiatu wej-
herowskiego,  zmodernizowane 
dzięki rządowym środkom.
str. 3
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W spotkaniu pożegnal-
nym uczestniczyli przed-
stawiciele władz miasta, 
prezydent miasta Krzysztof 
Hildebrandt oraz zastęp-
ca prezydenta miasta 
Arkadiusz Kraszkiewicz, 
dyrektor szkoły Piotr Litwin, 
wicedyrektorzy, nauczyciele 
oraz pracownicy szkoły.
Prezydent miasta Krzysz-
tof Hildebrandt w imieniu 

mieszkańców podziękował Bożenie Kowalskiej za 36 lat 
pracy na rzecz szkoły i uczniów. - Całe życie zawodowe po-
święciła Pani uczniom, wychowując kilka pokoleń młodych 
wejherowian i wyposażając swoich uczniów w niezbędne 
umiejętności. Dała się Pani poznać jako nauczyciel wspie-
rający, wymagający i przyjazny dla swoich podopiecznych. 
Doświadczenie, posiadana wiedza i zaangażowanie w wyko-
nywanie obowiązków miały znaczący wpływ na kształtowa-
nie postaw i zachowań uczniów. Pełniąc funkcję Dyrektora 
Szkoły Podstawowej nr 2, Zespołu Szkół nr 2 i Gimnazjum 
nr 2, a następnie Wicedyrektora Zespołu Szkół nr 1 oraz 
Szkoły Podstawowej nr 6 wykazała się Pani sumiennością, 
rzetelnością i odpowiedzialnością. Dbała Pani o najlepsze 
warunki do nauki i bezpieczeństwo uczniów oraz dzieliła się 
swoją wiedzą i doświadczeniem z młodszymi koleżankami 
i kolegami, nie odmawiając nikomu pomocy. Zasłużyła Pani 
na szacunek uczniów oraz nauczycieli, którzy mieli sposob-
ność z Panią współpracować.
Uroczyste podziękowania złożyli również przedstawiciele 
szkoły wraz z pracownikami oraz uczniowie.
/raf/

Dyrektor oDchoDzi 
na emeryturę
WeJheroWo | Podczas rady pedagogicznej w SP nr 
6 odbyło się pożegnanie odchodzącej na emeryturę 
wieloletniej dyrektor szkoły Bożeny kowalskiej.

fot. UM Wejherowo

Gminne Biuro Spisowe w Wejherowie informuje, że na parterze budyn-
ku Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul. 12 Marca 195 funkcjonuje 
od 1 września do 30 listopada 2020 r. wydzielone bezpłatne stanowisko 

komputerowe do samospisu w Powszechnym Spisie Rolnym 2020.
Można z niego skorzystać po wcześniejszym umówieniu się pod nr 

tel. 58 677-71-34 (pon.- pt. 7.30-15.30) lub +48 666-178-961 (pon.- pt. 
15.30-20.00). Stanowisko do przeprowadzenia samospisu w ramach 
Powszechnego Spisu Rolnego będzie dostępne w godzinach pracy 
Urzędu (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30).

Samospis polega na samodzielnym wprowadzeniu informacji w apli-
kacji spisowej, dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Sta-
tystycznego pod adresem: https://spisrolny.gov.pl/. Aby spisać się szybko 
i wygodnie należy przygotować wcześniej: numer gospodarstwa rolnego 
(m.in. otrzymany w liście od Prezesa GUS), numer PESEL oraz informa-
cje o powierzchni gruntów, zasiewów, stosowanych nawozach, itp.

Konkurs dla rolników trwa od 16 września do 10 października 2020. 
Nagrody trafią do gmin z najwyższym wskaźnikiem spisanych gospo-
darstw rolnych przez samospis internetowy. 

Rolniku, żeby dzieci w Twojej gminy otrzymały nagrody, wystarczy 
że spełnisz swój obowiązek i spiszesz się przez Internet tu: http://spi-
srolny.gov.pl.

/raf/

Rolniku, spisz się sam
WEJHEROWO | W urzędzie powstało stanowisko komputerowe do samospisu w Spisie Rolnym 2020. 
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OgłOszenie 224/2020/DB

OgłOszenie 243/2020/DB

Rumia, dnia 24.09.2020 r.
BURMISTRZ MIASTA RUMI

tel. (58) 679 66 00 burmistrz@um.rumia.pl

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA RUMI
o przyjęciu dokumentów

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Rumi dla realizacji 
inwestycji „Centrum Handlowo-Usługowego”
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części dzielnicy Szmelta w Rumi 
w rejonie ul. Św. Józefa i ul. Łąkowej dla stref: C.7.RM,R,ZL, C.8.ZE,WS, C.9.R,ZL, C.10.ZL,WS, 006 KDL, 015 KDD.

