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SZUKASZ PRACY?
Jak skutecznie szukać pracy? Co obowiązkowo musi znaleźć się w CV? W jaki spo-

sób można dokształcić pracowników za darmo? Co mają wspólnego smog i miejsce za-
trudnienia? Jakie zapisy dotyczące udzielania pierwszej pomocy znajdują się w Kodek-
sie Pracy? Jakie firmy w regionie poszukują pracowników? To wszystko i jeszcze więcej 

znajdziesz w dzisiejszym wydaniu naszej gazety na stronach „Praca”!

12 000Polub nas!
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TYDZIEŃ Z

Poniedziałek, 4 września

Wbił nóż 
W brzuch

wtorek, 5 września

będą stragany 
na WałoWej

środa, 6 września

czekają nas 
podtopienia?

Czwartek, 7 września

Wybiorą 
Mistrza MoWy

Piątek, 8 września

zaplanuj z naMi
Weekend?

 18-latek w ciężkim stanie 
przebywa w szpitalu, po tym 
jak został ugodzony nożem. Do 
zdarzenia doszło w sobotę na 
terenie wejherowskiego parku 
miejskiego.

   Ulica Wałowa w Wejherowie 
zmieni się nie do poznania. Ma 
przeobrazić się za sprawą nie-
typowej imprezy plenerowej.

  Przed intensywnymi opadami 
deszczu ostrzega Instytut Me-
teorologii i Gospodarki Wodnej. 
Opady mogą przyczynić się do 
lokalnych podtopień.

 Jeszcze do 20 września 
można oddać głos na nomi-
nowanych do tytułu Mistrza 
Mowy Polskiej. 

 Nie wiesz, jak spędzić ostat-
ni weekend wakacji? Zobacz 
nasze propozycje na spędzenie 
najbliższych dni na terenie po-
wiatu wejherowskiego.

Twoje źródło informacji

Polub nasz profil 
i bądź na bieżąco!

Zachęcamy naszych Czy-
telników do przesyłania 
zdjęć oraz interesujących 
tematów. Najciekawsze 
opublikujemy na łamach 
naszej gazety oraz na na-
szym portalu gwe24.pl

zGŁoŚ TEMAT
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Codziennie 
nowe informacje

fb.com/gwe24

DYŻuR 
reporTera

Widziałeś ciekawe 
wydarzenie? 
A może chcesz 
zgłosić jakąś sprawę?

tel. 606 112 745

W Urzędzie Miejskim w Wejherowie działa 
Punkt Informacji Europejskiej udzielający

 ogólnych informacji o unijnych funduszach pomocowych.

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

pomogą w znalezieniu odpowiedniego funduszu, 
ukierunkują  gdzie można uzyskać szczegółowe 

informacje na interesujący temat.
W punkcie utworzona jest biblioteczka, 

z której można skorzystać w godzinach pracy punktu.

Mieszkańców zapraszamy w poniedziałki
w godzinach 09.00-11.00 

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

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

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

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

PUNKT 
INFORMACJI 

EUROPEJSKIEJ
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Przypominamy, że decyzja 
o rozbudowie Szkoły Pod-
stawowej w Bolszewie za-
padła już w 2014 roku, kiedy 
to liczba mieszkańców naj-
większego sołectwa gminy 
Wejherowo zbliżyła się do 
niemal 7,5 tys. osób. Wcze-
śniejsze oddanie do użytku 
nowego budynku szkoły 
przy ul. Wodnej jedynie tym-
czasowo rozwiązało kwestię 
optymalnego rozlokowania 
uczniów. W związku z tym 
już w marcu 2015 roku roz-
poczęto budowę kolejnego 
skrzydła głównej siedziby 
szkoły.

Dzięki przeprowadzonym 
pracom powstały nowe sale 

lekcyjne, szatnie, pracownie 
językowe i komputerowe, 
a także biblioteka, pokój na-
uczycielski, archiwum szkol-
ne i stołówkę. Do dyspozy-
cji uczniów oddana została 
również sala do gimnastyki 
korekcyjnej, która pełni 
jednocześnie funkcję sali 
teatralnej. Dodatkowo po-
wstała nowoczesna i w pełni 
wyposażona sala gimna-
styczna. 

