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RUMIA | W niedzielę 3 maja miasto Rumia było po raz pierwszy w historii gospodarzem wojewódzkich 
obchodów 224 rocznicy uchwalenia pierwszej polskiej konstytucji. Uroczystości rozpoczęły się mszą św. 
w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Po mszy zaproszeni goście wzięli udział w apelu oraz złożyli 
kwiaty pod pomnikiem Bohaterów walk z faszyzmem niemieckim.
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Zdobywają  złote,  srebrne 
i  brązowe  medale  oraz  tytu-
ły  mistrzów  Polski,  nie  dają 
szans rywalom na rozmaitych 
zawodach,  a  przede  wszyst-
kim  potrafi ą  zrobić  idealną 
fryzurę na każdą okazję - cho-
dzi o podopiecznych Henryka 

Mosiejko,  mistrza  fryzjer-
skiego, który od niemal 30 lat 
prowadzi swój zakład w Wej-
herowie. 
Niedawno  uczniowie  pana 

Henryka  zdobyli  najwyższe 
miejsca  na  Mistrzostwach 
Polski. 

Mistrzowie fryzur
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Świętowali uchwalenie 
konstytucji

Budżet 
jeszcze 
większy

Energia 
odnawialna 
to przyszłość
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otwarty 
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Prezio wszystkich Polaków
Jakub W. Jakub W. 

Za dwa dni pójdziecie (albo 
i nie pójdziecie) do urn. Po-
dejrzewam, że jakiś procent 
czytających nawet nie wie, 
jakie wybory będą w nie-
dzielę  10  maja?  Tym 
spóźnionym  przypo-
minam,  że możemy 
wybrać prezydenta 
Polski na kaden-
cje 2015-2020. 
Dla  jednych 
strażnika  ży-
randola,  dla 

drugich gościa od zała-
twiania  spraw  wszelakich. 
Czy mamy jednak z kogo, 

czytaj z czego, wy-
bierać?  Tylko  trzy 
partie postanowiły 
podejść  do  spra-
wy poważnie. PO 

poparła  Bronisława  Komo-
rowskiego,  partia  KorWin 
wystawiła  Janusza  Korwin 
– Mikke  (to znaczy sam się 
wystawił), a Twój Ruch  po-
stawił  na  Janusza  Palikota 
(bo  już  nie  miał  na  kogo). 
Możemy  ich  lubić,  czy  nie 
lubić, ale pierwszy jest urzę-
dującym prezydentem, a dru-
gi i trzeci to szefowi swoich 
partii.  Co  zrobiły  pozostałe 
„ważne”  partie,  czyli  PIS, 
PSL  i  SLD? Wystawiły  po-
lityków  z  kapelusza.  Prezes 
Kaczyński  „wylansował” 
Andrzeja  Dudę.  Prezes  Pie-
chociński wysunął na pierw-
szą  linię  marszałka  woje-
wództwa  świętokrzyskiego, 
czyli  chłopa Adama  Jaruba-
sa.  Tego,  co  zrobił  Leszek 

Miller,  logicznie  wytłuma-
czyć  się  nie  da. Dwa  słowa 
–  doktor  Ogórek.  Pozosta-
ła  piątka,  to  według  mnie 
plankton  około  polityczny. 
Na  dodatek  jeden  z  tego 
planktonu,  były  rockman 
Paweł Kukiz ma nawet szan-
sę  zająć  miejsce  na  pudle, 
w tym niedzielnym wyścigu. 
Nie  myślcie,  że  pochwalę 
się,  na  kogo  bym  głosował, 
gdybym nie był pomnikiem. 
Mogę natomiast powiedzieć, 
jakie ideały mi przyświecają. 
Otóż  lubię zdrowy rozsądek 
i uśmiech na twarzach ludzi. 
Przychylnym  okiem  patrzę 
na  Unię  Europejską.  Boję 
się Putina i nie boję się Mer-
kel. Uważam,  że Orban  jest 
szaleńcem.  Chcę  ulg  przy 

oszczędzaniu  na  kolejne  fi lary 
emerytalne.  Popieram  In-Vi-
tro.  Podoba  mi  się  Francja  ze 
swoim  czytelnym  rozdziałem 
państwa  od  wszelkich  kościo-
łów.  Trzeba  hołubić  lokalne 
samorządy  i  nie  obarczać  ich 
kolejnymi  obowiązkami  bez 
określenia  źródeł  dochodów. 
Działacze  związkowi  muszą 
być opłacani ze składek człon-
kowskich. Nie boję  się komer-
cjalizacji, a nawet prywatyzacji 
szpitali.  Należy  bezwzględnie 
zweryfi kować  dotychczasową 
politykę  państwa  wobec  fak-
tycznego  problemu  narkoma-
nii.  Więzienia  dla  bandytów 
a nie dla narkomanów. W wy-
borach  samorządowych  mogą 
być  jednomandatowe  okręgi 
wyborcze.  Do  sejmu  i  senatu 
proponuję  system  mieszany. 

Zmieniłbym oczywiście  prawo 
karne  i  ustanowił  ciężkie  wię-
zienie  za  jedno  bardzo  groźne 
przestępstwo, czyli za malkon-
tenctwo!  Wieczne  narzekanie 
doprowadza  mnie  szewskiej 
pasji.  Gdy  do  tego  dodam  po-
nure  miny  i  groźny  wzrok,  to 
już jestem blisko przywrócenia 
kary  śmierci.  I  jeszcze za brak 
poczucia humoru – kara chłosty. 
Czy jest taki kandydat wśród tej 
naszej  jedenastki,  który  zreali-
zowałby  moje  pomysły  i  ma-
rzenia? Oczywiście, że nie ma. 
Powiem  więcej,  nigdy  takiego 
nie będzie. Polityka to gra kom-
promisów,  czego  nie  rozumie 
zdecydowana większość z tych, 
pożal  się  Boże,  kandydatów. 
Mimo wszystko, mam cichutką 
nadzieję, że wybierzecie najmą-
drzej, jak tylko potrafi cie.

ARCHIWALNE FELIETONY Jakuba W. 
można znaleźć na stronie: www.gwe24.pl
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W  uroczystościach  oprócz 
władz  miasta  Rumi,  burmi-
strza wraz z jego zastępcami 
oraz  radnych  miasta  wzięli 
udział  m.in.:  wojewoda  po-
morski  Ryszard  Stachurski 
(współorganizator uroczysto-
ści), główny doradca Prezesa 
Rady Ministrów Łukasz Za-
ręba,  przedstawiciele  władz 
powiatowych  i  samorządów 
Małego  Trójmiasta  Kaszub-
skiego oraz sąsiednich samo-
rządów,  pomorscy  posłowie 
-  Krystyna  Kłosin,  Tadeusz 
Aziewicz,  Jerzy  Budnik 
a także przedstawiciele służb 
mundurowych,  jak  również 
licznie  przybyli  mieszkańcy 
Rumi.
Po  części  oficjalnej  goście 
oraz mieszkańcy wzięli udział 
w  pikniku  trzeciomajowym 
zorganizowanym przez władze 
miasta we współpracy z przed-
stawicielami  Pomorskiego 
Urzędu  Wojewódzkiego.  Pik-
nik  zorganizowany  został  na 
stadionie Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Rumi. Na 
festynie  każdy  mógł  znaleźć 
coś  dla  siebie.  Jego  atrakcja-
mi  były  niewątpliwie  pokaz 
dronów czy występy zespołów 
muzycznych, mecz  piłki  noż-
nej reprezentacji Małego Trój-
miasta  Kaszubskiego  (MTK) 
z  oldbojami  i  dziennikarzami 

Trójmiasta, występy  samorzą-
dowców w sztafecie na hulaj-
nogach i w toczeniu piłki, czy 
też  występ  znanego  rumskie-
go zespołu SPINKI. W czasie 
festynu  czynna  była  również 
wystawa  „Rumskie  lotnisko”, 
kiermasz  handlowy,  ścianka 
wspinaczkowa,  organizowano 
rodzinne  konkursy,  promo-
wano  stoiska  kulturalne  oraz 
stoiska  organizacji  pozarzą-
dowych.  Wspomniany  mecz 
samorządowców  z  olbojami 
cieszył  się sporym zaintereso-
waniem. Wygrała  go  drużyna 

MTK 4-2. W meczu uczestni-
czyli m.in. byli znani piłkarze 
zarówno  Lechii  Gdańsk  (np. 
A. Marchel- strzelec 2 bramek) 
jak  i  Orkana  Rumia  (bracia 
Łukasz i Dariusz Hebel- strze-
lec  3  bramek),  a  także  samo-
rządowcy  -  Andrzej  Kowal-
czys i Wojciech Stybor – radni 
Gdańska,  czy  rumscy  radni 
Ariel Sinicki, Marek Chodnic-
ki czy strzelec ostatniej bram-
ki dla MTK - burmistrz Rumi 
Michał Pasieczny.
Taki  zestaw  atrakcji  w  połą-
czeniu  ze  sprawną  organiza-

cją  uroczystości  oraz  dobrą 
niedzielną  pogodą  sprawił,  iż 
kilkutysięczna  frekwencja  na 
obchodach  święta  robiła  au-
tentyczne  wrażenie  na  także 
licznie przybyłych oficjalnych 
gościach  uroczystości.  Rumia 
udowodniła,  że  jest  bardzo 
nowoczesnym,  a  jednocze-
śnie przyjaznym miastem, zaś 
święto  3  maja  można  obcho-
dzić w sposób zarówno oficjal-
ny  jak  i  rekreacyjny, co czyni 
święto  trzeciomajowe  bardzo 
atrakcyjnym dla mieszkańców.
UMR

Wojewódzkie 
obchody 3 maja
RUMIA | Wszystko odbyło się, jak przystało na święto rangi wojewódzkiej, w bardzo uroczystej 
oprawie - z udziałem wojska, z salwą honorową, przemarszem, któremu towarzyszyła orkiestra, 
a nawet z symbolicznym uwolnieniem białych gołębi przez gospodarzy obchodów święta. 
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Michał Pasieczny, bur-
mistrz Rumi, podczas 
wojewódzkich obchodów 
rocznicy uchwalenia 
polskiej konstytucji

RUMIA | Pozyskiwanie 
nowych inwestorów w Rumi 
i budowa kolejnych zakładów 
i firm to nie tylko wpływ 
do budżetu miasta z tytułu 
podatków, ale także szansa 
na tworzenie nowych miejsc 
pracy dla mieszkańców 
naszego miasta. 

Z  takiego  założenia  wycho-
dzą władze miasta,  które  od 
początku  bieżącej  kadencji 
czynią  starania  aby  w  mie-
ście  Rumia  powyższej  tezie 
stało się zadość. 