na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) zawiadamiam o  przyjęciu:
- zarządzeniem Nr 767/267/2020 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 22.09.2020 r. w sprawie przyjęcia 
dokumentu: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Rumi dla 
realizacji inwestycji „Centrum Handlowo-Usługowego” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
informacje o ww. dokumencie:
- zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie informacji o środowisku i jego ochronie – www.ekoportal.
pl, na stronie Biuletynu informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi, na tablicy ogłoszeń, w lokalnej prasie;
-  wraz z niezbędną dokumentacją był wyłożony do publicznego wglądu w dniach 14.02.2020 r. - 16.03.2020 
r. oraz ponownie wyłożony do publicznego wglądu w dniach 24.07.2020 r. -21.08.2020 r. w siedzibie Urzędu 
Miasta Rumi przy ul. sobieskiego 7, w pok. nr 200;
-  w celu umożliwienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektu ww. dokumentu w dniu 20.02.2020 
r. oraz w dniu 28.07.2020 r. została przeprowadzona dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu  
rozwiązaniami;
-  każdy kto kwestionował ustalenia przyjęte w projekcie planu mógł wnieść uwagi w formie pisemnej do 
dnia 03.04.2020 r. oraz po ponownym wyłożeniu do dnia 11.09.2020 r. na adres: Urząd Miasta Rumi, 84-230 
Rumia, ul. sobieskiego 7.
- zarządzeniem Nr 766/266/2020 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 22.09.2020 r w sprawie przyjęcia dokumentu: 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części dzielnicy szmelta w Rumi w rejonie 
ul. Św. Józefa i ul. łąkowej dla stref: C.7.RM,R,zL, C.8.ze,Ws, C.9.R,zL, C.10.zL,Ws, 006 KDL, 015 KDD. 
informacje o ww. dokumencie:
- zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie informacji o środowisku i jego ochronie – www.ekoportal.
pl, na stronie Biuletynu informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi, na tablicy ogłoszeń, w lokalnej prasie;
-  wraz z niezbędną dokumentacją był wyłożony do publicznego wglądu w dniach 24.07.2020 r. - 21.08.2020 r. 
w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. sobieskiego 7, w pok. nr 200;
- w celu umożliwienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektu ww. dokumentu w dniu 28.07.2020r. 
została przeprowadzona dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu  rozwiązaniami;
-  każdy kto kwestionował ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu mógł wnieść uwagi w formie 
pisemnej do dnia 03.04.2020 r. oraz po ponownym wyłożeniu do dnia 11.09.2020 r. na adres: Urząd Miasta 
Rumi, 84-230 Rumia, ul. sobieskiego 7.
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Nowa Kazimierska – bo o tej ulicy 
mowa – to świeżo wybudowany układ 
drogowy, który skomunikował tereny 
inwestycyjne Rumi z drogą wojewódzką 
numer 100. Przedsięwzięcie spowodowa-
ło, że obszar ten stał się już teraz bazą dla 
kilku dużych firm, a kolejne przymierza-
ją się do budowy swoich siedzib.

W uroczystym otwarciu Nowej Kazi-
mierskiej uczestniczyli Michał Pasiecz-
ny, burmistrz Rumi, wicestarosta Jacek 
Thiel, Agnieszka Rodak, prezes spółki 
Rumia Invest Park, zastępca wójta gm. 
Kosakowo Marcin Kopicki, wiceprezes 
zarządu Agencji Rozwoju Pomorza Piotr 
Ciechowicz, starszy Cechu Rzemiosł 
w Rumi Andrzej Wandtke, przedstawi-
ciele wykonawcy, Portu Gdynia, Regio-
nalnej Izby Przedsiębiorców „Norda”, 
przedsiębiorcy i inwestorzy, radni po-
wiatowi i miejscy i wielu innych. 

Jak podkreśla burmistrz Pasieczny, 
Nowa Kazimierska to nie tylko ulica, ale 
i cała infrastruktura. Oprócz nowej drogi 
o bardzo wysokich parametrach i chod-
ników zbudowano tu ścieżki rowerowe, 
przystanki autobusowe (niedługo plano-
wane jest tu uruchomienie komunikacji 
miejskiej, co pozwoli przyszłym pracow-
nikom firm na dogodny dojazd do pracy 
i powrót do domów), oświetlenie, itd. 

- Już teraz zaufało nam kilka firm, a kilka 
kolejnych podpisało umowy przedwstęp-

ne – mówi Michał Pasieczny, burmistrz 
Rumi. - Mamy ponad 15 ha gruntów już 
w procesie przygotowawczym, w fazie 
prac koncepcyjnych i projektowych, wy-
dawania decyzji środowiskowych a na-
wet pozwoleń na budowę. A zatem już 
niedługo na tym terenie nastąpi znacząca 
zmiana. W ciągu ok. 3 lat może tu zostać 
wygenerowanych nawet 2 – 3 tysiące no-
wych miejsc pracy! Dla naszego miasta, 

gdzie mamy obecnie ok. 8 tys. miejsc 
pracy, to gigantyczny, skokowy wzrost. 
Dynamicznie przyrastająca liczba miesz-
kańców daje firmom perspektywy, aby 
mieć solidnych pracowników.  

Budowa ulicy Nowej Kazimierskiej kosz-
towała ponad 15 milionów złotych, a za re-
alizację tej inwestycji odpowiadała spółka 
Rumia Invest Park. Głównym celem przed-
sięwzięcia było przygotowanie gruntów 

pod działalność przemysłowo-usługową. 
Są to tereny zlokalizowane przy ulicy Ka-
zimierskiej oraz Żołnierzy I Dywizji Woj-
ska Polskiego. Z 26 hektarów, które jeszcze 
do niedawna były na sprzedaż, pozostało 
mniej niż 40%. Kolejne firmy budują tu 
swoje siedziby, zapewniając setki nowych 
miejsc pracy mieszkańcom Rumi i okolic. 
Inwestycja jest więc istotna nie tylko z per-
spektywy miasta, ale i całego regionu.

Pierwsze działania w tym kierunku zo-
stały podjęte w 2017 roku – to właśnie 
wtedy Rada Miejska Rumi zdecydowała 
o powołaniu Rumia Invest Park. 

- Początkowo nie wszyscy wierzyli, że 
damy radę, ale udało się – mówi Agniesz-
ka Rodak, prezes spółki Rumia Invest 
Park. - Cały czas działamy i witamy ko-
lejnych inwestorów w naszym mieście. 
Muszę podkreślić bardzo dobrą współ-
pracę z gminami ościennymi, między 
innymi z gminą Kosakowo, z gdyńskim 
portem i wieloma innymi podmiotami. 
Bez tej pracy zespołowej tego wszystkie-
go by nie było. 

O ogromnym znaczeniu zrealizowanej 
inwestycji mówi też wicestarosta powiatu 
wejherowskiego. 

- Zakończenie tej inwestycji to bardzo 
ważne wydarzenie nie tylko dla miasta 
Rumi, ale dla całego regionu – podkre-
śla Jacek Thiel, wicestarosta wejherow-
ski. - Otwarcie Nowej Kazimierskiej to 
tak naprawdę rozpoczęcie kolejnych 
inwestycji przez inwestorów, którzy już 
teraz wykupili większość tych terenów. 
Gratuluję władzom miasta przemyślanej 
polityki inwestycyjnej. 