W ramach inwestycji wybu-
dowane zostało także dwa 
zewnętrzne boiska, tj. do 
piłki nożnej i wielofunkcyj-
ne. Całkowity koszt inwesty-
cji wyniósł blisko 13 mln zł. 
Oficjalne otwarcie nowego 

obiekt na miarę XXi wieku
Jest wyjątkowo przestronna i bardzo nowoczesna. Rozbudowana 
Szkoła Podstawowa w bolszewie ma w pełni zaspokoić potrzeby lo-
kalowe systematycznie rosnącej liczby uczniów. 

skrzydła Szkoły Podstawowej 
w Bolszewie podczas ponie-
działkowej inauguracji nowe-
go roku szkolnego. WA
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zareJesTruJ się i twórz razem z nami!
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Na ostatnim posiedzeniu 
sesji Rady Miejskiej Rumi 
radni jednomyślnie 
przegłosowali uchwały 
zgłoszone przez bur-
mistrza Miasta Michała 
Pasiecznego w sprawie  
dodatkowej pomocy 
dla gmin poszkodowa-
nych podczas ostatnich 
nawałnic.
Dzięki tym uchwałom Gmina 
Lipusz oraz Gmina Sulęczyno 
otrzymają łączną kwotę 40 000 zło-
tych na usuwanie skutków silnych wiatrów i intensywnych 
opadów atmosferycznych.  Warto dodać, że ofiary nawałnic 
otrzymały wsparcie od miasta Rumi już wcześniej, w ciągu 
kilka dni po tragedii. Dzięki akcji zorganizowanej przez 
Miejski Dom Kultury mieszkańcy Rumi zebrali najpotrzeb-
niejsze rzeczy – wodę mineralną, napoje, jedzenie, środki 
czystości. 
Dodatkowo przy współpracy z firmami Auchan i Leroy Mer-
lin dla Straży Pożarnej w Kościerzynie dostarczono także 
agregat, 10 pił spalinowych z pełnym osprzętowaniem, 
koce, karimaty oraz wodę mineralną. /r/

pomoc ofiarom nawałnicy

Blisko 1,5 mln zł na rozwój 
terenów zielonych (tzw. „Zie-
lone wyspy”) miasto Rumia 
pozyskało w ubiegłym roku 
ze środków unijnych. Projekt 
zakłada powstanie dwóch 
miejsc do rekreacji i wypo-
czynku (przy ul. Topolowej 
i ul. Różanej). Obecnie ku 
końcowi zmierzają prace 
przy ul. Topolowej, w przy-
szłym roku rozpoczną się 
przy ul. Różanej. 

W ramach prowadzonych 
prac przy ul. Topolowej 
utworzona została strefa 
rekreacyjna dla młodzieży 
i dorosłych (ogólnodostępna 
siłownia) oraz strefa wypo-
czynkowo- parkowa (z ukła-
dem ścieżek i elementami 
małej architektury). Do koń-
ca listopada nastąpi nasa-

dzenie roślinności. W ramach 
inwestycji zlokalizowane zo-
staną również elementy wy-
posażenia z przeznaczeniem 
dla ptaków i owadów, takie 
jak karmniki, poidełka, budki 
lęgowe dla ptaków czy dom-
ki dla owadów.  

- „Zielona wyspa” przy 
ulicy Różanej to kolejna 
przestrzeń rekreacyjna dla 
mieszkańców. Dzięki niej 
możliwe będzie aktywne 
spędzanie czasu w rodzinnej 
i przyjaznej atmosferze. Bar-
dzo nam zależy, aby takich 
miejsc było coraz więcej. 
Staramy się również udosko-
nalać miejsca, które powsta-
ły wcześniej. – mówi prze-
wodniczący rady miejskiej 
Ariel Sinicki.
/raf/

Powstają nowe  
miejsca do rekreacji
RuMIA | dwa miejsca, sŁużące do rekreacji i wy-
poczynku mieszkańców, powsTają w rumi. jed-
no z nich niedŁuGo będzie oddane do użyTku. 
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Dr Grzegorz Szalewski 
– polityk, lekarz, przedsię-
biorca i społecznik – zmarł 
w poniedziałek 28 sierpnia, 
a tydzień później odbył się 
jego pogrzeb. 

Mszę świętą w kościele 
pw. Najświętszej Marii Pan-
ny Wspomożenia Wiernych 
w Rumi odprawił ks. biskup 
Leszek Sławoj Głódź, me-
tropolita Gdański. Chwilę 
przed wyprowadzeniem 
trumny z kościoła zaczął pa-
dać deszcz. „To niebo płacze 
po wielkim człowieku...” - ta-
kie komentarze można było 
wówczas usłyszeć wśród 
żałobników. 

W uroczystościach ża-
łobnych uczestniczyli po-
słowie, samorządowcy, 
lokalni działacze, przed-
stawiciele Zrzeszenia Ka-
szubsko-Pomorskiego, na-
uczyciele, harcerze i wiele 
innych osób. 