Dużym  sukcesem  w  tym 
kontekście  można  nazwać 
deklarację  spółki  PEWIK, 
która  po  ustaleniach  z  bur-
mistrzem Michałem Pasiecz-
nym, za kilka milionów zło-
tych  wygospodarowanych 
przez spółkę, planuje sfinan-
sować  budowę  brakującej 
infrastruktury  - wodociągów 
i kanalizacji sanitarnej w ob-
rębie  ul.  I  Dywizji  Wojska 
Polskiego  (na  odcinku  mię-
dzy ul. Partyzantów a grani-
cą miasta). Po stronie miasta 
leży  jednak  zapewnienie 
warunków  do  realizacji  tej 
inwestycji, takich jak zmiana 
Studium  Zagospodarowa-
nia  Przestrzennego  Miasta, 
dokończenie  projektowania 
Miejscowego  Planu  Zago-
spodarowania  Przestrzenne-
go „Partyzantów” oraz przy-
stąpienie do zmiany zapisów 
planu  odnośnie  terenów  rol-
niczych.  Ponadto  po  stronie 
miasta  istnieje  konieczność 
wykonania  dokumentacji 
technicznej.  Uzbrojenie  tak 

dużego  terenu  pod  możli-
wości  funkcjonowania  tutaj 
przyszłych  potencjalnych 
inwestorów  jest  istotne  nie 
tylko dla firm mogących tam 
powstać  czy  rozwijać  się 
w przypadku już istniejących 
podmiotów,  ale  także  dla 
miasta  (bo  to  jego  dochód) 
i mieszkańców, ponieważ  to 
ich  potencjalne miejsca  pra-
cy i zamieszkania - podkreśla 
burmistrz Michał Pasieczny. 
Obecnie  miasto  czyni  stara-
nia aby zapewnić warunki do 

realizacji  tak  dużej  inwesty-
cji,  co wymaga pozyskania 
terenów  pod  budowę  sieci, 
opracowania  niezbędnej 
dokumentacji  i  na  tej  kan-
wie  uzyskania  pozwolenia 
na  budowę.  Po  spotkaniu 
z  władzami  miasta  powo-
łano  też  społeczny  komitet 
ds.  realizacji  sieci  wod-
no-  kanalizacyjnej. Wspól-
nie  z  mieszkańcami  już 
od  wielu  miesięcy  robimy 
wszystko,  aby  doprowa-
dzić  tę  inwestycję do  reali-
zacji.  Deklaracja  prezesa 
Zarządu  PEWIK-  Henryka 
Tomaszewskiego  o  możli-
wości  sfinansowania  tego 
zadania  przez  spółkę,  do-
datkowo mobilizuje nas aby 
na  bieżąco  podejmować 
działania  urzędnicze,  które 
doprowadzą do przekazania 
odpowiedniej  dokumen-
tacji  spółce  PEWIK,  by  ta 
zainwestowała  w  Rumi  - 
zaznacza  sekretarz  miasta 
Ryszard Grychtoł. 
UMR

PEWIK 
zainwestuje 
w mieście
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Znamy  już  projekty,  które 
doczekają  się  realizacji  w  ra-
mach  pierwszego  w  historii 
wejherowskiego budżetu oby-
watelskiego.  Zostanie  więc 
wybudowane boisko oraz plac 
zabaw na osiedlu Sucharskie-
go,  parking  na  osiedlu  Feni-
kowskiego,  zostanie  opraco-
wana  dokumentacja  boiska 

piłkarskiego  na  „Blizie”  oraz 
plac  sportów  w  tym  samym 
miejscu.  Kolejne  projekty, 
jakie  doczekają  się  realiza-
cji,  to  wiata  piknikowa  z  pa-
leniskiem,  zielona  szkoła  dla 
dzieci oraz droga osiedlowa na 
osiedlu Staszica. 
W  pierwszej  edycji  Wejhe-

rowskiego Budżetu Obywatel-
skiego  oddano  8491  głosów, 
w  tym  8061  stanowiły  głosy 
ważne, a 430 – głosy nieważ-
ne. Spośród 8061 głosów waż-

nych  –  5955  stanowiły  głosy 
oddane elektronicznie, a 2106 
– w formie papierowej. 
Autorom projektów  i prezy-

dentowi  Wejherowa  Krzysz-
tofowi  Hildebrandtowi,  zło-
żyła  Gabriela  Lisius,  starosta 
powiatu  wejherowskiego, 
obiecując  jednocześnie  pełną 
współpracę  z  miastem  i  po-
traktowanie  tych  projektów 
priorytetowo  podczas  proce-
dury wydawania pozwoleń na 
budowę. 

-  W  tym  roku  obchodzimy 
25-lecie  samorządów  –  pod-
kreśliła  starosta Lisius.  -  Ideą 
samorządów  było  społeczeń-
stwo  obywatelskie.  W  Wej-
herowie  widzimy,  że  ta  idea 
funkcjonuje.  Pierwszy  budżet 
obywatelski  okazał  się  świet-
nym  pomysłem  i  wierzę,  że 
ten  pomysł  będzie  podtrzy-
mywany  i  realizowany w ko-
lejnych latach. O że środki na 
inicjatywy lokalne będą coraz 
większe.

Budżet jeszcze większy
WEJHEROWO | Do niemal 930 tys. zł zwiększona została kwota na realizację projektów w ramach budżetu obywatelskiego.

KRZYSZTOF HILDEBRANDT, 
prezydent Wejherowa:

Wspólne  działania  mieszkańców 
i  władz  miasta  są  najlepszą  gwaran-
cją  rozwoju  oraz  budowania miejsca 
przyjaznego  wejherowianom.  Dzięki 
budżetowi  partycypacyjnemu  miesz-
kańcy mogą uczestniczyć w zarządza-
niu  miejscem  w  którym  żyją,  mogą 
proponować konkretne i ciekawe roz-

wiązania, a tym samym kreować jego przyszłość. Chciałbym, 
aby ta forma współpracy samorządu oraz społeczności lokal-
nej stała się w naszym mieście regułą. Przykład tego budżetu 
da nam możliwość wyciągnięcia wniosków i podejmowania 
działań w latach kolejnych. Budżet się sprawdził i musimy 
teraz myśleć,  jak zwiększyć środki fi nansowe, żeby można 
było więcej zadań w ramach tego budżetu zrealizować. 

7 ZWYCIĘSKICH PROJEKTÓW:
• Budowa boiska sportowego oraz placu zabaw i rekreacji 
   im. Ryszarda Jakubka na os. Sucharskiego w Wejherowie - 
   wnioskodawca Dariusz Kreft . Szacunkowa wartość projektu 
   to ponad 277,5 tys. zł. Oddano 1611 głosów. 
• Budowa parkingu na Osiedlu Fenikowskiego 
    - wnioskodawca Mariusz Łupina. Szacunkowa wartość 
    projektu to 285 tys. zł. Oddano 581 głosów. 
• Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego na „Blizie”. 
  Etap I - Projekt budowlany” - wnioskodawca Jacek Przybylski. 
  Szacunkowa wartość projektu to 60 tys. zł. Oddano 562 
  głosów. 
• Plac Sportów Miejskich na „Blizie” - wnioskodawca 
   Łukasz Milka. Szacunkowa wartość projektu to 91 tys. zł. 
   Oddano 437 tys. głosów. 
• Wiata piknikowa z paleniskiem - wnioskodawca 
   Wojciech Wasiakowski. Szacunkowa wartość projektu 
   to 24 tys. zł. Oddano 368 głosów. 
• Droga osiedlowa - Osiedle Staszica - wnioskodawca 
  Teresa Skowrońska. Szacunkowa wartość projektu 
   to 147,7 tys. zł. Oddano 351 głosów.
• Zielona Szkoła - uczymy dzieci dbania o przyrodę 
   - wnioskodawca Kazimierz Miotk. Szacunkowa wartość 
   projektu to ponad 43 tys. zł. Oddano 247 głosów.
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PANU
WALDEMAROWI 

SKRZYNECKIEMU
Dyrektorowi Powiatowego Zespołu Szkół 

Policealnych w Wejherowie

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

OJCA
składają

Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius

wraz ze współpracownikami

PANU
WOJCIECHOWI 

WEŚCIE
Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 

w Wejherowie

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

OJCA
składają

Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius

wraz ze współpracownikami
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Firma, która na rynku działa 
już niemal 20 lat, od niedaw-
na przeniosła się na ul. Sobie-
skiego 281 w Wejherowie. 
-  Poszerzyliśmy  asortyment 

nie  tylko  o  zabawki  interak-
tywne,  ale  też  o  modele  do 
sklejania  oraz  szeroki  asorty-
ment  puzzli  dla  osób w  każ-
dym  wieku  –  mówi  Tomasz 
Polaszek,  właściciel  fi rmy 
ALGA. 
Nowa  siedziba,  oprócz 

zwiększonego  asortymentu, 
daje  też    inne korzyści klien-
tom:  możliwość  ekspozy-
cji  większej  ilości  towaru, 
przestronniejsze  wnętrze,  ale 
przede  wszystkim  bezpłatne 
miejsca  parkingowe  na  czas 
zakupów  (przy 
poprzedniej 
s i e d z i b i e 
klienci  nie 
mieli  gdzie 
zaparkować 
swoich aut). 

- Zapraszamy do odwiedze-
nia nas, zapoznania się z no-
wym  asortymentem  i  oczy-
wiście do zakupów – zachęca  
Tomasz Polaszek.

GIGO – więcej niż klocki

To  absolutna  nowość  na 
rynku  polskim!  Zabaw-
ki  marki  GIGO  to  najlep-
sze  klocki  konstrukcyjne  na 
rynku  -  umożliwiają  budo-
wę prawdziwie działających 
maszyn  oraz  szczegółowo 
opisują zasady ich działania. 
Precyzyjna  instrukcja,  do-
skonale  wykonane  elemen-
ty  i  prawie  nieograniczone 
możliwości  budowy  mode-
li  urządzeń  zapewnią  wie-
le  godzin  świetnej  i  rozwi-
jającej  zabawy.  Co  ciekawe 
zbudowane zabawki są napę-
dzane  silnikami,  które  rów-

Nowa siedziba, nowe możliwości
WEJHEROWO | Artykuły szkolne, biurowe i papiernicze, materiały eksploatacyjne dla fi rm i biur, opakowania dla sklepów i gastronomii, 
a teraz jeszcze zabawki interaktywne – to wszystko i wiele więcej można kupić w hurtowni ALGA, która właśnie zmieniła swoją siedzibę. 

nież składa się samemu. Z tymi 
klockami  doskonale  spędzą 
czas zarówno młodzi, jak i star-
si inżynierowie.
To  zabawki,  które  rozwijają 

umiejętności  techniczne  dzie-
ci  i  młodzieży  oraz  kreatyw-
ne myślenie. ALGA  jest  jedną 
z  nielicznych  fi rm  w  naszym 
kraju,  gdzie  takie  klocki moż-
na kupić. 

TEKTORADO - 
Domy i auta z tektury 

Które  dziecko  nie  marzy 
o tym, aby pobawić się w minia-
turowym domu albo samocho-

dzie, do którego może wsiąść? 
Takie  możliwości  dają  zabaw-
ki marki Tektorado. Tekturowe 
domki, zamki, rakiety i pojazdy 
wyzwalają  w  dzieciach  skoja-
rzenia ze światem bajek, fanta-
zji czy marzeń. A także rozwija-
ją ich wyobraźnię, tym bardziej, 
że Tektorado to zabawki, które 
trzeba  złożyć  samemu.  Dzieci 
budują je same od podstaw, co 
rozwija również myślenie prze-
strzenne i sprawność motorycz-
ną. Kolejnym krokiem zabawy 
jest ozdabianie własnej budow-
li farbami, co z kolei stymuluje 
wyobraźnię,  planowanie  prze-
strzenne i zdolności plastyczne.

Decydując  się  na  takie  roz-
wiązanie  trzeba  jednak  pa-
miętać,  aby  sprawdzić,  jakie 
są  koszty  takiego  kredytu. 
Wiele  fi rm,  oferujących  roz-
maite  pożyczki,  pobierają  za 
to bardzo wysokie opłaty, zaś 
sama  pożyczka  jest  wysoko-
oprocentowana.  Ostatecznie 
musimy  wtedy  oddać  nawet 
dwa  razy  tyle,  co  pożyczyli-
śmy! Dużo lepszym rozwiąza-
niem jest zaciągnięcie kredytu 
w banku. 