- Zależy nam na tym, aby w naszym mie-
ście kwitła przedsiębiorczość i aby Rumia 
rozwijała się – podsumowuje burmistrz 
Michał Pasieczny. 

Rafał Korbut

Kolejne drogi na terenie powiatu wejherowskiego 
zostały zmodernizowane dzięki rządowym środkom. 

– Roboty drogowe prowadzone były na odcinku 
Szemud – Kamień i Kielno – Karczemki – mówi Sta-
rosta Wejherowski Gabriela Lisius. – Całkowity koszt 
zadań wyniósł 4 mln zł, z czego połowę stanowiło do-
finansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. 

W oficjalnym oddaniu dróg udział wzięli m.in. 
Wicewojewoda Pomorski Mariusz Łuczyk, Staro-
sta Wejherowski Gabriela Lisius, Wicestarosta Ja-
cek Thiel, Wójt gminy Szemud Ryszard Kalkowski, 
Przewodnicząca Rady Gminy Szemud Aleksandra 
Perz oraz zaproszeni goście. 

W ramach prac na 900-metrowym odcinku drogi 
Szemud – Kamień powstał nowy chodnik, oświe-
tlenie, zatoki autobusowe oraz dwie wiaty przy-
stankowe. Przebudowano również skrzyżowanie, 
doświetlono przejścia dla pieszych oraz wykonano 

oznakowanie pionowe i poziome. 
Równolegle zakończone zostały roboty drogowe 

na odcinku Kielno – Karczemki.
– Na ponad 2-kilometrowym odcinku wymienio-

na została nawierzchnia, powstał chodnik, zatoki 
autobusowe i wiaty przystankowe – mówi Wice-
starosta Jacek Thiel. – Ponadto powstały wyspy ka-
nalizujące ruch, doświetlono przejścia dla pieszych 
oraz wykonano pobocze. Przebudowano również 
skrzyżowanie.

Warto dodać, że w Gminie Szemud zakończyła 
się także inwestycja gminna, która realizowana była 
dzięki dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorzą-
dowych. Chodzi o ulicę Osiedlową, ks. Stawickiego 
i Świętopełka Wielkiego.

Nowe inwestycje znacząco wpłyną na bezpieczeń-
stwo użytkowników korzystających z tych dróg.

/opr. raf/
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Na Os. Sucharskiego, przy ul. Mostnika roz-
poczyna się budowa ogólnodostępnego bo-
iska do piłki nożnej realizowanego w ramach 
Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego, 
za 496 tys. zł. To już czwarta inwestycja – 
obok boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw 
i świetlicy osiedlowej, która tworzy Plac 
Zabaw i Rekreacji im. Ryszarda Jakubka 
w Wejherowie. W wejherowskim ratuszu 
prezydent Krzysztof Hildebrandt podpisał 
umowę z wykonawcą - Agnieszką Kaszubą, 
prezesem firmy ELSIK sp. z o.o. 
Wartość projektu przekroczyła kwotę 
przewidywaną w ramach Budżetu Obywa-
telskiego, ale ten projekt kończy realizację 
kompleksowej dokumentacji projektowej 
wykonanej w 2017 roku dotyczącej zago-
spodarowania tego terenu. Trzeba podkre-
ślić starania Rady Osiedla Sucharskiego, 
w szczególności jej przewodniczącej – 
Iwony Musiał, która zabiegała o inwestycję 
w tym właśnie kształcie, bez konieczności 
zmniejszania powierzchni boiska. Prezydent 
Wejherowa, biorąc pod uwagę wszystkie te 
argumenty, podjął decyzję o zwiększaniu 
finansowania i realizacji budowy boiska.
- Cieszę się, że przechodzimy do realizacji 
kolejnego projektu z Budżetu Obywatelskie-
go – mówi prezydent Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt. – Tworzymy w tym miejscu 
kolejną przestrzeń sportową. Z pewnością 
każdy znajdzie tu coś dla siebie. Jest już 
do dyspozycji mieszkańców plac zabaw dla 
najmłodszych, siłownia zewnętrzna, boisko 

do koszykówki, a także świetlica osiedlowa, 
w której organizowane są różnego rodzaju 
spotkania. Mam nadzieję, że mieszkańcy 
osiedla będą zadowoleni z kolejnego boiska 
i chętnie będą korzystać z tego obiektu.
Jak mówi Beata Rutkiewicz, zastępca pre-
zydenta Wejherowa, boisko do piłki nożnej 
będzie uzupełnieniem sportowo-rekreacyj-
nej bazy osiedla Sucharskiego. Po zakoń-
czeniu budowy projekt Budżetu Obywatel-
skiego, autorstwa Dariusza Krefta, będzie 
ogólnodostępny dla wszystkich mieszkań-
ców. W ramach inwestycji powstanie boisko 
o powierzchni ok. 1,8 tys. m o nawierzchni 
ze sztucznej trawy. Poza tym zamontowane 
zostaną piłkochwyty i bramki. Teren będzie 
oświetlony i ogrodzony.
/raf/

noWe BoiSko z BuDżetu oByWatelSkiego
WeJheroWo | Wejherowski Budżet 
obywatelski w fazie realizacji. rusza 
budowa boiska na osiedlu Sucharskiego.