- Grzegorz Szalewski tak 
wiele zrobił, że jego życio-
rys wystarczyłby dla kilku 
osób – powiedziała pod-
czas mowy pożegnalnej 
Gabriela Lisius, starosta 
wejherowski. - Był człowie-
kiem dbającym o eduka-
cję, regionalistą i mecena-
sem kultury Kaszub. Był to 
człowiek oddany sprawie 
samorządów i lokalnej spo-
łeczności. Posiadał zawsze 
swoje głęboko przemyślane 
zdanie, które potrafił bronić 
będąc jednocześnie otwar-

I nawet niebo zapłakało...
RuMIA | seTki osób uczesTniczyŁy w osTaTniej drodze Śp. dokTora GrzeGorza sza-
lewskieGo. zmarŁeGo pochowano na rumskim cmenTarzu. 

tym na argumenty innych. 
Życiowy optymizm i pogoda 
ducha były dla innych do-
brym przykładem zachowań 
w trudnych sytuacjach. Był 
bezpośredni w kontaktach 
z innymi, towarzyski, budził 
sympatię i zaufanie, posiadał 
dar zjednywania sobie ludzi. 
Jego śmierć jest wielkim bó-
lem dla nas wszystkich. Dziś 
możemy tylko podziękować 
za ciężką pracę, odwagę, 
wyrzeczenia, zaangażowa-

nie w sprawy lokalne, rozwój 
kaszubszczyzny, a przede 
wszystkim za Twoją obecność 
wśród nas. 

- Żegnamy wspaniałego 
człowieka, lokalnego patrio-
tę, samorządowca, praco-
witego przedsiębiorcę oraz 
społecznika, dla którego waż-
ne było dobro mieszkańców 
i naszego wspaniałego mia-
sta - dodał Michał Pasieczny, 
burmistrz Rumi. - Była to oso-
ba doświadczona i znająca 

realia współczesnego świata. 
To m.in. dzięki jego staraniom 
w naszym mieście odbył się 
Światowy Zjazd Kaszubów. 
Dziś żegnamy tego wielkiego 
człowieka, zasłużonego dla 
Rumi i jej mieszkańców. 
Po mszy świętej kilkaset osób, 
towarzyszących Grzegorzo-
wi Szalewskiemu w ostatniej 
ziemskiej drodze, udało się 
na cmentarz komunalny przy 
ul. Górniczej, gdzie pochowa-
no zmarłego.  /raf/
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Funpark Croco-Roco w Re-
dzie w najbliższą sobotę będzie 
świętował swoje 4 urodziny. 
Z tej okazji odbędzie się mnó-
stwo atrakcji dla najmłodszych. 
Od godz. 10.00 do 20.00 kroko-
dyl Crocuś zaprasza wszystkich 
przyjaciół (i tych, którzy chcą zo-
stać jego przyjaciółmi) na wspól-
ne świętowanie! Tego dnia bilet 
wstępu będzie obowiązywał na 
czas nieograniczony, zaś orga-
nizatorzy zaplanowali rozmaite 
animacje, konkursy, malowanie 
buziek i wiele innych. Dla każ-
dego przewidziana jest wata 
cukrowa, poza tym bańkowa 
lawina, rozbijanie Crocusiowej 
piniaty, odwiedziny żywych ma-
skotek i... i więcej nie zdradzimy. 
Chcesz wiedzieć, jakie jeszcze 
urodzinowe atrakcje odbędą się 
w sobotę – przyjdź i przekonaj 
się sam. 

Drugą okazją do świętowania 
jest otwarcie nowej sali zabaw – 
w Wejherowie, przy ul. Gdańskiej 
51. Niektórzy być może znają to 
miejsce, ponieważ wcześniej 
znajdowała się tam sala zabaw 
dla dzieci. Ostatnio jednak zmie-
niła właściciela i w niedzielę 
zostanie otwarta całkowicie od 
nowa. A zmieniło się tu sporo. 

Weekend z Croco-Roco
ZAPRoSZENIE | aż dwie okazje do wspaniaŁej zabawy nadarzą się w nadchodzący 
weekend. jeŚli nie masz jeszcze żadnych planów, jak spędzić czas – zabierz dzieci 
do croco-roco lub crocolandii!