Kredyt na PIT z premią

Minimum  formalności,  ko-
rzystne oprocentowanie,  brak 
konieczności  przedstawiania 
zaświadczenia  o  zarobkach 
i  zwrot  10  zł  za  każde  poży-
czone  1  tys.  zł  kredytu  –  to 
podstawowe  zalety  jednej 
z ofert Getin Banku. Dlaczego 
warto  z  niej  skorzystać?  Po-
wodów  jest  kilka:  elastyczny 
okres  kredytowania  nawet  8 
lat,  szybka  decyzja  kredy-
towa,  sam  wybierasz  dzień 
spłaty  kredytu. Wystarczy  do 

placówki  przynieść  PIT  11, 
PIT 40 lub PIT 40A i już moż-
na  cieszyć  się  z  dodatkowej 
gotówki nawet do 150 tys. zł. 
Do tego otrzymuje się premię 
za  regularne  spłaty  kredytu. 
Dla  przykładu  przy  kwocie 

kredytu  50  tys.  zł  otrzymuje 
się  premię  w  wysokości  500 
zł.  Przy  pożyczeniu  100  tys. 
zł premia wynosi już 1 tys. zł. 
Warto podkreślić, że przy kre-
dycie  krótkoterminowym  (do 
12 miesięcy)  oprocentowanie 

wynosi  0  proc.!  Oferta  obo-
wiązuje do końca czerwca. 

Pożyczka za darmo!

Nie  jesteś  jeszcze  klientem 
Getin  Banku?  Świetnie  się 

składa, bo możesz skorzystać 
z  wyjątkowej  pożyczki  go-
tówkowej. Tylko  teraz biorąc 
darmową pożyczkę - oddajesz 
tyle samo, ile pożyczasz! 
Kwota  pożyczki  może  wy-

nosić  od  500  zł  do  2  tys.  zł, 
okres  kredytowania  wynosi 
12 miesięcy. Zalety tej oferty 
to oprocentowanie  i  prowizja 
wynoszące... 0 proc.! 

Obniż swoje raty

Spłacasz  co  miesiąc  kilka 
zobowiązań,  jak  kredyt,  kar-
tę kredytową, pożyczkę,  itp.? 
Zamień to wszystko na  jedną 
ratę.  Do  tego  niższą!  Kredyt 
konsolidacyjny  to  nie  tylko 
wygoda (bo nie trzeba pamię-
tać  o  kilku  zobowiązaniach, 
tylko  co  miesiąc  przelewać 
jedną  ratę)  ale  też  oszczęd-
ność. 
Przeniesienie  kredytów  do 

Getin  Banku  jest  nie  tylko 
tańsze  (bank  gwarantuje  niż-
szą o co najmniej 5 proc ratę), 
ale też pozwala na rozłożenie 
spłaty  całej  kwoty  na  okres 

nawet  96  miesięcy.  Kolejne 
zalety tej oferty to szybka de-
cyzja kredytowa  i możliwość 
pożyczenia nawet 100 tys. zł. 

Masz konto? 
Zapłacisz mniej

Klienci,  którzy  posiadają 
w Getin Banku konto osobiste 
i  z  niego  korzystają  (wystar-
czy  regularnie  przelewać  na 
swoje  konto  wynagrodzenie 
w wysokości minimum 1 tys. 
zł i dokonywać płatności kartą 
płatniczą  na  kwotę minimum 
300  zł)  biorąc  kredyt  otrzy-
mają  jeszcze  jedną  korzyść: 
bank zwraca na konto 2 proc. 
z każdej raty zapłaconej w ter-
minie. 
Atrakcyjnych  ofert  jest 

oczywiście więcej. Nie czekaj 
więc  –  przyjdź  do  placówki 
i zapoznaj się z pełną ofertą!

Potrzebujesz gotówki? Nie przepłacaj!
Remont mieszkania, kupno samochodu, zakup sprzętu RTV czy AGD – na to wszystko potrzeba pieniędzy, których często brakuje w domowym 
budżecie. Co wtedy zrobić? Wyjściem jest kredyt gotówkowy. 

Getin Bank
ul. Pucka 17, Wejherowo
tel. 58 572 12 86
kom. 512 353 381
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POWIAT WEJHEROWSKI
www.powiat.wejherowo.pl /powiatwejherowski

   Na ostatniej sesji radni 
Powiatu Wejherowskiego 
przeznaczyli 180 tys. zł na 
prace konserwatorskie, re-
stauratorskie lub budowlane 
zabytków w powiecie wejhe-
rowskim. Dotację otrzymało 
sześć obiektów sakralnych. 
Wszystkie wpisane są do re-
jestru zabytków.
         W dniu 4 maja, w Parafi i 
pw.  Św.  Mateusza  Apostoła 
w  Górze,  podpisane  zostały 
umowy  na  dofi nansowanie 
sześciu  zabytkowych  obiek-
tów. W uroczystym podpisaniu 
wzięli  udział  Starosta  Wejhe-
rowski  Gabriela  Lisius,  Eta-
towy  Członek  Zarządu  Jacek 
Thiel,  Przewodniczący  Rady 
Powiatu  Wejherowskiego  Ry-
szard  Czarnecki,  Przewodni-
czący Komisji Kultury, Sportu 
i  Turystyki  Robert  Lorbiecki 
oraz  proboszczowie parafi i. 

     – W tym roku z wnioskiem 
o dofi nansowanie wystąpi-
ło sześć parafi i z powiatu 
wejherowskiego i wszystkie 
otrzymały dotację  –  wyja-
śnia Gabriela Lisius Starosta 
Wejherowski.  – Mieszkamy 
w powiecie, który pochwalić 

się może wieloma zabytka-
mi. Wielki to dar, ale i zo-
bowiązanie za które powiat 
jest również odpowiedzialny. 
Dlatego od 2007 r. powiat 
przeznaczył około 1,4  mln 
zł na 40 projektów na remont 
zabytków.

       Największą dotację, bo 50 
tys.  zł  Rada  Powiatu  Wejhe-
rowskiego  przyznała  Parafi i 
Rzymskokatolickiej pw. Świę-
tego  Józefa  Oblubieńca  NMP 
w  Zwartowie,  na  wykonanie 
pierwszego  etapu  prac  w  za-
kresie  rekonstrukcji  wnętrza 

wieży kościoła. Po 30    tys. zł 
otrzymały trzy parafi e. Parafi a 
Rzymskokatolicka  pw.  Świę-
tego  Antoniego  Padewskiego 
w  Łęczycach    na  przeprowa-
dzenie remontu chóru oraz prac 
związanych  ze  schodami  na 
chór w kościele fi lialnym pw. 

Św. Izydora Rolnika w Świetli-
nie, Parafi a Rzymskokatolicka 
pw. Św. Wawrzyńca w Luzinie 
na prace związane z wymianą 
ram  okiennych  z  witrażami 
oraz Parafi a Rzymskokatolicka 
pw. Trójcy Świętej w Wejhero-
wie na wykonanie prac konser-
watorskich  przy  chrzcielnicy 
rokokowej  wraz  z  obrazem 
„Chrzest w  Jordanie”.  25  tys. 
zł z powiatu pozyskała też  Pa-
rafi a  Rzymskokatolicka  pw. 
Św. Mateusza Apostoła w Gó-
rze na wykonanie drugiej czę-
ści  instalacji  zabezpieczenia 
technicznego.  Szóstym  obiek-
tem sakralnym, który otrzymał 
dotację w wysokości 15 tys. zł 
na przeprowadzenie prac kon-
serwatorskich  przy  obrazach 
„Ecce Homo”  i  „Opłakiwanie 
Chrystusa” był Klasztor Zako-
nu Braci Mniejszych z Wejhe-
rowa.

180 tys. zł na renowację zabytków w powiecie wejherowskim

OGŁOSZENIE
Zarząd Powiatu Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie przy ul. 3 Maja 4 ogłasza nabór w dro-
dze otwartego konkursu ofert na kierownicze stanowisko urzędnicze – dyrektora powiatowej 
placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w Wejherowie.

1. Niezbędne wymogi kwalifi kacyjne wobec kandydatów na dyrektora:
     1) posiada obywatelstwo polskie,
     2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
     3) posiada wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie 
          wyższym  lub posiada co najmniej wykształcenie średnie, oraz kwalifi kacje zawodowe wymagane do stanowiska,
     4) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
     5) wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
     6)  nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
     7) legitymuje się świadectwem ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej 
         dla kandydatów do prowadzenia placówek rodzinnych - dopuszcza się do udziału w naborze osobę nieposiadająca 
         świadectwa ukończenia szkolenia, taka osoba w przypadku wytypowania do zatrudnienia 
         będzie zobowiązana do odbycia takiego szkolenia przed nawiązaniem stosunku pracy,
     8) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku dyrektora i kierowania placówką.
2. Wymagania dodatkowe:
     1) znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
     2) znajomość ustawy o pracownikach samorządowych.
     3 Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązujących pracowników  samorządowych.
     4. Przewiduje się możliwość zawarcia umowy o pracę na czas określony, a następnie jej przedłużenie 
          lub zawarcie umowy na czas nieokreślony bez przeprowadzania kolejnego naboru.
     5. Należy złożyć następujące dokumenty:
          a) list motywacyjny,
          b) życiorys – curriculum vitae (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej),
          c) kserokopie dyplomu ukończenia studiów wyższych,
          d) kserokopie świadectw pracy, a w przypadku zatrudnienia zaświadczenie o zatrudnieniu,
          e) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach w przypadku  ich  posiadania,
          f) referencje i opinie z poprzednich miejsc zatrudnienia w przypadku ich posiadania,
          g) wypełniony kwestionariusz osobowy z fotografi ą, według ustalonego wzoru ,
          h) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe
               wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego  Rejestru  Karnego),
          i) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw  publicznych,
          j) oświadczenie, że nie jest pozbawiona władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona,
          k) oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego, w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu  egzekucyjnego,
          l) zaświadczenie lekarskie od lekarza psychiatry o braku przeciwwskazań do pełnienia funkcji dyrektora placówki 
              opiekuńczo - wychowawczej,
          m) świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej 
               w przypadku ukończenia takiego szkolenia,
          n) posiadanie pozytywnej opinii   organizatora rodzinnej pieczy zastępczej dotyczącej predyspozycji do pełnienia 
               funkcji dyrektora w przypadku jej posiadania lub uzyskanie pozytywnej opinii   organizatora rodzinnej pieczy 
               zastępczej dotyczącej predyspozycji do pełnienia funkcji  dyrektora przed zawarciem umowy o pracę.
6. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
           a) praca w budynku placówki z siedzibą w Wejherowie,
           b) wynagrodzenie ustalane jest zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych 
           oraz Zarządzeniem Nr 33/2009 Starosty Wejherowskiego z dnia 16.04.2009r. w sprawie określenia maksymalnego
                              miesięcznego wynagrodzenia w jednostkach organizacyjnych.

Dokumenty określone w ogłoszeniu należy składać osobiście w Biurze Obsługi Interesantów  (parter), w Wydziale Organizacyjnym 
Starostwa Powiatowego w Wejherowie przy ul. 3 Maja 4, lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres Starostwa,  z dopiskiem: 
„Konkurs na dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego” w terminie do dnia 15 maja 2015r. włącznie. 
Termin uznaje się za zachowany jeżeli dokumenty wpłynęły  do Starostwa najpóźniej  15 maja 2015r.