Kolejne drogi po remoncie
POWIAT | Zakończyły się prace przy rozbudowie dróg powiatowych i gminnych w gminie Szemud. Inwestycje 
można był zrealizować dzięki dofinansowaniu rządowemu - Funduszowi Dróg Samorządowych.
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Miasto otwiera się na inwestorów
RUMIA | O tym, jak wiele pożytku przyniesie budowa tej ulicy, mówiło się od lat. Zapowiadano, że jej budowa spowoduje otwarcie terenów inwestycyj-
nych w mieście. I to stało się faktem - w środę, 23 września, nastąpiło oficjalne oddanie do użytku zakończonej niedawno inwestycji.
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 WYCIĄG Z OGŁOSZENIA  
O PIERWSZYCH PRZETARGACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH 
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W RUMI, PRZY 

UL. WŁADYSŁAWA IV, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ RUMIA

Burmistrz Miasta Rumi ogłosił pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości 
niezabudowanych:

I – Nieruchomość położona w Rumi przy ul. Władysław IV, składająca się z działki nr 69/29 
o powierzchni 546 m2, zapisanej w księdze wieczystej KW GD1W/00033562/4, prowadzonej 
przez Sąd Rejonowy w Wejherowie i działki nr 14/4 o powierzchni 1m2, zapisanej w księdze 
wieczystej KW GD1W/00005770/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie, o łącznej 
powierzchni 547m2, obręb 12.
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi uchwalonym Uchwałą 
nr V/82/2019 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi w rejonie ul. łokietka działki nr 69/29 i 14/4 leżą w terenie 
oznaczonym symbolem 32 Mn - co oznacza, że jest to teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Działy iii i iV ksiąg wieczystych KW gD1W/00033562/4 i KW gD1W/00005770/0 są wolne od wpisów 
i zobowiązań.

Cena wywoławcza 290.000,00 zł netto, wadium 29.000,00 zł – wnoszone w pieniądzu. 
II - Nieruchomość położona w Rumi przy ul. Władysław IV, oznaczona jako działka nr 69/28 
o powierzchni 568 m2, obręb 12, zapisana w księdze wieczystej KW GD1W/00033562/4, 
prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie.
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi uchwalonym Uchwałą 
nr V/82/2019 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi w rejonie ul. łokietka działka nr 69/28 leży w terenie 
oznaczonym symbolem 32 Mn - co oznacza, że jest to teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Działy iii i iV księgi wieczystej KW gD1W/00033562/4, jest wolny od wpisów i zobowiązań.

Cena wywoławcza 301.000,00 zł netto, wadium 30.100,00 zł – wnoszone w pieniądzu. 
Pierwsze przetargi ustne nieograniczone odbędą się, według wyżej podanej kolejności, w dniu 30 
października 2020 roku od godziny 1000, w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, pok. 100.
Wadium należy wnieść do dnia 26 października 2020 roku w pieniądzu. 
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony 23 % podatek VAT.
Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miasta Rumi, 84-230 Rumia ul. sobieskiego 7 oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta 
Rumi: www.bip.rumia.pl i https://rumia.eu 

szczegółowe informacje dotyczące niniejszych przetargów można uzyskać w Referacie gospodarki 
nieruchomościami Urzędu Miasta Rumi, pok. 103, tel. 58/679-65-24, we wskazanych godzinach: 
poniedziałek w godz. 900 - 1700, wtorek, środa i piątek w godz. 730 – 1530.

Rumia, dnia 22.09.2020r. sporz. K. Jażdżewska   
spr. J. Jażdżewska – Reszka

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 2020r., poz. 65 z późn. zm.) informuję, 
iż w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy 
ul. sobieskiego 7, na okres 21 dni wywieszony 
został Wykaz nr XXV stanowiący załącznik do 
zarządzenia nr 756/256/2020 Burmistrza Miasta 
Rumi z dnia 14 września 2020 roku obejmujący 
nieruchomość niezabudowaną składającą się 
z działek nr 22/7 o powierzchni 12650m2 i nr 20/4 
o powierzchni 5278m2, o łącznej powierzchni 
17928m2, obręb 14, położoną w Rumi w rej. 
ul. Dębogórskiej, stanowiącą własność gminy 
Miejskiej Rumia, przeznaczoną do sprzedaży 
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Rumia, 23.09.2020r.

OgłOszenie 242/2020/DB

Wystawa kamiennych rzeźb
WEJHEROWO | W Filharmonii Kaszubskiej została otwarta wystawa rzeźb w kamieniu Waldemara Musika. Prace można oglądać do końca września.

Waldemar Musik urodził się w 1956 roku 
w Lublinie i mieszka w Kielcach. Ukoń-
czył szkołę plastyczną w Gdyni-Orłowie 
(fotografia) i kieleckie Liceum Plastyczne 
(rzeźba). Pracował jako rzeźbiarz-kamie-
niarz w Pracowni Konserwacji Zabytków 
w Kielcach, m. in. przy odbudowie Zamku 
Królewskiego w Warszawie (1978-1980), 
w Operze Narodowej w Budapeszcie i Pała-
cu Sanssouci w Poczdamie. Brał też udział 
w międzynarodowych wystawach zbioro-
wych m. in. CyberFoto Częstochowa. 

Jak nam powiedział, w Gdyni mieszka 
jego brat, więc bywa w Trójmieście i oko-
licach, ale do Wejherowa przyjechał po raz 
pierwszy i jest mile zaskoczony miastem, 
Filharmonią Kaszubską, a przede wszyst-
kim serdecznym przyjęciem przez pracow-
ników Wejherowskiego Centrum Kultury.

- Wejherowska filharmonia to przepięk-
ny obiekt, a galeria spodobała mi się od 
razu i wiedziałem, że moje rzeźby dobrze 
tutaj zagrają i dobrze będą się tu dosko-
nale prezentować. Uważam, że to jest 
odpowiednie miejsce do tego ekspozycji, 
dobrze oświetlone i przestrzenne - zna-
komite na fotografię, malarstwo i rzeźby. 
Tak się składa, że ja swoje rzeźby poleruję 
i światło zastane bardzo ładnie na nich 
się układa. Warto było tu przyjechać, to 
wszystko zobaczyć i w takim pięknym 
miejscu wystawić swoje prace – mówi 
Waldemar Musik dodając, że to jego 
pierwsza indywidualna wystawa ukazu-
jąca twórczość w kamieniu. Jak podkre-
śla, uzbierać taką ilość rzeźb kamiennych 
w jednym miejscu, jest bardzo trudno. 
Wystawienie rzeźb w wejherowskiej Fil-

harmonii Kaszubskiej zaproponował mu 
Grzegorz Szmelter.