- Oprócz „małpiego gaju” 
(który zyskał nowy wygląd) 
stworzyliśmy tu kącik dla naj-
młodszych dzieci z dużym 
basenem wypełnionym pi-
łeczkami, miękkimi klockami 
i z panelami edukacyjnymi 
– mówi Marta Chmielewska, 
właścicielka Crocolandii. - Po-
nadto jest kawiarenka dla ro-
dziców oraz dwie nowe salki 
urodzinowe. Te salki są chyba 
jedyne w swoim rodzaju na 
Pomorzu, ponieważ wyposa-
żyliśmy je w efekty UV. Wieczo-
rem, gdy włączymy te światła, 
efekt jest bardzo widowisko-
wy, a dzieci zawsze są zachwy-
cone. Mamy nowe pakiety 
urodzinowe, nowe maskotki, 
zajęcia dla maluchów, a już 
niedługo planujemy organi-
zować różne warsztaty, nocne 
imprezy, bale i wiele innych. 
Ponadto będziemy dodawać 
kolejne elementy wyposaże-
nia sali i zabawki, aby jeszcze 
bardziej uatrakcyjnić dzieciom 
spędzony u nas czas. 

Wielkie otwarcie Crocolan-
dii zaplanowano na niedzielę. 
Bilet wstępu będzie obowią-
zywał przez cały dzień, bez 
ograniczenia czasowego. Tu 
także – podobnie jak w redz-
kim Croco-Roco – zaplanowa-
no mnóstwo atrakcji, a wśród 
nich: animacje i konkursy 
przez cały dzień, wizyty baj-
kowych postaci, malowanie 
buziek oraz kolorowe tatuaże 
a na deser wata cukrowa!

A ponieważ to wielkie otwar-

cie – nie może się odbyć bez 
wspaniałego tortu. 

Wybierając się do Croco-
landii warto założyć na siebie 
coś z motywem krokodyla. Na 
osoby tak ubrane czekają nie-
spodzianki i nagrody. 
Warto dodać, że na początku 
przyszłego roku krokodyla 
Crocusia będzie można spo-
tkać w jeszcze jednym mieście, 
a mianowicie w Pucku. Już 
niedługo planowane jest tam 
otwarcie sali zabaw. Na pewno 
będzie warto się tam wybrać, 
gdyż będzie to największa 
z dotychczasowych sal. Na po-
wierzchni aż 600 metrów kw. 
Na dzieci i ich rodziców czekać 
będzie mnóstwo atrakcji, za-
bawek i niespodzianek. 
W związku z rozwojem firma 
Croco-Roco poszukuje anima-
torów. Jeśli jesteś osobhą kre-
atywną i chcesz dołączyć do 
ekipy Croco-Roco - zadzwoń. 

croco roco
reda, ul. gdańska 30
tel. 533 033 345
email: crocokontakt@gmail.com

crocolandia
Wejherowo, ul. gdańska 51
tel. 882 137 711
email: crocolandiakontakt@gmail.com
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W powiecie wejherowskim 
fragmentów „Wesela” moż-
na było posłuchać w kilku 
miejscach. Wszystko to od-
było się w miniony weekend 
w ramach ogólnopolskiej 
akcji Narodowego Czytania 
Dzieł Literatury Polskiej, któ-
rą zapoczątkowano w 2012 
roku czytaniem „Pana Tade-
usza” Adama Mickiewicza. 
W tym roku o wyborze Na-
rodowego Czytania „Wesela” 
Stanisława Wyspiańskiego 
zdecydowało głosowanie 
zorganizowane przez Insty-
tut Badań Literackich Polskiej 
Akademii Nauk, w którym 
wzięło udział 37 tys. obywa-
teli, spośród których prawie 
18 tys. osób zagłosowało na 
to dzieło.

WEJhERoWo
Na Placu Jakuba Wejhera, 

przy pomniku założyciela 
miasta, w postacie z dramatu 
wcieliło się 18 osób. Wśród 
nich znalazła się zastęp-
ca prezydenta Wejherowa 
Beata Rutkiewicz, skarbnik 
miasta Arkadiusz Kraszkie-
wicz, a spośród dziennikarzy 
nie zabrakło przedstawiciela 
naszej redakcji Rafała Korbu-
ta, który odegrał rolę Poety. 
W wydarzeniu wziął udział 
także Kaszubski Zespół Re-
gionalny „Koleczkowianie”. 

Z kolei w Powiatowej Bi-
bliotece Publicznej przy ul. 
Dworcowej 7 w Wejherowie 

oprócz fragmentów „Wesela” 
przygotowano inscenizację 
w wykonaniu grupy teatral-
nej „Srebrna Nitka” Wejhe-
rowskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku YMCA w re-
żyserii Kingi Krajkowskiej. 

RuMIA
Do ponad 2,2 tys. miejsc 

w Polsce, gdzie czytano 

fragmenty „Wesela”, dołączy-
ła także Rumia. Fragmenty 
słynnego dramatu można 
było usłyszeć w Stacji Kultu-
ra, w parku miejskim w Jano-
wie i w parku przy ul. Staro-
wiejskiej. 