7. Komisja konkursowa przystąpi do rozpatrywania wniosków w dniu 19 maja 2015r. o godzinie 9.00, tego samego 
     dnia przewiduje się rozstrzygnięcie konkursu.
8. Kandydata na stanowisko wyłoni komisja konkursowa, która zostanie powołana odrębną uchwałą Zarządu Powiatu.
9. Wszyscy kandydaci zobowiązani są do osobistego przybycia na posiedzenie komisji w dniu 19 maja 2015r., na godzinę 9.00 

     do siedziby Starostwa Powiatowego w Wejherowie - sala konferencyjna nr 8 (parter).
10. Z kandydatami komisja przeprowadzi rozmowy kwalifi kacyjne, podczas której kandydat będzie przedstawiał swój 
      dotychczasowy przebieg działalności zawodowej, społecznej i twórczej oraz zarys koncepcji zarządzania placówką.
11. Komisja odrzuci kandydaturę osoby, która nie stawiła się na termin posiedzenia.
12. Komisja wyłoni kandydata na dyrektora placówki, który zostanie zaproponowany Zarządowi Powiatu Wejherowskiego
        wraz z uzasadnieniem dokonanego wyboru.
13. Dodatkowych informacji o konkursie udziela Główny Specjalista - p. Danuta Ptach. Numer kontaktowy: 58 572-94-17; 
       Adres e-mail: d.ptach@powiat.wejherowo.pl

Powiatowy Rzecznik 
Konsumentów
przyjmuje w Starostwie 
Powiatowym w Wejherowie 
przy ul. 3 Maja 4, we wtorki
i czwartki w godz. od 9.00 do 15.00
oraz w środy w godz. od 9.00 do12.00

Starosta Wejherowski Ga-
briela Lisius, serdecznie za-
prasza mieszkańców powia-
tu wejherowskiego na bez-
płatne szkolenie dotyczą-
ce profi laktyki nowotworo-
wej, zdrowego stylu życia 
oraz badań profi laktycz-
nych mammografi cznych 
i cytologicznych. Szkolenie 
przeprowadzi Wojewódzki 
Ośrodek Koordynujący przy 
Uniwersyteckim Centrum Kli-
nicznym w Gdańsku w ra-
mach realizacji umowy z Mi-
nisterstwem Zdrowia. Spo-

tkanie odbędzie się 22 maja 
2015 r. w Starostwie Powia-
towym w Wejherowie. Szko-
lenie obejmować będzie pre-
lekcję w formie prezentacji 
multimedialnej, projekcję fi l-
mu oraz warsztaty samobada-
nia piersi na fantomach. Oso-
by zainteresowane uczestnic-
twem w szkoleniu winny po-
twierdzić swój akces pod nr 
tel. 58 572 94 87 lub na ad-
res mailowy spoleczny@po-
wiat.wejherowo.pl. Godzina 
spotkania zostanie ustalona 
w późniejszym terminie. 

TARGI ZAWODOWE 
W WEJHEROWIE
Starosta Wejherowski serdecznie 
zaprasza młodzież gimnazjalną na 
Targi Zawodowe, które odbędą się 
w czwartek 21 maja 2015 r. w Ze-
spole Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 2 przy ul. Strzeleckiej 9 w Wej-
herowie, w godzinach od 9.00 do 
14.00. Podczas targów zaprezento-
wana zostanie bogata oferta edu-
kacyjna kształcenia zawodowego 
z terenu powiatu wejherowskiego.

STAROSTY WEJHEROWSKIEGO
z dnia 21 kwietnia 2015r.

w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do Powiatowej Spo-
łecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

Na podstawie art. 44b ust. 1 oraz art. 44c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierp-
nia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (j.t. Dz. U. z 2011r. nr 127, poz. 721 ze zmianami) w 
związku  z § 9 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo-
łecznej z dnia 25 marca 2003r. w sprawie organizacji oraz trybu działania 
wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełno-
sprawnych (Dz. U. nr 62, poz. 560)

§ 1
Ogłaszam możliwość zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej 
Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w związku z wygasającą 
kadencją Rady.

§2
Kandydatów mogą zgłaszać działające na terenie powiatu wejherow-
skiego organizacje pozarządowe, fundacje oraz przedstawiciele jedno-
stek samorządu terytorialnego. Każdemu uprawnionemu podmiotowi 
przysługuje prawo zgłoszenia jednego kandydata.

§3
Zgłoszenia kandydatów należy dokonać w terminie do dnia 19 czerw-
ca 2015r., na adres Starostwo Powiatowe w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 84-
200 Wejherowo.

   INFORMACJA
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomo-
ściami (tekst jednolity Dz. U. 
2014.518 ze zm.)

Zarząd Powiatu 
Wejherowskiego

informuje,
że na tablicy ogłoszeń

Starostwa Powiatowego
w Wejherowie,

ul. 3 Maja 4 wywieszono:

- wykaz nr II/P/2015,

dotyczący nieruchomości – 
położonej w Wejherowie przy 
ul. Odrębnej – działka nr 200/3, 
obr. 13 – stanowiącej wła-
sność Powiatu Wejherowskie-
go, przeznaczonej do sprzeda-
ży w drodze przetargu.

Wykaz wywieszono na okres 
od dnia 4.05.2015 r. do dnia 
25.05.2015 r.

Szkolenie dotyczące 
profi laktyki nowotworowej

OGŁOSZENIE
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Studio  Fryzjerskie  Henryk 
z  Wejherowa  to  prawdziwa 
kuźnia talentów. Potwierdzają 
to  liczne  sukcesy  odniesione 
na  szczeblach  regionalnym, 
wojewódzkim,  ogólnopol-
skim  i  międzynarodowym.  
Niedawno w Poznaniu odbyły 
się Międzynarodowe Mistrzo-
stwa Polski, w których rywali-
zowali nie tylko fryzjerzy z ca-
łego kraju, ale  też z Niemiec, 
Francji i Finlandii. W katego-
rii  fryzur  damskich  Mistrzo-
stwo  Polski  wśród  juniorów 
wywalczyła Daria Cisłowska, 
zaś  Wicemistrzem  kraju  zo-
stała Natalia Hebel. Najwyżej 
ocenioną  przez  jury  fryzurę 
męską  kreatywną  wykonała 
Anna  Perszon  i  otrzymała  za 
to złoty medal  i  tytuł Mistrza 
Polski. Trzecie miejsce  i  brą-
zowy medal wywalczyła nato-
miast Paulina Baranowska. 
-  Moja  firma  zajmuje  się 

nie  tylko świadczeniem usług 
fryzjerskich  na  najwyższym 
poziomie,  ale  też  szkoleniem 
uczniów  –  wyjaśnia  Henryk 
Mosiejko,  mistrz  fryzjerski 
i  właściciel  dwóch  wejhe-
rowskich  salonów.  -  I  za  tę 
działalność  zostaliśmy  uho-
norowani w 1998 roku certyfi-
katem „Firma z jakością”, zaś 
w 2007 roku główną nagrodą 
„Firma z przyszłością”. 
Studio Fryzjerskie Henryk to 

dwa salony, w których obecnie 
zatrudnione  są  32  osoby.  Jest 
to firma rodzinna: żona mistrza 
Henryka  prowadzi  księgo-

wość i zajmuje się wszystkimi 
finansami  przedsiębiorstwa, 
natomiast  córka  jest  –  jak 
sam podkreśla  –  jego  „prawą 
ręką”,  stylistką,  specjalistką 
w przedłużaniu i zagęszczaniu 
włosów, zajmuje się także wi-
zerunkiem firmy. 
Pracownicy  i uczniowie mi-

strza Henryka regularnie biorą 
udział  w  rozmaitych  konkur-
sach. I odnoszą spektakularne 
sukcesy.  Jednym  z  ważniej-
szych osiągnięć było zajęcie 7 
miejsca przez Mateusza Kęp-
kę  w  Mistrzostwach  Świata, 
które odbyły się w 2012 roku 
w Mediolanie. 
-  Do  tej  pory  chyba  żaden 

fryzjer  z Wejherowa  i  okolic 
nie  został  Mistrzem  Polski  – 
podkreśla  Henryk  Mosiejko. 
- Zresztą, przez prawie 30  lat 
istnienia zakładu nie zdarzyło 
się, żebyśmy z uczniami wró-
cili  z  jakiegoś  konkursu  czy 
mistrzostw bez medalu...

Fryzura idealna
Na przyjęcie, zabawę, ślub i inne okazje, ale także na co dzień – zrobienie idealnej fryzury nie jest wcale łatwe. Aby tego dokonać potrzeba talentu, 
umiejętności, zapału i sporo wiedzy praktycznej. Tych cech nie brakuje pracownikom i uczniom mistrza fryzjerskiego  Henryka Mosiejko.

Studio Fryzjerskie Henryk:

Centrum Handlowe Kaszuby
ul. I Brygady Pancernej WP 28
tel. (58) 778 18 94

ul. Weteranów 4
tel. (58) 672 32 91

Podopieczni Henryka Mosiejko 
z Mistrzostw Polski wrócili 
z medalami i tytułami

Mistrz Henryk z żoną 
i córką podczas wyjazdu 
na szkolenie do Wiednia

Henryk Mosiejko 
z modelkami – 
kolekcja fryzur 
wiosna-lato 2015
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Wypadek, jeśli już się zdarzy, 
najczęściej sprawia, że nie uda-
je się wyjść zupełnie bez obra-
żeń. Warto, abyśmy wiedzieli, 
że za poniesione urazy należy 
nam  się  określone  świadcze-
nie. Poniżej przekażemy wska-
zówki, które pozwolą Państwu 
odnaleźć  się w  trudnej  chwili 
wypadku,  i  pomogą  podjąć 
działania,  które  pozwolą  na 
uzyskanie  należnego  odszko-
dowania  od  sprawcy  wypad-
ku.

Co należy zrobić w chwili 
wypadku i bezpośrednio po 
nim?

W  przypadku  braku  ofiar 
śmiertelnych  lub  rannych  na-
leży bezpiecznie usunąć pojaz-
dy z drogi. Jeżeli okoliczności 
wypadku są jasne i łatwo usta-
lić winnego wypadku, a spraw-
ca  winy  swej  nie  kwestionu-
je,  wystarczy  sporządzić  ze 
sprawcą  wypadku  oświadcze-
nie,  które  powinno  zawierać 
między innymi opis okoliczno-
ści  powstania  wypadku,  dane 
kierujących  pojazdami,  dane 
pojazdów  uczestniczących 
w  wypadku  oraz  numer  poli-
sy  ubezpieczenia  OC  spraw-
cy  wypadku  i  nazwę  zakładu 
ubezpieczeń. Oświadczenie ta-
kie powinni podpisać obaj kie-
rujący  pojazdami  oraz  świad-
kowie wypadku. Jeśli chcemy 
mieć pewność, że sprawca nie 
odwoła  swego  oświadczenia, 

to  należy  wezwać  policję, 
która  stwierdzi  winę  drugie-
go kierowcy. Również, jeżeli 
w wyniku wypadku komuni-
kacyjnego  ucierpieli  ludzie, 
niezbędne  jest  wezwanie  na 
miejsce wypadku policji. 