- Chciałbym podziękować za miłe przy-
jęcie w Wejherowie i wystawienie swoich 
prac w Filharmonii Kaszubskiej. Jestem 
pod wrażeniem zaangażowania, z jakim 
pomagano mi w przygotowaniu tej ekspo-
zycji. Dziękuje paniom - dyrektor Jolancie 
Rożyńskiej i Joannie Bojke za to że zgo-
dziły się na wystawę moich prac w tym 
obiekcie – mówi artysta.

Waldemar Musik Jest laureatem wielu 
nagród, m. in.: FIAP Foto Odlot Rzeszów, 
nagrody Galerii Echo podczas Przedwio-
śnia Kielce, Wojewody Świętokrzyskiego 
i tegorocznej nagrody Burmistrza Buska-
Zdroju. Rzeźba Waldemara Musika zosta-
ła zakwalifikowana na wystawę do Kró-
lewskiej Akademii w Londynie.   /raf/

Uczą o autyzmie
WEJHEROWO | Na Placu Jakuba Wejhera jeszcze do niedawna 
można było oglądać plansze z informacjami na temat autyzmu.

Zostały one przygotowane z okazji Światowego Dnia Wiedzy o Au-
tyzmie przez rodziców z Wejherowskiego Stowarzyszenia na rzecz 
Osób z Autyzmem, by przybliżyć mieszkańcom i turystom wiedzę 
na temat autyzmu.

Jak mówi Arkadiusz Raguza, prezes Wejherowskiego Stowarzysze-
nie na rzecz Osób z Autyzmem, liczba osób z diagnozą spektrum 
autyzmu znacznie wzrasta i analogicznie powinna wzrastać świado-
mość na temat autyzmu. 
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 Latem dostawa ciepła na potrzeby 
ciepłej wody realizowana jest przede 
wszystkim w oparciu o silnik gazowy. 
Nad prawidłową pracą wejherowskiego 
systemu czuwa 50-osobowa załoga.

noWa Sieć ciePłoWnicza 
Do SzPitala

W sierpniu OPEC rozpoczął budowę 
sieci przesyłowej do kompleksu budyn-
ków Szpitala Specjalistycznego im. Flo-
riana Ceynowy. Odcinek główny o śred-
nicy DN 150 ma swój początek z nowo 
wybudowanego węzła w ciepłowni Na-
nice,  do pomieszczeń, w których będą 
montowane nowe węzły cieplne. Dłu-
gość tego odcinka wraz z przeciskami 
pod rzeką, ciekiem wodnym i jezdniami 
wynosi 1290,5 mb. Poszczególne budyn-
ki  połączono tzw. siecią osiedlową (we-
wnętrzną), o średnicach od DN 100 do 
DN 20. Łączna długość liniowa tej sieci 
to 872,5 mb. Moc cieplna, która będzie 
dostarczana siecią do szpitala wyniesie 
3,6 MW (maksymalna moc przy ekstre-
malnych warunkach atmosferycznych). 
Zaawansowanie prac sieciowych aktual-
nie wynosi ok. 70%.

Zbudowanych, dostarczonych i zain-
stalowanych zostanie 11 węzłów kom-
paktowych o różnych mocach cieplnych. 
Będą to węzły w większości dwufunkcyj-
ne (centralne ogrzewanie i ciepła woda 
użytkowa). 

Prace remontoWo  - inWeSty-
cyJne W zakłaDzie energetyki 
ciePlneJ W WeJheroWie

OPEC na bieżąco dba o stabilne dzia-
łanie całego systemu, aby przez cały rok 
zapewnić nieprzerwaną dostawę ciepła 
i w tzw. sezonie grzewczym uniknąć zda-
rzeń awaryjnych.  W tym roku m.in. zmo-
dernizowano technologię wodną w cie-
płowni Nanice, co pozwoli zaoszczędzić 
energię elektryczną, zwiększy stabilizację 
przepływu wody przez pracujące kotły 
oraz poprawi wydajność pomp i spraw-
ność całego układu pompowego. Zbudo-
wano odrębną pompownię mającą zasilać 
w ciepło szpital. Zakupiono i zamonto-
wano pompy gorącego zmieszania i roz-
dzielnicy sterująco-zasilającej dla tych 
pomp. Wykonano wizualizację w progra-
mie nadrzędnym ciepłowni CITECT oraz 
wysterowano pompy gorącego zmiesza-
nia według odpowiedniego algorytmu – 
programowanie w zakresie włączenia do 
systemu, uwzględnienie pracy wtrysku, 
modyfikacja oprogramowania. Inwestycja 
daje m.in. możliwość zwiększenia tempe-
ratury wyjściowej w kierunku „Stare Mia-
sto, Chopina” w stosunku do pozostałych 
sieci oraz podwyższa temperaturę wejścia 
czynnika grzewczego na kocioł, w celu eli-
minacji punktu rosy.

Od października 2017 roku przedsię-
biorstwo realizuje europejski program 

LowTEMP, promujący systemy ciepłowni-
cze IV generacji wykorzystujące ciepło ni-
skotemperaturowe. Firmę wspiera Polska 
Akademia Nauk. Na początku tego roku 
został sfinalizowany projekt pilotażowy 
w zakresie zadania dotyczącego obniżenia 
parametrów pracy instalacji wewnętrznej 
na budynku biurowym przy ul. Starom-
łyńskiej 41 w Wejherowie. Zamontowano 
wysokoefektywne grzejniki w pomiesz-
czeniach, ustalono krzywą grzewczą, 
dostosowano niezbędną  automatykę 
i wyregulowano instalację wewnętrzną. 
Od lutego 2020 zbierane są dane, w celu 
potwierdzenia założonego celu.