Fragmenty „Wesela” odczy-
tali m.in. Ariel Sinicki, prze-
wodniczący rady miejskiej 
oraz Piotr Wittbrodt, zastęp-

ca burmistrza miasta.
W Rumi na samym czyta-

niu jednak nie poprzestano. 
Wydarzenie wzbogacone 
było o folkowy performan-
ce z tradycyjnymi ludowymi 
przyśpiewkami weselnymi 
z Mazowsza, Małopolski 
i Lubelszczyzny, koncertem 
Kapeli Ztrój i Janowskiej Or-
kiestry Promenadowej oraz 

warsztatami tańca ludowe-
go. Organizatorami wyda-
rzenia w Rumi były: Stacja 
Kultura- Miejska Biblioteka 
Publiczna oraz Dom Kultury 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Janowo”.

REDA
W Miejskiej Bibliotece Pu-

blicznej w Redzie, przy „we-
selnych” stołach, zastawio-
nych owocami i kruchymi 
ciastkami, zasiadły osoby 
chcące wysłuchać fragmen-
tów sztuki, w interpretacji 
Karola Nepelskiego (kom-
pozytora muzyki instrumen-
talnej, scenicznej, operowej 
i teatralnej oraz muzyki 
filmowej). Gość, w ramach 
wstępu, opowiedział o pre-
mierze „Wesela”, która miała 
miejsce 16 marca 1901 roku 
w Teatrze Miejskim (obecnie 
Teatrze im. Juliusza Słowac-
kiego) w Krakowie. Karol 
Nepelski zaprezentował też 
skróty interdyscyplinarne-
go projektu artystycznego 
„Wyspiański Wyzwala”, czyli 
poszukiwań wokół dramatu 
Wyspiańskiego „Wyzwole-
nie” w reżyserii Małgorzaty 
Warsickiej. Następnie przy-
stąpiono do czytania jedne-
go z trzech  aktów  „Wesela”,   
w czym Karola Nepelskiego 
wspomogła Katarzyna Zie-
lińska, pracownik MBP w Re-
dzie.
/raf/

Recytacja i tańce, czyli „Wesele”
PoWIAT | przedsTawiciele wŁadz samorządowych, Środowiska sporToweGo, arTyŚci, dziennikarze 
i wiele innych osób w różnych miejscowoŚciach recyTowali „wesele” sTanisŁawa wyspiańskieGo.
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Startuje kolejna 
edycja gry miejskiej 
w ramach projektu 
„50 Twarzy Redy”. Jej 
uczestnicy odkryją 
zawiłe ścieżki historii 
miasta i poznają 
swoich sąsiadów.
 
Drużyny proszone są 
o stawienie się w so-
botę  o godz. 12 na te-
renie Fabryki Kultury. 
Do gry zgłaszać mogą 
się grupy 2-4 oso-
bowe, z co najmniej 
jedną osobą pełnolet-
nią. Zakończenie pla-
nowane jest na godz. 
15. Po podsumowaniu 
zmagań ma nastąpić 
wręczenie nagród.   
Organizatorzy zazna-
czają, że grę miejską 
trzeba pokonać 
pieszo. Uczestni-
cy mają podążać 
za wskazówkami 
i punktami oznaczo-
nymi na mapie. Będą 
mieć do rozwiązania 
różnorakie zadania, 
dzięki którym mają 
dowiedzą się więcej 
o swoich sąsiadach 
i poznać współczesną 
historię Redy.
Projekt „50 twarzy 
Redy” jest dofinan-
sowany ze środków 
Muzeum Historii 
Polski w programie 
„Patriotyzm Jutra”.
WA

weź udział 
w grze!



Powiat wejherowski
www.powiatwejherowski.pl /powiatwejherowski

OBWIESZCZENIE
Starosta Wejherowski

I. działając na podstawie art. 1,  art.11a ust.1, art.11f ust. 3 ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg  publicznych /tekst jedn. Dz. U. z 2017r. 
poz. 1496/ oraz art. 10  i  art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu  postępowania administra-
cyjnego /tekst jedn.  Dz. U. z 2017r.  poz. 1257./  z a w i a d a m i a,  ż e  w dniu  05.09.2017r., na wnio-
sek  Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia  21.10.2016r. (wpływ ost. 18.11.2016r.) uzupełnionego w dniu 
28.07.2017r. wydano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  polegającej na:

wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: 
„Rozbudowa skrzyżowania ulicy Nadrzecznej z ulicą Chopina w Wejherowie”

inwestycja będzie realizowana na terenie wymienionych niżej nieruchomości gruntowych:
 