Jak ubiegać się o odszko-
dowanie po wypadku ko-
munikacyjnym 

Często w stresie wydaje się 
nam, że nie odnieśliśmy żad-
nych  obrażeń  w  wypadku. 
Dopiero po kilku godzinach, 
a nawet po kilku dniach, gdy 
opuści  nas  stres  powypad-
kowy,  zauważamy  dolegli-
wości,  których  nie  odczu-
waliśmy  przed  wypadkiem. 
Nie powinniśmy lekceważyć 
nawet najmniejszych dolegli-
wości. Podjęcie  leczenia  jest 
nieodzowne,  aby  móc  liczyć 
na  uzyskanie  odszkodowania, 
które złagodzi doznaną krzyw-
dę.  Każda  osoba  poszkodo-
wana  wskutek  wypadku  ko-
munikacyjnego  (kierowca, 
pasażer  lub  pieszy),  która  nie 
jest sprawcą wypadku ma pra-
wo do odszkodowania. 
W  praktyce  towarzystwa 

ubezpieczeniowe  nie  wypła-
cają należnych nam pieniędzy 
z  własnej  inicjatywy.  Dlate-
go  też,  jeżeli  mamy  już  dane 
sprawcy wypadku, następnym 
krokiem  jest  zgłoszenie  szko-
dy  ubezpieczycielowi.  Uzy-
skanie odszkodowania za wy-

padek  komunikacyjny  wiąże 
się, zatem z koniecznością zło-
żenia wniosku wraz z zebraną 
dokumentacją w  sprawie  bez-
pośrednio  do  ubezpieczyciela 
sprawcy zdarzenia. 

Osobie poszkodowanej przy-
sługuje  przede  wszystkim 
zadośćuczynienie  za  krzyw-
dę,  przewidziane  w  art.  445 
kodeksu  cywilnego.  Zadość-
uczynienie  jest  świadczeniem 
pieniężnym mającym zrekom-
pensować  negatywne  następ-
stwa  wypadku  spowodowane 
obrażeniami ciała i rozstrojem 
zdrowia. Przy określaniu wyso-

kości zadośćuczynienia, bierze 
się pod uwagę, między innymi: 
rodzaj  i  zakres  obrażeń  ciała, 
czas,  przebieg  i  uciążliwość 
leczenia, dolegliwości bólowe, 
ograniczenia  w  samodzielno-
ści  i  normalnym  funkcjono-
waniu,  itp.  Z  uwagi  na  brak 
jasno  określonych  kryteriów 
dotyczących  wysokości  tego 
świadczenia,  warto  skorzy-
stać  z  pomocy  profesjonalnej 
firmy,  co  uchroni  nas,  przed 
krzywdzącym  postępowaniem 
Towarzystw  Ubezpieczenio-
wych.  Decydujący  wpływ  na 
wysokości  przyznanego  od-
szkodowania powypadkowego 

ma profesjonalne przygotowa-
nie  roszczeń  oraz  dokumen-
tacji,  a  także  fachowa wiedza 
pozwalająca na właściwą argu-
mentację w  polemice  z  towa-
rzystwem ubezpieczeń.

Oprócz  zadośćuczynie-
nia,  mamy  prawo  do  zwrotu 
wszystkich  kosztów  poniesio-
nych w związku z wypadkiem, 
na podstawie art. 444 § 1 ko-
deksu cywilnego. Są to przede 
wszystkim  koszty  leczenia 
i koszty związane z leczeniem, 
czyli zakup leków czy środków 
opatrunkowych,  wizyty  le-
karskie,  dojazdy  do  placówek 

medycznych. W  zakres  odpo-
wiedzialności  ubezpieczyciela 
wchodzą też koszty opieki nad 
osobą  poszkodowaną,  która 
z powodu obrażeń przejściowo 
straciła  pełną  samodzielność 
(np.  z  powodu  unieruchomie-
nia w gipsie).

Ubezpieczyciel  powinien 
wypłacić odszkodowanie z OC 
w  ciągu  30  dni  od  zgłoszenia 
szkody, a w sprawach bardziej 
skomplikowanych w ciągu 90 
dni. W  przypadku,  gdy  ubez-
pieczyciel  nie  wypłaci  od-
szkodowania w ww.  terminie, 
mamy prawo domagać się za-
płaty odsetek ustawowych.

Świadczenia  odszkodowaw-
cze  po  wypadku  przysługują 
również w sytuacji, gdy spraw-
ca zdarzenia zbiegł i nie został 
odnaleziony, bądź też, gdy jego 
pojazd nie był objęty ubezpie-
czeniem. W takiej sytuacji od-
szkodowania  komunikacyjne 
wypłaca  Ubezpieczeniowy 
Fundusz Gwarancyjny.

Sprawdź, jak uzyskać 
odszkodowanie po wypadku

Jeżeli są Państwo zaintere-
sowani skorzystaniem z na-
szych usług w zakresie uzy-
skania odszkodowania za 
wypadek komunikacyjny, 
prosimy o kontakt z nami:

Leszek Stobba
Strażnicy Praw 
Ubezpieczonych
tel. 666 889 222

W Polsce od początku roku w wypadkach komunikacyjnych zginęło ponad 700 osób, a 10 tysięcy zostało rannych.
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Burmistrz Miasta Rumi 
ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy 

w Urzędzie Miasta Rumi:

• Głównego specjalisty do spraw pozyskiwania środków 
zewnętrznych w Referacie Integracji Europejskiej 
i Promocji w pełnym wymiarze czasu pracy.
• Podinspektora w Wydziale Edukacji Kultury i Sportu 
w pełnym wymiarze czasu pracy.

Szczegółowa treść ogłoszeń o naborze dostępna jest na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi oraz w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej Urzędu Miasta Rumi www.bip.rumia.pl

Oddział  banku  mieści  się 
przy  ul.  Pomorskiej  3C 
w  Wejherowie.  Działa  od 
niedawna,  został  otwarty 
w marcu bieżącego roku. 
Trzeba podkreślić,  że Cre-

dit  Agricole  to  sprawdzona 
marka,  od  wielu  lat  działa-
jąca  na  rynku  i  ciesząca  się 
zaufaniem klientów. I jest to 

bank,  a  nie  instytucja  para-
bankowa,  co  gwarantuje  ni-
skie oprocentowanie kredytu 
i brak ukrytych kosztów. 

- W tej części miasta do tej 
pory nie było żadnej placów-
ki naszego banku, dlatego dla 
wygody  naszych  klientów 
postanowiliśmy  ją  otworzyć 

– wyjaśnia Krystyna Lange, 
prowadząca  oddział  banku 
Credit Agricole, mieszczący 
się  przy  ul.  Pomorskiej  3C. 
- Dla  klientów,  którzy mają 
w naszym banku zaciągnięte 
zobowiązania,  jest  to  duże 
udogodnienie,  gdyż  mogą 
zapłacić  ratę  bez  żadnych 
dodatkowych  kosztów  i  bez 

konieczności  jechania  na 
drugi koniec miasta. 

Niedługo  oferta  zostanie 
rozszerzona  o  ubezpiecze-
nia. Na miejscu będzie więc 
można  zapoznać  się  z  ofer-
tami  różnych  towarzystw 
ubezpieczeniowych  i  wyku-
pić  ubezpieczenie  komuni-
kacyjne, na życie czy mająt-
kowe, zarówno dla klientów 
indywidualnych, jak i bizne-
sowych. 
Ponieważ  dostępna  będzie 

oferta  kilku  różnych  fi rm 
ubezpieczeniowych,  klient 
będzie  miał  gwarancję,  że 
otrzyma  najbardziej  atrak-
cyjną  i najlepiej dostosowa-
ną do jego potrzeb propozy-

Pełna oferta 
w jednym miejscu
Pełna oferta kredytów gotówkowych, konsolidacyjnych, przyjmowanie wpłat - te i wiele innych spraw można załatwić 
w niedawno otwartej placówce banku Credit Agricole. 

cję. 
-  Zapraszamy  każdego  do 

sprawdzenia  zdolności  kre-
dytowej  i  zapoznania  się 
z naszą pełną ofertą – zachę-
ca  Krystyna  Lange.  -  To  nic 
nie  kosztuje,  a  przychodząc 
do  nas  klient  ma  pewność, 
że zostanie sprawdzony tylko 
w jednym banku, a nie w kil-
ku, czy kilkunastu. To z kolei 
wpływa na zdolność kredyto-
wą –  zwykle  po  sprawdzeniu 
klienta w większej ilości ban-
ków jego zdolność kredytowa 
jest  znacząco  niższa.  Dodat-
kowo  każdy,  kto  do  końca 
maja  skorzysta  z naszej ofer-
ty,  weźmie  udział  w  loterii, 
w której można wygrać atrak-
cyjne nagrody.

Credit Agricole
ul. Pomorska 3C
tel. 668 650 157

Placówka znajduje się po 
prawej stronie od przejazdu 
kolejowego (jadąc od strony 
Gdyni w kierunku Lęborka) 
i jest czynna od poniedział-
ku do piątku w godzinach 
9.00 – 16.00. 
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RUMIA | W najbliższy 
wtorek, 12 maja, o godz. 
18.00 w Szkole Podsta-
wowej nr 1 im. Józefa 
Wybickiego w Rumi, 
przy ul. Kościelnej 6, 
odbędzie się spotkanie 
Michała Pasiecznego, 
burmistrza Rumi oraz 
jego zastępców, a tak-
że radnych miejskich 
i powiatowych z miesz-
kańcami miasta Rumi.  

Tematem spotkania będą 
m.in. drogi, place zabaw 
i inne sprawy bieżące.
-  Serdecznie  zaprasza-

my  mieszkańców  Starej 
Rumi,  a  w  szczególnie 
rodziców  uczniów  naszej 
„Jedynki”  -  zachęcają 
organizatorzy  spotkania. 
-  Spotkanie  poprowadzi 
Małgorzata  Łoboz,  wi-
ceprzewodnicząca  Rady 
Miejskiej Rumi. 
Na spotkanie zapraszają: 

burmistrz  Rumi  Michał 
Pasieczny,  Ariel  Sinicki, 
przewodniczący  Rady 
Miasta,  radne:  Lucyna 
Szypuła,  Jolanta  Dobrze-
niecka,  Teresa  Jałocha 
i wielu innych. 

(raf)

Spotkaj się 
z burmistrzem
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Wójt Gminy Wejherowo
informuje,

 że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wejherowo, Os. Przyjaźni 6, na stronie 
internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wejherowo, został 
wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w Gościcinie 
oraz wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Bolszewie. Szczegó-
łowych informacji o nieruchomościach objętych wykazem można uzyskać w 
Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska, tel. (58) 677-97-07.

-  Serdecznie  zapraszamy 
wszystkie  dzieci  i  młodzież 
na darmowe rejsy żaglówkami 
typu Optimist  oraz motorów-
ką  typu RIB – mówi Bartosz 
Bartnicki z Elite Sails Acade-
my.  -  W  programie  również: 
darmowe  lekcje  żeglarstwa 
dla  początkujących,  warsz-
taty  żeglarskie  na  brzegu  dla 
najmłodszych, nauka węzłów, 

zajęcia  z  crossfi tu  dla  dzieci 
i rodziców, gry i zabawy a tak-
że poczęstunek.
Elite  Sails  Academy  dzia-

ła  od  2013  w  Mechelinkach. 
Klub  zajmuje  się propagowa-
niem żeglarstwa wśród dzieci 
i młodzieży.
-  Do  klubu  uczęszczają 

dzieci w wieku 5-14  lat które 
uczymy współpracy, odpowie-
dzialności  oraz  samodzielno-
ści – dodaje Bartosz Bartnicki. 
- Zajęcia prowadzone są przez 

zawodników  Pucharu  Świa-
ta,  na  nowym  bezpiecznym 
sprzęcie.  W  trakcie  wakacji 
organizujemy obozy oraz pół-
kolonie  żeglarskie.  Wspólnie 
z naszymi partnerami: Delphia 
True  Yachts,  Decathlon  oraz 
Expressy  pragniemy  zaprosić 
Państwa razem z dziećmi aby 
przybliżyć  Wam  ten  piękny 
sport.

www.elitesails.pl 
tel.511 055 064, 
508 908 407

Dzień otwarty 
klubu żeglarskiego
MECHELINKI | Już za kilka dni, w sobotę 17 maja w Mechelinkach 
w godzinach 10-16 klub Elite Sails Academy organizuje dzień otwarty. 
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CHROŃMY JEZIORA 
LOBELIOWE 

- ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE  
Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego jako reali-

zator projektu „Program kompleksowej ochrony jezior 
lobeliowych w Polsce. Etap 1. Podstawy, modelowe roz-
wiązania”, serdecznie zaprasza na spotkanie informacyj-
ne, które odbędzie się  dnia 11 maja 2015 roku o godzi-
nie 17:30 w Szkole Podstawowej im. Alojzego Nagla w 
Nowym Dworze Wejherowskim (ul. Szkolna 1). Spotka-
nie dotyczyć będzie przede wszystkim działań w ramach 
projektu zaplanowanych w Rezerwacie Przyrody Pełcznica 
(okolice jeziora Wygoda i Pałsznik). Chcielibyśmy przed-
stawić Państwu także czym są jeziora lobeliowe i dlaczego 
warto je chronić. 