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energety-
ki Cieplnej, to firma ze 100 proc. kapita-
łem polskim, której właścicielami są: Ko-
munalny Związek Gmin „Dolina Redy 
i Chylonki” oraz Gmina Miasta Gdyni, 
Gmina Miasta Wejherowa i Gmina Mia-
sta Rumi. OPEC w sposób: nowoczesny, 
bezpieczny, niezawodny i przyjazny śro-
dowisku zapewnia ciepło mieszkańcom: 
Gdyni, Rumi i Wejherowa oraz części 
gminy Kosakowo, obsługując ponad 60 
proc. mieszkańców i pokrywając około 
70 proc. zapotrzebowania na energię 
cieplną. Spółka poza bieżącą działalno-
ścią związaną z produkcją, dystrybucją 
i dostawą ciepła do budynków, podej-
muje także liczne działania na rzecz lo-
kalnych społeczności.

Ciepło sieciowe OPEC 
ogrzeje wejherowski szpital

Ponad 50 procent mieszkańców Wejherowa otrzymuje ciepło z miejskiej sieci 
ciepłowniczej OPEC. Przedsiębiorstwo dostarcza ciepło, które pochodzi z wła-
snych źródeł – ciepłowni węglowej i elektrociepłowni gazowej. JaroSłaW WoJeWSki,

kierownik Zakładu Energetyki 
Cieplnej Wejherowo. 

Mieszkańcy doceniają nieza-
wodność ciepła sieciowego. 
To pod wieloma względami  naj-
wygodniejszy sposób ogrzewa-

nia budynków i dostarczania cie-
płej wody użytkowej. To również 

rozwiązanie najbardziej ekologiczne 
Rozwijając naszą sieć efektywnie wal-

czymy ze smogiem eliminując w ten sposób 
tzw. niską emisję,  czyli pyły zawieszone. Poprawiamy, zwłaszcza w sezo-
nie grzewczym, jakość powietrza, którym oddychamy.

,,
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Tegoroczna, jubileuszowa edycja zgroma-
dziła wielu artystów biorących udział w kon-
kursie, ale także samorządowców, którzy 
chcieli podziękować uczestnikom i organi-
zatorom konkursu. Blisko 200 osób wzięło 
udział w tegorocznym konkursie. Łącznie 
na konkurs wpłynęło 435 prac, ukazujących 
piękno haftu kaszubskiego.

Od ponad dwóch dekad Gminny Dom Kul-
tury w Lini organizuje konkurs, którego celem 

jest m.in. upowszechnianie wartości i atrakcyj-
ności różnych szkół haftu kaszubskiego, akty-
wizowanie środowiska twórczego zajmującego 
się haftem oraz pozyskiwanie nowych twórców 
i młodych talentów. Konkurs pozwala zapoznać 
się z elementami występującymi w poszczegól-
nych szkołach haftu, zapoznać się z techniką 
wykonywania haftów i poznać zdolności kom-
pozycyjne poszczególnych wykonawców. 

W konkursie udział wzięli hafciarze, ucznio-

wie szkół podstawowych oraz młodzież z wielu 
miast i wsi województwa pomorskiego. Komi-
sja konkursowa oceniając prace zwracała uwa-
gę na: zgodność z ornamentyką poszczególnych 
szkół haftu kaszubskiego, właściwą kolorystykę 
elementów wzorów, oryginalność kompozycji 
i poziom technicznego wykonania.

– Gratuluję wszystkim nagrodzonym i wy-
różnionym osobom – mówił Wicestarosta 
Wejherowski Jacek Thiel. – Bardzo się cieszę, że 
konkurs rozwija się i cieszy się coraz większą po-
pularnością, szczególnie wśród młodych ludzi. 
To ważne, aby podtrzymywać i pielęgnować tra-
dycje kultury kaszubskiej, szczególnie tej żywej, 
funkcjonującej dzięki jej naturalnemu i ciągłe-
mu przekazywaniu z pokolenia na pokolenie. 

W konkursie silnie zaznaczył się akcent wej-
herowski. Wśród laureatów konkursu znalazły 
się wejherowianki. Pierwsze miejsce zdobyły: 
Teresa Domnik i Teresa Dembkowska, drugie 
- Wanda Mironkiewicz, Małgorzata Szmidt-
ka, Mirosława Dargacz i Ludwika Wesserling, 
a trzecie - Maria Michałowska.

Wojewódzki konkurs Haftu Kaszubskiego 
w Lini został zainicjowany przez Edmunda 
Szymikowskiego w 1996 r. z inicjatywy Ed-
munda Szymikowskiego, ówczesnego dy-
rektora Domu Kultury w Lini. Na jego ręce, 
zastępca prezydenta Wejherowa Arkadiusz 
Kraszkiewicz złożył podziękowania za propa-
gowanie rękodzieła kaszubskiego.

Warto dodać, że konkurs został dofinanso-
wany przez Powiat Wejherowski, w ramach 
powiatowego kalendarza imprez. Na wystawie 
można podziwiać prace wykonane według 
wzorów szkoły żukowskiej, wdzydzkiej, puc-
kiej, wejherowskiej, słupskiej, gdańskiej, boro-
wiackiej, tucholskiej oraz hafty czepcowe.

/raf/

Jubileuszowy konkurs 
haftu kaszubskiego
POWIAT | Już od ćwierć wieku Gminny Dom Kultury w Lini orga-
nizuje coroczny wojewódzki konkurs haftu kaszubskiego. 
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Plan zagospodarowania 
parku przewiduje także 
upamiętnienie historii. 
Podczas spotkania w Ratu-
szu prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt 
podpisał umowę z wy-
konawcą robót – firmą 
Produkcja i Eksploatacja 
Kruszywa „Formella” S.C. 
Dzięki tej umowie w parku 
ruszą prace wykonywane 