1. w liniach rozgraniczających teren pasa drogowego dróg gminnych:
- w obr. 9  na działkach nr ewid. 25/1, 25/3 (z podziału działki nr 25/2), 26/38 (z podziału działki nr 
26/23), 26/22, 26/19, 26/40 (z podziału działki nr 26/25), 26/41 (z podziału działki nr 26/25), 26/24, 
26/45 (z podziału działki nr 26/28), 26/43 (z podziału działki nr 26/29), 269/2 (z podziału działki nr 
269), 228 (z podziału działki nr 228/5), 227/15 (z podziału działki nr 227/11), 27/12 (z podziału działki 
nr 27/5), 28/2 (z podziału działki nr 28), 2/4

2. w liniach rozgraniczających teren pasa drogowego dróg innych kategorii (drogi powiatowej):
- w obr. 9 na działkach nr ewid. 151/3, 26/46 (z podziału działki nr 26/28, 26/44 (z podziału działki nr 
26/29), 26/47     (z podziału działki nr 26/21), 269/1 (z podziału działki nr 269), 228/18 (z podziału dział-
ki nr 228/5), 27/14 (z podziału działki nr 27/11), 27/13 (z podziału działki nr 27/5), 28/1 (z podziału 
działki nr 28), 228/16 ( z podziału działki nr 228/14), 27/10,
- w obr. 8 na działkach nr  ewid. 160/1 (z podziału działki nr 160), 156/39 (z podziału działki nr 
156/24)

3. objętych obowiązkiem budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu:
- w obr. 9 na działkach nr 25/4 (z podziału działki nr 25/2), 228/17 (z podziału działki 228/14), 26/48 (z 
podziału działki nr 26/21), 26/39 (z podziału działki nr 26/23)
- w obr. 8 na działce nr 156/40 (z podziału działki 156/24)
 
na terenie Gminy Miasta Wejherowa  

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

OBWIESZCZENIE
Starosta Wejherowski

I. działając na podstawie art. 1,  art. 11a ust. 1, art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szcze-
gólnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  (tekst jedn. Dz. U. 
z 2017r. poz. 1496), oraz art. 10, 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu  postępowania ad-
ministracyjnego (tekst jedn.  Dz. U. z 2017r. poz. 1257) zawiadamiam, że na wniosek Zarządu Powiatu 
Wejherowskiego z dnia 17.08.2017r. wszczęto postępowanie w sprawie:

 wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - 
pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1405G relacji Szemud - Karczemki  
na odcinku przez miejscowość Kielno o dł. 693m od km. 8+684 do 9+377”.

na  nieruchomościach gruntowych na terenie Gminy Szemud określonych poniżej:

A.  działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogi powiatowej:
- obr. Kielno działki nr ewid.:  40/15, 45/1 (z podziału działki nr 45), 46/1 (z podziału działki nr 46), 49/1, 
38, 39/4, 39/2, 39/27 (z podziału działki nr 39/26), 680, 39/5, 78, 52/1, 86/1, 82/11, 82/9, 82/33, 82/44 (z 
podziału działki nr 82/36), 82/1, 77/1, 75/1, 75/12 (z podziału działki nr 75/6), 75/5, 33/4            (z po-
działu działki nr 33/1). 

B.  działki objęte obowiązkiem budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, zjazdów i innych 
dróg publicznych:
- obr. Kielno działki nr ewid.: 31/13, 32/11, 32/10, 32/8, 45/2 (z podziału działki nr 45), 46/2 (z podziału 
działki nr 46), 55/6, 36/2, 37/2, 37/1, 49/7, 39/16, 39/17, 39/18, 39/28(z podziału działki nr 39/26), 50/9, 
51/9, 82/19, 82/34, 51/14, 82/45 (z podziału działki nr 82/36), 75/13 (z podziału działki nr 75/6), 75/11, 
33/5 (z podziału działki nr 33/1), 39/25, 34/2.

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, właściwe organy administracji rządowej i samorządo-
wej oraz właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych inwestycją  o możliwości składania wniosków, 
uwag lub zastrzeżeń dotyczących przedmiotowej sprawy, a także o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych 
dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji kończącej postępowanie, która zostanie 
podjęta w terminie nie krótszym niż 14 dni od daty dokonania się obwieszczenia. Z aktami sprawy można zapoznać 
się w Starostwie Wejherowskim Wydział Architektury  i Budownictwa, 84-200 Wejherowo  ul. 3 Maja 4, w pokoju 
212 w godz.  7.30-15.30, tel. 58 572-94-47 lub złożyć ewentualne zastrzeżenia i uwagi na piśmie w Biurze Obsługi 
Interesanta na parterze, w pon.-czw w godz. 7.00-17.30, w piątki w godz. 7.00-16.00 tel. 58 572-95-50.
Informuje się, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego  za-
wiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