ZAPRASZAMY SERDECZNIE WSZYSTKICH 
ZAINTERESOWANYCH! 

Projekt dofinansowany przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

FELIETON | W swoich 
felietonach często tłumaczę 
się ze swoich poglądów i sej-
mowych głosowań. Tym bar-
dziej powinienem wyjaśnić, 
dlaczego w niedzielnych 
wyborach prezydenckich, 
poprę kandydaturę Bronisła-
wa Komorowskiego.

Ale  najpierw  kilka  zdań 
o  kończącej  się  kampanii. 
Wyglądała  dokładnie  tak,  jak 
przewidywałem,  czyli  prze-
biegała pod hasłem „wszyscy 

na  jednego”.  Komorowskie-
mu rzucili się do gardła wszy-
scy zarejestrowani przez PKW 
kandydaci.  Ich wspólnym ce-
lem  było  niedopuszczenie  do 
tego, by wybory rozstrzygnęły 
się już w I turze, na co wciąż 
jeszcze  jest  szansa. Kandydat 
PiS  Andrzej  Duda,  najpo-
ważniejszy  konkurent  Ko-
morowskiego,  liczy  na  to,  że 
w II turze uzyska wynik dużo 
lepszy od tego, na który może 
liczyć obecnie. To by wzmoc-
niło  jego  pozycję  w  polityce 
krajowej  i  być  może  wykre-
owało  na  najpoważniejszego 
kandydata na następcę prezesa 
J. Kaczyńskiego. Bo przecież 
kogoś,  kto  dostanie  ok.  7-8 
mln głosów nie można, od tak, 
odstawić  do  kąta.  Pozostali 
konkurenci  Komorowskiego 
też  startują,  by  coś  ugrać  dla 
siebie. Bo realna polityka dro-

dzy  państwo,  nie  opiera  się 
wyłącznie na pięknych ideach 
i  dobrych  chęciach. W  dużej 
mierze na chłodnych kalkula-
cjach. A jeśli ktoś ma wątpli-
wości, to przypomnę rok 2005 
i poparcie udzielone Lechowi 
Kaczyńskiemu  przed  II  turą 
przez lidera Samoobrony An-
drzeja  Leppera.  Myślicie,  że 
zrobił to całkowicie bezintere-
sownie? Czyż nie dzięki temu 
został  później  koalicjantem 
PiS  i  wicepremierem,  co  dla 
wielu było sensacją, dla mnie 
nie, bo za długo siedzę w po-
lityce,  by  takich  zachowań 
nie przewidzieć. Teraz będzie 
podobnie. Tylko miejsce Lep-
pera zajmie ktoś inny, równie 
jak on ambitny i równie kon-
trowersyjny,  bo  rachunek  za 
poparcie w II turze trzeba bę-
dzie zapłacić. Wracam jednak 
do postawionego w tytule py-

tania. Zagłosuję na Komorow-
skiego dlatego, że dobrze oce-
niam jego prezydenturę. Robił 
dokładnie  to,  czego  od  niego 
oczekiwałem.  Nie  był  niczy-
ją  marionetką,  umiał  bronić 
swojego  zdania,  ale  robił  to 
roztropnie  i  odpowiedzialnie. 
Co ważne  stabilizował,  a  nie 
zaogniał sytuację wewnętrzną. 
Nie wchodził w niepotrzebne 
zwarcia  z  rządem,  uzgadniał 
z nim wspólne stanowisko we 
wszystkich  sprawach,  które 
wchodziły w zakres jego kom-
petencji.  Na  arenie  między-
narodowej  też  nie  zawodził, 
właściwie  odczytując,  co  jest 
naszą  racją  stanu  i  co  służy 
naszemu bezpieczeństwu. An-
drzej Duda zarzuca mu, że był 
mało samodzielny i deklaruje, 
że nawet jak PiS wróci do wła-
dzy  jego prezydentura będzie 
aktywna. W jakim sensie? Po-

stawi się swojemu prezesowi? 
Będzie  blokował  inicjatywy 
rządowe?  Zasypywał  Sejm 
konkurencyjnymi  projektami 
ustaw? Prowadził własną po-
litykę zagraniczną  i obronną? 
Czy  tak  zachowywał  się  pre-
zydent  Lech  Kaczyński,  gdy 
rządził  PiS  ?  To  oczywiście 
nie  znaczy,  że  prezydent  nie 
powinien korzystać ze swoich 
konstytucyjnych  uprawnień. 
Oczywiście,  że  powinien,  ale 
tak  jak  robił  to Komorowski, 
czyli mądrze, z dużym wyczu-
ciem i w przemyślany sposób. 
Chcę by ta linia była kontynu-
owana.

Dlaczego zagłosuję na Komorowskiego
JERZY 
BuDNIK

Poseł 
na Sejm RP

Archiwalne felietony 
posła można 
przeczytać na stronie 
www.budnik.pl
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Edukacyjna  konferencja 
branżowa  „Energia  Odna-
wialna  w  Energetyce.  Mi-
kro  i  małe  instalacje  OZE 
szansą  nowych  kwalifi kacji 
dla  młodzieży  i  rozwoju 
Powiatu  Wejherowskiego-
”odbyła  się  w Auli  Zespołu 
Szkół  Ponadgimnazjalnych 
nr 2 w Wejherowie. Nie bez 
powodu  gospodarzem  tej 
konferencji był wejherowski 
„Elektryk”. 
- Chcemy, aby nasza szko-

ła  była  liderem  kształcenia 
zawodowego  –  wyjaśnia 
Krystyna  Grubba,  dyrektor 
szkoły. Ale  aby  to  osiągnąć 
potrzebna  jest  przebudowa 
i  adaptacja  pomieszczeń 
szkolnych  na  warsztaty 
praktycznej  nauki  zawodu. 
Chcemy  wprowadzić  nowe 
kierunki  kształcenia,  zwięk-
szyć  współpracę  z  przed-
siębiorcami  i  uczelniami 
technicznymi.  Kształcenie 

zawodowe  musi  być  ciągłe, 
bo  tylko  dobre  kształcenie 
zawodowe  da  młodym  lu-
dziom  pracę  i  dobry  start 
w dorosłe życie. Chcemy też 
wprowadzać  nowe  kierun-
ki  kształcenia,  dostosowane 
do  potrzeb  rynku.  Zawody 
związane z energią pozyski-
waną  ze  źródeł  odnawial-
nych.  Dlaczego?  Ponieważ 
sektor  odnawialnych  źródeł 
energii  należy  do  najdyna-
miczniej  rozwijających  się 
sektorów,  a  do  2020  roku 
Polska  ma  pozyskiwać  co 
najmniej  20  proc.  energii 
z  takich  źródeł.  Będą  więc 
potrzebni  wykwalifi kowani 
pracownicy,  których  trzeba 
wykształcić. 
Podczas  konferencji  pod-

pisano  porozumienie.  Za-
warto je w celu wzajemnego 
wspierania się, wymiany do-
świadczeń    i  podejmowania 
wspólnych działań w kierun-
ku  pozyskiwania  pieniędzy 
z funduszy unijnych. Porozu-
mienie podpisały strony, któ-
re były współorganizatorami 

konferencji,  czyli  samorząd 
powiatu  i  fi rma  szkolenio-
wa  O.K.  Ośrodek  Kursów 

w Wejherowie. 
- To  jeden z  tych ważnych 

momentów,  które  w  historii 

szkoły  i  samorządów  zosta-
ją  zapisane  –  powiedziała 
po  podpisaniu  porozumie-

nia Gabriela Lisius,  starosta 
wejherowski.  -  Ta  szkoła, 
która niedługo będzie obcho-
dzić  jubileusz  50-lecia,  od 
zawsze  kształciła  w  kierun-
kach  związanych  z  energią. 
Podpisanie  porozumienia 
ma  zapewnić  dalszy  rozwój 
szkole  właśnie  w  tym  kie-
runku. Ale dziś jest to zupeł-
nie inny wymiar. Bo kto pół 
wieku temu by pomyślał, że 
będzie  internet,    komórki, 
które dziś są codziennością? 
Wtedy nikt nie marzył o sze-
rokopasmowym  przesyle 
danych,  światłowodach,  itd. 
Nie wiemy też, co będzie za 
50  lat,  jak  daleko  technika 
się  posunie.  Najważniejsze 
jest  jednak,  że  mamy  ta-
kich  wspaniałych  młodych 
ludzi,  którzy  wciąż  szukają 
nowych  wyzwań.  Bo  gdy-
by  nie  kreatywne  umysły, 
nie  mielibyśmy  postępu. 
Jesteśmy  społeczeństwem 
energochłonnym  i  musimy 
wciąż  szukać  nowych  źró-
deł, z których tę energię bę-
dziemy czerpać.

Energia odnawialna to przyszłość
POWIAT | Racjonalizacja kształcenia zawodowego, organizacja kursów i szkoleń, promocja inteligentnych branż i specjalizacji, rozbudowa infra-
struktury szkolenia zawodowego, współpraca szkół z pracodawcami i rozwój rynku pracy – to główne założenia porozumienia, zawartego podczas 
konferencji poświęconej energii odnawialnej. 

OGŁOSZENIE
o podjęciu uchwały  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego.

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),  oraz art. 39 ust.1 
pkt 1, w związku z art. 46 pkt.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęp-
nieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 
z 2013 r. poz.1235 ze zm.) Burmistrz Miasta Rumi informuje o podjęciu uchwa-
ły  Rady Miejskiej Rumi Nr VI/37/2015 z dnia 26 lutego 2015 r. o przystąpieniu 
do sporządzenia: 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru po-
łożonego w Rumi pomiędzy ulicami Dąbrowskiego Gdańską, Dokerów, 
Stoczniowców wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego opracowania 
miejscowego planu na piśmie  -  listownie na adres Urząd Miasta Rumi, ul. So-
bieskiego 7  84-230 Rumia  lub w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta 
Rumi  w terminie do dnia  05.06.2015r.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku  oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Informacje o w/w dokumentach zostały umieszczone w publicznie dostępnym 
wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego 
ochronie, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi.

fo
t. 
R
af
ał
 K
or
bu
t



SZUKAM PRACY

USŁUGI

GOTÓWKA od ręki. Potrzebujesz 
gotówki? Zadzwoń!! Tel: 533-
340-404 lub 887-840-204. Firma 
Marka S.A. 