w ramach projektu "Rewitalizacja Śródmieścia Wejhe-
rowa", na który miasto zdobyło unijne dofinansowanie. 
Koszt inwestycji to prawie 3 mln zł.
- Główną ideą powstania takiego miejsca w śródmieściu 
Wejherowa było utworzenie zielonej enklawy do odpoczynku 
dla mieszkańców całego miasta – mówi Krzysztof Hilde-
brandt, prezydent Wejherowa. – Jest to specyficzne miejsce 
w naszym mieście, mające charakter historyczny. Park 
powstał na terenie dawnego cmentarza ewangelickiego oraz 
cmentarza z okresu II wojny światowej. Park Kaszubski ma 
być z założenia terenem wielofunkcyjnym, a jego wielkość 
i położenie pozwala na wprowadzenie wielu form aktywności 
oraz odpoczynku w pełni wykorzystując jego potencjał. Mam 
nadzieję, że wszystkim przypadnie on do gustu. 
Satysfakcji nie kryją wejherowscy radni, którzy zabiegali 
o realizację inwestycji: Tomasz Groth, Justyna Ostrowska, 
Rafał Szlas, Leszek Szczypior i Ryszard Kandzora.
- Już dziś zapraszamy do nowego parku rodziny z dziećmi, 
seniorów i młodzież! – mówi radny Tomasz Groth – Takie 
zielone miejsca są potrzebne mieszkańcom i cieszymy się, 
że nasze starania przyniosły efekty.
- Mieszkańcy zwracali się do nas w sprawie zagospodarowa-
nia tego parku – dodaje radna Justyna Ostrowska – Ważne, 
że powstają inwestycje na miarę potrzeb mieszkańców, 
z których wszyscy będą mogli korzystać.
Jak podkreśla Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta 
Wejherowa, miasto kompleksowo podeszło do zagospo-
darowania tego terenu. Przy planowaniu konkretnych 
rozwiązań rewitalizacyjnychwzięto pod uwagę m.in. głos 
mieszkańców, którzy mogli wyrazić swoje opinie podczas 
konsultacji społecznych. Co ciekawe, Urząd Miejski wspól-
nie z Politechniką Gdańską zorganizował konkurs dla stu-
dentów architektury na najciekawszą koncepcję zagospo-
darowania parku, a na podstawie najlepszych prac powstał 
projekt Parku Kaszubskiego. Pierwsze miejsce zajęła praca 
wykonana przez Marię Raszkiewicz, Julitę Smoter, Joannę 
Szulfer i Natalię Szwajkowską. Opiekunem konkursu ze 
strony Politechniki Gdańskiej była dr hab. Anna Górka 
z Wydziału Architektury. Koncepcja była bardzo dobra 
i prawie wszystkie elementy z tej pracy wykorzystano 
w realizowanym właśnie projekcie. Drugą nagrodę otrzymał 
projekt wykonany przez Konstancję Olszewską, Karolinę 
Michalak, Magdalenę Prusik i Mateusza Robaka.  /raf/

Park kaSzuBSki 
Do reWitalizacJi
WeJheroWo | Pod koniec przyszłego roku Park 
kaszubski pomiędzy ul. Sobieskiego i Strzelecką, 
zamieni się w atrakcyjne miejsce odpoczynku.

fot. UM Wejherowo
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SPrzeDam chodnik dywanowy, beżo-
wo-brązowy, 1x6 m, tel. 576 204 945

złota rączka, drobne naprawy, sprzą-
tanie obejścia, piwnic, transport, prace 
w ogrodzie, okolice Luzina, Wejherowa, 
tel. 693 737 381

SPrzeDam lodówkę, dwudrzwiową, 
typ daewoo, cena do uzgodnienia, stan 
idealny, tel. 885 557 151, tel. 58 714 41 54

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

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

SPrzeDam grobowiec w Pierwoszy-
nie, 4 osobowy, tel. 607 291 564
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WYKAZ KATEGORII:
na nr 79567 (9 zł + VaT)
TOWaRzYsKie: EXP.TOW.

DaM PRaCĘ: EXP.PDP.

szUKaM PRaCY: EXP.PSP.

UsłUgi: EXP.USL.

na nr 7248 (2 zł + VaT)
nieRUCHOMOŚCi sPRzeDaM: EXP.NSP.

nieRUCHOMOŚCi KUPiĘ: EXP.NKU.

nieRUCHOMOŚCi zaMieniĘ: EXP.NZA.

nieRUCHOMOŚCi DO WYnaJĘCia: EXP.NDW.

nieRUCHOMOŚCi POszUKUJĘ WYnaJĄĆ: EXP.NPW.

MOTORYzaCJa sPRzeDaM: EXP.MSP.

MOTORYzaCJa KUPiĘ: EXP.MKU.

MOTORYzaCJa inne: EXP.MIN.

eDUKaCJa: EXP.EDU.

sPRzĘT eLeKTROniCznY KOMPUTeRY: EXP.SKO.

sPRzĘT eLeKTROniCznY TeLeFOnY: EXP.STE.

sPRzĘT eLeKTROniCznY inne: EXP.SIN.

RÓŻne: EXP.ROZ.

EXP.PDP. 

Szukam 

stolarza,

na terenie

Wejherowa

tel. 500 XXX 601

DoDaj 
ogłoszenie

NIERUCHOMOŚCI

kuPię

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

SkuP mieszkań za gotówkę, w trójmie-
scie i okolicach, tel. 510 894 627

MOTORYZACJA

SPrzeDam

SkoDa 105S, 39 lat, motor: 1043 cm, 
IGaS (BRC), cytrynowa, cena 2222 zł, 
Tczew, tel. 574 797 077

JaWa 50/ Typ 220, 43 lat, 2T, 2 os. ,far-
big blau-zitrone, cena 3667 zł, Tczew, 
tel. 574 797 077

romet Ogar Caffe 124, 4T, 2020 r., far-
big Black/Blue, cena 1006 zł, po kolizji, 
Tczew, tel. 574 797 077

OGŁOSZENIA

EDUKACJA

PoraDy z matematyki, fizyki i chemii 
udzielę uczniowi przez telefon. Tel: 58 
677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