OBWIESZCZENIE
Starosta Wejherowski

informuje, że w obwieszczeniu zamieszczonym w Ekspresie Powiatu Wejherowskiego w dniu 25.08.2017 
r. dotyczącym wydania decyzji o zezwoleniu na  budowę drogi gminnej  pn. „Budowa drogi łączącej 
ulicę Przemysłową z drogą krajową nr 6 – ul. Karnowskiego w Wejherowie,  (droga gminna, kla-
sy Z, 0127039G, 0127032G, 0127342G)” na terenie Gminy Miasta Wejherowa.  omyłkowo  zamiast   
Inwestora - Zarządcy drogi - Prezydenta Miasta Wejherowa podano  Zarząd Powiatu Wejherowskiego.  

OBWIESZCZENIE
Starosta Wejherowski

 
I. działając na podstawie art. 1,  art.11a ust.1, art.11f ust. 3 ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg  publicznych /tekst jedn. Dz. U. z 2017r. 
poz. 1496/ oraz art. 10 i  art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu  postępowania administra-
cyjnego /tekst jedn.  Dz. U. z 2017r. poz. 1257./, zawiadamia, że na wniosek z dnia  dnia 20.04.2017r., 
skorygowany w dniu 22.06.2017r  Burmistrza Miasta Redy w dniu 29.08.2017r. wydano decyzję o ze-
zwoleniu na realizację inwestycji drogowej:

wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej -  
Budowie dróg gminnych - ulicy Karłowicza i Polnej w Redzie

 
na  nieruchomościach gruntowych na terenie Gminy Miasta Reda określonych poniżej:
 
A.  działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogi gminnej: 
- obr. 02 działki nr ewid.:  155/1, 155/2, 154/3, 153/2, 154/2, 154/5, 153/4, 171/27, 158/12 (powstałej 
z działki 158/7), 158/10 (powstałej z działki 158/5), 154/18 (powstałej z działki 154/6), 160/1, 171/29, 
171/28, 148/4, 148/9, 169/10, 170/5, 171/38, 170/6, 1391/1, 171/33, 171/19, 171/21, 171/25, 171/26, 
171/39, 260/2, 158/8 (powstałej z działki 158/4), 154/19 (powstałej z działki 154/6), 159/3 (powstałej 
z działki 159/2)

B.  działki objęte obowiązkiem budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, zjazdów i innych 
dróg publicznych:
- obr. 02 działki nr ewid.:  1/1, 107, 156/8, 154/4, 130/8, 130/7, 131, 1312

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

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej!
 „Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach”

Projekt adresowany jest do zamieszkujących powiat wejherowski, pucki i kartuski osób pozo-
stających bez pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia) należących do co 
najmniej jednej z grup:

osoby w wieku 50 lat i więcej,• 
kobiety,• 
osoby z niepełnosprawnościami,• 
osoby długotrwale bezrobotne,• 
osoby o niskich kwalifikacjach,• 

z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 
12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.

TERMIN SKŁADANIA FORMULARZY: 25-29.09.2017 r.

Przewidziane wsparcie:

do 19 350 zł jednorazowej dotacji inwestycyjnej• 
do 1 850 zł wsparcie pomostowe przez 6 miesięcy• 
bezpłatne, obowiązkowe szkolenia. • 

W związku z powyższym zapraszamy na spotkania informacyjne:

Wejherowo, poniedziałek • 11.09.2017 r. godz. 10.00      
Starostwo Powiatowe w Wejherowie ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo

Szczegółowe informacje na stronie www.powiatwejherowski.pl
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zareJesTruJ się i twórz razem z nami!

W ub. roku Rumia pozyskała 
blisko 5 mln zł dofinansowa-
nia na realizację dwóch pro-
jektów „Super przedszkolaki 
w Rumi” i „Pociąg do edukacji”. 
Środki zostaną przeznaczone 
na wzmocnienie i rozwój za-
plecza edukacyjnego w mie-
ście. 

NoWY oDDZIAŁ 
W ramach projektu pn. „Su-

per przedszkolaki w Rumi – 
podniesienie jakości edukacji 
przedszkolnej”, w Szkole Pod-
stawowej nr 10 w Rumi (w bu-
dynku dawnego Gimnazjum 
nr 4) z dniem 4 września utwo-
rzono oddział przedszkolny 
dla 3-4 latków. 