USŁUGI dekarsko – ciesielskie, tel. 
697 753 504

OPAKOWANIA jednorazowe, tel. 
501 175 330

USŁUGI elektryczne, instalator-
stwo, usuwanie awarii, montaż 
sprzętu agd, pomiary, Trójmiasto i 
okolice KS.EL, tel. 515 151 370

KOTŁOWNIE, instalacje, wod-kan, 
gazowe, pompy ciepła, całe Trój-
miasto i okolice, tel. 601 677 964

FOTOGRAF – śluby, tel. 660 310 
311

TOWARZYSKIE

FAJNA dupcia blond laseczka 
zaprasza sponsorów, również sex 
telefonik, tel. 516 494 912 Sopot

ZWIERZĘTA

SPRZEDAM sznaucerkę cz. srebr-
na, 5 mcy .śliczna, papiery, pilnie, 
tanio, tel. 514 515 258

SPRZEDAM dorosłą terierkę rosyj-
ska 500 zł, tel.514 515 258

RÓŻNE

SPRZEDAM łuparkę do drzewa 
świdrową silnik o mocy 5.5 kw 
oraz silnik 7.5kw 960 ob tel. 601 
638 877

SPRZEDAM komodę, jasna, 3 
szufl ady, wys.75, dl.80 szer. 42 cm., 
tel. 790 290 835, Sierakowice

SPRZEDAM dwie wykładziny, 
krzesło obrotowe i piekarnik 
elektr., 100 zł. Tel.501 534 260

SPRZEDAM meble szaro-czarne, 
400 zł, tel. 537 634 775

SPRZEDAM tanio w b.db. stanie 
pralkę wirn., chłodziarkę, wirówkę, 
tel. 698 226 788

SPRZEDAM kuch. Elek., Amica, 
4 pal.z piekar., 150 zł ,stan b.db., 
Gościcino, tel. 698 226 788

SPRZEDAM lodówkę z oddziel-
nym zamrażalnikiem u góry, 
energooszczędna, mało uzyw. 390 
zł, tel. 604 915 138

SPRZEDAM malakser Zelmer za 
45 zł i expres do kawy za 50 zł, tel. 
604 915 138

SPRZEDAM nowy komplet 
wyp. skóra, kanapa (stelaż met. 
z materacem) i 2 fotele tanio, tel. 
604 915 138

SPRZEDAM dywan 3,5 x 4,0 
wełna, szary z bordo otokiem (380 

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM
DOM wolno stojący w Wejhero-
wie, działka 1202 m2, cztery ga-
raże, murowane, pilnie sprzedam, 
tel. 501 549 579, tel. 58 672 34 13

KĘBŁOWO k/Wejherowa, dom 
139/716, cisza d.dojazd ładne m-ce 
ogród, po odbiorze 395 tys., tel. 
519 399 162 

SPRZEDAM duży dom w Gdyni 
- Obłuże, 8 pokoi, 3 łazienki, 2 
kuchnie, ładna działka, wolny od 
zaraz, tanio, tel. 604 915 138

SPRZEDAM mieszkanie na Helu, 
samo centrum, 3 pok., 1pietro, 
całkowicie wyposażone, tel. 604 
915 138

SPRZEDAM mieszkanie 57m2, 3 
pokoje, 3pietro, wieżowiec, Wejhe-
rowo, tel. 604 915 138

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

SPRZEDAM lub wynajmę działkę, 
434 m2, nad morzem w Karwiń-
skich Błotach, 1 km do pięknej 
plaży, z prawem budowy, media 
przy drodze, tel. 661 582 483

SPRZEDAM działkę budowlaną, 
600 m kw, Wejherowo, tel. 513-
005-898 

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

DZIAŁKA z domem, Gdynia 
Witomino, 521 m2, 380 tys. zł, tel. 
502 686 196

DZIAŁKĘ położoną w dolinie Słupi 
z dostępem do rzeki, 7 km do 

Ustki, 4700 m2, 180 zł/m2, tel. 502 
686 196

KUPIĘ

DO WYNAJĘCIA

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

SZUKAM mieszkania dwoma po-
kojami, w Żukowie albo okolicach, 
od lipca, nie za duże opłaty, tel. 
883 406 558

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

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ
INNE

EDUKACJA
LEKCJE dodatkowe z fi zyki i 
chemii, w tym zadania oraz 

matematyka, nauczyciel emeryt, 
Wejherowo, tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKTRO

KOMPUTERY

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

INNE

PRACA

DAM PRACĘ
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PRAWNIK 
stacjonarny i mobilny

• Profesjonalna obsługa
• Przyjeżdżam na życze-
nie klienta i przyjmuję w 
sprawach samorządowych, 
bankowych, alimentacyjnych, 
dotacji dla rolników i osób 
prowadzących działalność 
gospodarczą oraz innych 
organów państwowych. 

Reda, ulica Wejherowska 58, 
tel. 663 751 840, w godz.12-18

Dodaj swoją fi rmę do informatora medycznego

tel. 660 731 138
zł) tel. 604 915 138

DREWNO do CO i gałęziówkę 
sprzedam, możliwy transport 
gratis, tel. 782 846 927 

SPRZEDAM futro z norek, długie, 
skórki kanadyjskie, stan bdb, 
42/44, tel. 604 915 138

SPRZEDAM sypialnie antyk, 
orzech (2 łózka, 2 szafki, toaletka) ) 
tanio, tel. 604 915 138

SPRZEDAM kominek bezdymowy 
na paliwo ekologiczne, forma 
mebla, tel. 604 915 138

BURSZTYN kupię tel. 532 110 190

MATA dla dziecka do leżenia i 
przewijania, kolor pomarańczowy, 
wym.85 cm x 75 cm, nowa, 20 zł, 
505-567-034

LODÓWKA używana, kolor biały, 
tanio oddam, Wejherowo, tel. 
789-431-218

SPRZEDAM łyżwy fi gurowe, białe, 
rozm. 30, nowe, 50 zł, Wejherowo, 
tel. 505-567-034

SPRZEDAM ubranka dla dziew-
czynki, rozm.122-128, czapki, sza-
liki, buty, stan idealny, Wejherowo, 
505-567-034

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

KUPIĘ militaria, antyki, pamiątki 
z II Wojny Światowej, dojazd do 
klienta, płatność gotówką od ręki, 
tel. 793 262 765, e-mail: ekwipune-
kwojskowy@gmail.com

SPRZEDAM kurtkę narciarską, 
damską, rozm. L, kolor biały, czarne 
wstawki, stan idealny, cena: 350 zł, 
Wejherowo, tel. 660 731 138

ZŁOTA rączka, drobne naprawy, 
sprzątanie obejścia, piwnic, 
transport, prace w ogrodzie, 
okolice Luzina, Wejherowa, tel. 693 
737 381
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Na  zaproszenie  radnego 
Alojzego  Formeli,  do  urokli-
wej  miejscowości  w  gminie 
Wejherowo  zjechali  miłośni-
cy skata sportowego z całego 
województwa  pomorskie-
go. W  tym  roku przy  stołach 
w  świetlicy  zasiadło  38  za-
wodników, którzy zgodnie ze 
znanymi  zasadami  rozegrali 
dwie  rundy.  Po  kilku  godzi-
nach  zaciętej  walki,  wyłonili 

się  najlepsi  gracze  turnieju. 
Puchar  wójta  Gminy  Wejhe-
rowo  i  tytuł  Mistrza  Kaszub 
w  skacie  sportowym  zdobył 
Wiesław  Sikora,  który  uzy-
skał  4411  punktów.  Tytuł 
wicemistrza  i  puchar  posła 
otrzymał z kolei Zdzisław Be-
kisz  z  4203  punktami.  Trze-
cie  miejsce  i  puchar  starosty 
powiatu  wejherowskiego 
przypadł  Henrykowi  Kohnke 
z  3950  punktami.  Czwarte 
miejsce  zajął  Jerzy  Jędrzej-
czak,  piąte  Kazimierz  Kwi-
dziński, szóste Marek Radtke, 

siódme Henryk Radtke, ósme 
Andrzej  Burczyk,  dziewią-
te  Ludwik  Jacek  i  dziesiąte 
miejsce  -  gospodarz  turnieju 
Alojzy  Formela.  Wśród  ko-
biet,  tytuł  mistrzyni  i  puchar 
otrzymała  Brygida  Skrzyp-
czak z 3351 punktami. Drugie 
miejsce  zdobyła  Teresa 
Wróbel  z  3165  pkt, 
trzecie  Maria 
Miller  z  2523 
pkt  i  czwar-
te  miejsce 
Honorata 
Kurcaba 

z 2372 pkt. Grającym zawod-
nikom  dzielnie  kibicowały 
gospodynie wiejskie  i goście. 
Nagrody  i  puchary  ufundo-
wali:  starosta  wejherowski 
Gabriela Lisius, poseł na sejm 
Jerzy  Budnik  i  wójt  gminy 
Wejherowo  Henryk  Skwarło. 

(DD)

61. Finał Pucharu Polski, ro-
zegrany 2 maja na Stadionie 
Narodowym w Warszawie, 
stał się przyczynkiem do 
dzisiejszego felietonu. Legia 
pokonała Lecha w stosunku 
2:1. Mecz obejrzało 45.322 
kibiców. Oprawa meczu zna-
komita. Czyli sukces preze-
sa Bońka i Polskiego Związ-
ku Piłki Nożnej? Chyba jed-
nak nie do końca. Obrażeni 
na cały świat piłkarze, tre-
nerzy i działacze Lecha po-
kazali przysłowiowe muchy 
w nosie. Z ponurymi mina-
mi odbierali srebrne meda-
le i natychmiast, na oczach 
kamer (czytaj całej Polski) 
zdejmowali je z szyi. Pewnie 
poczuli się skrzywdzeni tym, 

że przegrali. Bądźmy jednak 
dobrej myśli. Pierwsze „koty 
za płoty”. Drugi z rzędu fi nał 
Pucharu Polski rozegrany 
został, już miejmy nadzieję 
tradycyjnie 2 maja na Sta-
dionie Narodowym. W 2014 
roku było 37.120 widzów, 
teraz prawie dziesięć tysię-
cy więcej. A, jak było w po-
przednich 59. edycjach roz-
grywek pucharowych? Fina-
ły rozgrywano, a to w Krako-
wie, a to w Warszawie, Wro-
cławiu, Łodzi, Chorzowie, 
Zielonej Górze, Poznaniu, 
Kielcach, Lublinie, Często-
chowie, Kaliszu, Piotrkowie 
Trybunalskim, Opolu, Olsz-
tynie, Wronkach, Zabrzu, 
Płocku, Grodzisku Wielko-

polskim, Lubinie, Bełchato-
wie czy w Bydgoszczy. To nie 
koniec szaleństwa organiza-
cyjnego. Ile razy zmieniano 
zasady rozgrywek, tego nikt 
nie zliczy. Mecze fi nałowe 
w porywach oglądało po kil-
ka tysięcy kibiców. Ośmio-
krotnie fi nały były rozgry-
wane w systemie mecz i re-
wanż. Nikt nie jest w stanie 
podważyć opinii, że to prze-
cież najważniejsze rozgryw-
ki piłkarskie w kraju. Może 
w nich bowiem zagrać każ-
da drużyna zarejestrowana 
z związku piłkarskim. Chy-
ba wejherowskim kibicom 
nie muszę przypominać, nie 
tak dawnego sukcesu Gryfa. 
W sezonie 2011/2012 nasi 

piłkarze dotarli do ¼ fi nału. 
Odpadli dopiero w dwume-
czu z Legią Warszawa. U sie-
bie przegrali 0:3, ale na Ła-
zienkowskiej zremisowali 
1:1. Wcześniej Gryf wyelimi-
nował  między innymi Gór-
nika Zabrze i Koronę Kielce. 
W każdej edycji pucharowej 
są drużyny z niższych lig, któ-
re pokazują zespołom z Eks-
traklasy, gdzie „raki zimują”. 
W dopiero co zakończonych 
rozgrywkach, czarnym ko-
niem byli zawodnicy Błękit-
nych Stargard Szczeciński. 
Drugoligowcy dotarli aż pół-
fi nału, gdzie ulegli w dwu-
meczu dopiero Lechowi. 
U siebie pokonali jednak 
Lechitów  w stosunku 3:1. 