SPrzeDam komputer, dysk 120 GB, 
klawiatura Vobis, monitor LCD TV Sam-
sung z pilotem, 500 zł, 505-56-70-34 
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USŁUGI

uSługi dekarsko – ciesielskie, tel. 697 
753 504

oPakoWania jednorazowe, tel. 501 
175 330

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

uWaga... noWy numer ogłoSzeń za 2 zł 7248!
ProfeSJonalna fotografia okolicz-
nościowa: śluby, wesela, sesje plenero-
we, chrzty, komunie, tel. 697

RÓŻNE

SPrzeDam drewno opałowe, 
gałęziówkę, sosnę, buk, 130 zł, 
tel. 729 888 783

remonty kafelkowane, cekolowanie, 
malowanie, itp., przystępne ceny, tel. 
667 023 678

loDóWkę side by side firmy DAWE-
OO, 3 letnią, tanio sprzedam, tel. 576 
204 945

SPrzeDam stół, ławę szwedzką roz-
kładaną, express do kawy firmy braun, 
żelazko tefal - nowe, szynkowar - nowy, 
szybkowar 2 szt., tor samochodowy dla 
dzieci w wieku od 10 lat (autodracha) 
tel. 576 204 945

SPrzeDam drzwi metalowe 80x185, 
2 żyrandole lustrzane, tel. 576 204 945
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gminny kluB PiłkarSki Barca
BolSzeWo | Dnia 16 września br. w piękny środowy wieczór odbyło się zakończenie 
i podsumowanie Wakacyjnej ligi mistrzów. 

Wygranymi byli wszyscy uczestnicy ligi.  
Jako nagrodę za uczestnictwo otrzymali 
pamiątkowy medal oraz czapkę z daszkiem 
ufundowaną przez Urząd Gminy Wejherowo.
Były też wyróżnienia indywidualne, nagrodą 
były getry piłkarskie.
Nagrody wręczał Pan Radny Wojciech Kuziel 
a medale trener Klubu Barca.
Wyróżnieni zostali:
Dziewczyny
Rocznik 2007 Julia Semerling
Rocznik 2008 Julia Knapik

chłopcy 
Rocznik 2007 Dominik Bednarz
Rocznik 2008 Jakub Cieszyński
Rocznik 2009 Tymoteusz Wiśniewski
Rocznik 2010 Łukasz Lewandowski
Rocznik 2011 Maciej Bałdowski
Rocznik 2012 Maksymilian Dopke
Gratulacje! Ligę Wakacyjną organizował 
Gminny Klub Piłkarski Barca Bolszewo oraz 
Gmina Wejherowo.

/UG Wejherowo/

fot. Ug Wejherowo

Rajd został zorganizowany w ramach Europejskiego Tygodnia Zrów-
noważonego Transportu. Cykliści z Art Parku w Bolszewie udali się do 
Przetoczyna ,trasą przez Gościcino, Gowino, Ustarbowo i Sopieszyno. 
Uczestników rajdu przywitał i gościł wójt gminy Wejherowo pan Hen-
ryk Skwarło. Tradycyjnie już nie obyło się bez wspólnego ogniska przy 
którym każdy mógł posili się pieczoną kiełbasą oraz innymi smakołyka-
mi. Przy pięknej pogodzie można było skorzysta z krótkiego grzybobra-
nia albo odpocząć przed drogą powrotną. Posileni i wypoczęci cykliści 
po kilku godzinach wrócili do Bolszewa.

/UG Wejherowo/

Rowerowy rajd
GM. WEJHEROWO | W niedzielę 20 września Bolszewski Klub 
Rowerowy zorganizował tradycyjny Rajd Kaszubski. 
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Niedawno w Konstantynowie Łódzkim odbył się 
Puchar Polski Masters Grand Prix im. Jerzego Ja-
śniaka w Dwuboju Olimpijskim. Dwóch zaqwod-
ników WKKISS Apollo stanęło na podium. Marcin 
Gabryś zdobył pierwsze miejsce  w swojej katego-
rii, a Dariusz Giniewicz wywalczył trzecią lokatę. 
Maciej Blaszke pobił swoje rekordy życiowe w rwa-
niu i podrzucie.

Kolejny z zawodników, trenujących w wejhe-
rowskim klubie, który może pochwalić się sporym 

sukcesem, to Janek Tatarowicz. Ten zawodnik Apol-
lo Team został finalistą programu telewizyjnego, 
transmitowanego na antenie Polsatu, „Ninja War-
rior”. A w ubiegły weekend na Mistrzostwach Polski 
Biegów OCR100 został brązowym medalistą – i to 
jako jeden z najmłodszych uczestników! Dodajmy, 
że to jego pierwsze starty w tej dyscyplinie. Nieba-
wem startuje na kolejnych prestiżowych zawodach, 
które zostaną zorganizowane w Warszawie.

/raf/

Sukcesy zawodników 
klubu Apollo

WEJHEROWO | Spore sukcesy odnotowali ostatnio zawodnicy, trenujący na co 
dzień w Wejherowskim Klubie Kulturystycznym i Sportów Siłowych Apollo. 
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Nabór do 
Akademii
WEJHEROWO | Twoje dziecko 
lubi grać w piłkę nożną? Zapisz 
je do Akademii „Błękitnych”!

Piłka nożna to nie tylko sport. 
Regularne ćwiczenia powodu-
ją, że dziecko lepiej się rozwija, 
nabiera odporności, ma lepszą 
kondycję i więcej energii do na-
uki i codziennych zajęć. Poza tym 
sport zespołowy uczy dyscypliny, 
zachowania w grupie rówieśni-
ków, ułatwia zawiązywanie zna-
jomości i przyjaźni. Jeśli więc 
masz dziecko urodzone w latach 
pomiędzy 2011 a 2017, zapisz je 
do Wejherowskiej Akademii Piłki 
Nożnej „Błękitni Wejherowo”. 

Prowadzony jest nabór do sek-
cji piłki  nożnej w rocznikach:

- 2017, 2016, 2015 - zapisy tel. 
600244072

oraz w rocznikach: 
- 2014, 2013, 2012, 2011 - zapi-

sy tel. 502560648. 
/raf/
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Wejdź na nasz portal