Szkoda, że nie dotarli 
do fi nału. Z całą pewno-
ścią godnie odebraliby me-
dale wręczane przez preze-
sa Zbigniewa Bońka, a ki-
bice ze Stargardu wspomi-
naliby to wydarzenie przez 
dziesięciolecia. Tak jest z ki-
bicami Czarnych Żagań – 0:4 
w fi nale z Górnikiem Zabrze 
w 1965 roku, Rakowa Czę-
stochowa – 0:2 z Wisłą Kra-
ków w 1967 roku, czy Le-
chii Gdańsk, która w 1983 
roku pokonała w fi nale Pia-
sta Gliwice 2:1. W Pucharze 
Zdobywców Pucharów (dzi-
siejsza Liga Europy), Lechia 
wylosowała Juventus Turyn 
z Bońkiem (tak, tak z dzisiej-
szym prezesem Zbigniewem 

Boń-
kiem) 

i Plati nim (dziś 
szefem UEFA). W drużynie 
z Turynu grało także pię-
ciu zawodników z włoskiej 
drużyny mistrzów świata 
z 1982 roku. Byłem, razem 
w wieloma kibicami z Wej-
herowa, na pamiętnym me-
czu przy Traugutt a w Gdań-
sku. Lechia przegrała z wiel-
kim Juventusem tylko 2:3. 
Przypomnę, że w tamtym 
roku Lechia dopiero awan-
sowała do II ligi. Warto, aby 
rozgrywki Pucharu Polski 
były na najwyższym pozio-
mie organizacyjnym? Pyta-
nie retoryczne.
Zbigniew Chuchała

archiwalne 
kalendarium 
czytaj na
www.gwe24.pl
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Mistrzowie Kaszub w skata
KARTY | W świetlicy wiejskiej w Zbychowie odbyło się uroczyste zakończenie mistrzostw ziemi 
kaszubskiej w skacie sportowym o Puchar Kaszub 2015. 
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PIŁKA NOŻNA | Nasi pił-
karze amatorzy mieli w ze-
szłym tygodniu przerwę. 
Z tym większą ciekawością 
będziemy się przyglądać ko-
lejnej serii spotkań w WLPN.

W  WLPN  I  zdecydowanie 
najciekawiej  zapowiada  się 
mecz  lidera  tabeli  i  mistrza 
poprzednich rozgrywek Jamy 
Zła  z  Chopina  Wejherowo. 
Szykuje  się  pasjonujący  po-
jedynek,  który  z  pewnością 
pokaże na co mogą liczyć te 
bardzo  zasłużone  dla  naszej 
ligi drużyny w tej edycji.
W WLPN II Gościcino dru-

żyn  z  kompletem  zwycięstw 
mamy  aż  4.  Smaku  porażki 
nie zaznały jeszcze KS Knie-
wo,  Chiquita  Wejherowo, 
Sprzęgło Wejherowo i Pegaz 
FT.  Ten  ostatni  zespół  roze-
grał  co  prawda  tylko  jeden 
mecz.  Swoich  pierwszoligo-
wych  aspiracji  nie  ukrywa-
ją  też  piłkarze  KS  Kniewo, 
tak  więc  mecz  między  tymi 
drużynami  zapowiada  się 

niezwykle  atrakcyjnie.  Cięż-
kie  zadanie  czeka  piłkarzy 
Sprzęgła, którzy będą musieli 
o  punkty  powalczyć  z  so-
lidnym  zespołem  Okrężna 
Wejherowo.  Zdecydowanym 
faworytem  swojego  spotka-
nia  jest  natomiast  Chiqu-
ita  Wejherowo,  która  zagra 
z  Sucharskiego.  Ich  forma-
cje  zarówno  defensywa  jak 
i ofensywa prezentują solidny 
poziom, co zapowiada bardzo 
ciekawe spotkanie.
W  WLPN  II  w  Redzie 

z  uwagą  będziemy  się  przy-
glądać  liderowi  tabeli  Her-
Metowi  Rumia,  który  zmie-
rzy  się  ze  Ślepymi  Kretami 
Wejherowo.  Ślepe  Krety  co 
prawda przegrały swój pierw-
szy mecz z FC Redą, jednak 
poziom  gry  jaki  zaprezento-
wali młodzi chłopcy z Wejhe-
rowa, dowodzeni przez Bartka 
Czoskę z pewnością pozwala 
tej  drużynie  z  optymizmem 
oczekiwać kolejnych spotkań 
w naszej lidze.

Trzecia kolejka 
wejherowskiej ligi

SZCZEGÓŁOWY 
HARMONOGRAM GIER

WLPN I:
• Piątek 8 maja
19.00  - Mark - Metal Bolszewo 
            - Błękitni Wejherowo
19.50 - Chopina Wejherowo 
            - Jama Zła
20.40  - Amator Gościcino 
            - San Marino
• Sobota 9 maja
19.50 - LZS Donimierz - Kąpino
             mecz ProFan Gościcino -
             GOSRIT Luzino został 
             przełożony, dokładny 
             termin tego meczu 
             zostanie ustalony wkrótce

WLPN II Gościcino
• Sobota 9 maja
17.00 - Sprzęgło Wejherowo 
            - Okrężna Wejherowo
17.50 - FC Po Nalewce 
            - Vendett a Wejherowo
18.40 - WKS Kaszuby 
            - Pro Sport Wejherowo
19.30 -Sucharskiego Wejherowo 
            - Chiquita Wejherowo
20.20 -Pegaz FT - KS Kniewo

WLPN II Reda
• Sobota 9 maja
17.00 - Wagabunda Mała 
              Piaśnica - FC Reda
17.50 - Her-Met Rumia 
              - Ślepe Krety Wejherowo
18.40 - Dark Team - OKS Kaszuby
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Lp. Nazwa drużyny M PKT

1 Gryf Wejherowo 24 50

2 Kaszubia 
Kościerzyna

24 47

3 Lechia II Gdańsk 24 46

4 Gwardia Koszalin 24 43

5 Bałtyk Gdynia 24 38

6 Arka II Gdynia 24 37

7 Chemik Police 24 35

8 Drawa Drawsko 
Pomorskie

24 34

9 Cartusia Kartuzy 24 34

10 Pogoń II Szczecin 24 32

11 KS Chwaszczyno 24 30

12 GKS Przodkowo 24 29

13 Bałtyk Koszalin 24 22

14 GKS Leśnik 
Manowo

23 19

15 Rasel Dygowo 23 17

16 Astra Ustronie
Morskie

24 17

Dzięki  trzem  punktom, 
które trafi ły na ich konto po 
piątkowym pojedynku, gry-
fi ci  utrzymali  fotel  lidera 
tabeli,  mając  trzy  „oczka” 
przewagi nad Kaszubią Ko-
ścierzyna oraz  cztery  -  nad 
Lechią  II  Gdańsk.  Na  listę 
strzelców  wpisał  się  w  58. 
minucie  meczu  Grzegorz 
Gicewicz,  a  asystował  mu 
Krzysztof  Wicki.  Warto 
odnotować  „czerwień”  dla 
Macieja  Osłowskiego.  27-
letni obrońca opuścił boisko 
przy Wzgórzu Wolności  na 
kilkadziesiąt  sekund  przed 
końcowym  gwizdkiem 
wskutek drugiej żółtej kart-
ki.  Następna  ligowa  prze-
szkoda  dla  podopiecznych 
Tomasza  Kotwicy  to  Car-
tusia  Kartuzy  w  konfron-
tacji  wyjazdowej  (9  maja, 
15:00).  Żółto-czarnych  na 
kartuskim  stadionie  wspie-
rać  będzie  zorganizowana 
grupa  kibiców  w  związku 
z  planowanym  grupowym 
wyjazdem  fanów  z Wejhe-
rowa.

Gryf lepszy od Chemika Police
LIGA | Wejherowscy piłkarze w meczu 24. kolejki III ligi grupy pomorsko-zachodniopomorskiej 
pokonali polickiego Chemika.

Zawodnicy  Gryfa  Wejhe-
rowo  przegrali  we  wtorko-
wy  wieczór  z Arką  II  Gdy-
nia  w  ramach  regionalnego 
Pucharu  Polski  i  odpadli 
z dalszej  rywalizacji w  tych 
rozgrywkach.  Należy  od-
notować,  że  w  gdyńskich 

szeregach  na  placu  gry  po-
jawiło się kilku graczy znaj-
dujących  się  nominalnie 
w  pierwszej  ekipie Arki. Ta 
porażka  oznacza,  że  gracze 
ze  Wzgórza  Wolności  nie 
będą  mieli  okazji,  żeby  za-
grać na szczeblu centralnym 

we  wspomnianych  zmaga-
niach.  Zwycięskiego  gola 
dla żółto-niebieskich zdobył 
Michał Szubert. Przypomnij-
my,  że  w  poprzedniej  run-
dzie  wejherowianie  wyeli-
minowali Lechię  II Gdańsk, 
wygrywając 5:2.

Arka II górą w Pucharze Polski

Gryf Wejherowo 
- Chemik Police 1:0 (0:0)

Bramka: 58’ G.Gicewicz

Czerwona kartka: 90’+4 M.O-
słowski (Gryf) - za drugą żółtą

Gryf: W.Ferra - M.Fierka, P.Ko-
stuch, M.Skwiercz, P.Brzuzy - 
G.Gicewicz (90’+2 S.Kowalski), 
P.Kołc, M.Szymański, M.Kenner 
(77’ K.Godula) - K.Rzepa (62’ 
M.Osłowski), K.Wicki

Chemik: Kosiorek - Szewczy-
kowski, Hajdukiewicz, Wiejkuć, 
Klimczak, Andrzejewski, Domin 
(72’ Gołębiewski), Sowała (80’ 
Chodorowski), Cierech (66’ Cy-
ruch), Krawiec, Kapelusz

• 26. kolejka: 
WKS Gryf - Bałtyk Koszalin
16.05 (sobota) godz. 17:00

• 27. kolejka: 
WKS Gryf - Arka II Gdynia
23.05 (sobota) godz. 17:00

• 28.kolejka: 
WKS Gryf - Rasel Dygowo 
3.06 (środa) godz. 18:00

Najbliższe mecze 
Gryfa przed własną 
publicznością:

Arka II Gdynia 
- Gryf Wejherowo 1:0 (0:0)

Bramka: Szubert 81’

Arka II: Kędra - Ł.Kowalski, Szur, 
Robakowski, Dampc - Koziara, 
Rzuchowski - Wardziński (56’ 
Szubert), Tomasiewicz, Dżawasz-
wili - Karłowicz (81’ Tomczak)

Gryf: Ferra - S.Kowalski, Ko-
stuch, Skwiercz, Brzuzy, Osłow-
ski, Szymański, Czoska, Gice-
wicz, Wicki, Rzepa

Żółte kartki: Tomasiewicz - 
Wicki, Osłowski
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Gryfici grają ostatnio ze zmiennym szczęściem