Na potrzeby nowego od-
działu przedszkolnego prze-
budowano pomieszczenia dy-
daktyczne i zaplecze. Zadanie 
obejmowało adaptację dwóch 
sal lekcyjnych na jeden oddział 
przedszkolny – salę zajęć i salę 
zabaw oraz przebudowę po-
mieszczeń gabinetu pedago-
ga i zaplecza sali na pomiesz-
czenia higieniczno-sanitarne 
i szatnię oraz magazyn. Koszt 
zadania to ponad 390 tys. zł. 
Planowana jest też przebudo-
wa pomieszczeń istniejącego 
zaplecza kuchennego.

lEPSZE WARuNKI 
Do NAuKI I ZAbAWY

Ponadto, oddział przedszkol-
ny został wyposażony m.in. 
w meble, szafki, stoliki, krze-
sełka, łóżeczka przedszkolne, 
meble szatniowe, zabawki, 
elementy piankowe, gry i po-
moce dydaktyczno-edukacyj-
ne, materiały szkolno-biuro-
we, naczynia do spożywania 
posiłków. Koszt wyposażenia 
oddziału to prawie 77 tys. zł. 
Dodatkowo dla dzieci zapew-
niono bezpłatne całodzienne 
wyżywienie.

„Super przedszkolaki 
w Rumi” to również zajęcia 
dodatkowe: logopedyczne, 
zajęcia komputerowe czy za-
jęcia z j.angielskiego. Z pro-
gramu skorzysta blisko 800 
najmłodszych mieszkańców 
miasta. 

RóWNANIE SZANS
Od września ruszył nabór 

uczniów szkół podstawo-
wych na zajęcia dodatkowe 
w ramach projektu „Pociąg do 
edukacji - podniesienie jako-
ści edukacji poprzez wzrost 

poziomu kompetencji kluczo-
wych wśród uczniów i kwalifi-
kacji nauczycieli” . W ramach 
projektu uczniowie będą 
mogli skorzystać m.in. z zajęć 
wyrównawczych (z matema-
tyki, angielskiego, czy przed-
miotów przyrodniczych), 
wyjazdów edukacyjnych, 
warsztatów rozwijających kre-
atywność i innowacyjność czy 
doradztwa edukacyjno-peda-
gogicznego. Zajęcia zakończą 
się w czerwcu 2018 r. Więcej 
informacji można znaleźć na 
stronie miasta rumia.eu. 

- Podnoszenie pozio-
mu jakości edukacji dzieci 

i młodzieży jest dla nas bar-
dzo ważne. Realizacja tych 
dwóch projektów umożliwi 
kompleksowe wsparcie oraz 
kształtowanie kluczowych 
kompetencji. Wsparcie skiero-
wane jest do przedszkolaków, 
uczniów szkół podstawowych 
i nauczycieli - mówi Piotr Wit-
tbrodt, zastępca burmistrza 
miasta.

Projekty współfinansowane 
są przez UE ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Społecz-
nego w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego 
na lata 2014-2020. /raf/

Stawiają na edukację
RuMIA | nowy oddziaŁ przedszkolny, adapTacja pomieszczeń, doszkalanie na-
uczycieli – Te i inne zadania realizowane są w rumi dzięki pozyskanej doTacji.
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oGŁoSZENIE
burmistrza   Miasta   Rumi

Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) oraz Za-
rządzenia Burmistrza Miasta Rumi Nr 1358/399/2017 z dnia 1 września 
2017 roku informuję, iż w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobie-
skiego 7, na okres 21 dni, wywieszony został wykaz obejmujący nieru-
chomość położoną w Rumi przy ul. Ślusarskiej, składającą się z działek nr 
nr  102/3, 102/10, 130/4 i 130/26 o łącznej powierzchni 5146 m2, obręb 
10, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Rumia, przeznaczoną do zbycia 
w drodze darowizny na rzecz Powiatu Wejherowskiego.

Wójt Gminy Wejherowo
informuje

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wejherowo, Os. Przyjaźni nr 6 
oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy 
Wejherowo, został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych 
do oddania w dzierżawę, oznaczonych w ewidencji gruntów i budyn-
ków jako część działki o nr ewid. 558/9 i nr 557/9 o łącznej powierzch-
ni 0,0170 ha, położonych w Gościcinie. Szczegółowe informacje o nie-
ruchomościach objętych wykazem można uzyskać w Referacie Gospo-
darki Nieruchomościami i Środowiska, tel. 58 677 97 07.

REKLAMA                                                                                                       190/2017/DB

REKLAMA                                                                                                                           U/2017/RL

OGŁOSZENIE                                                                                                              248/2017/DB

OGŁOSZENIE                                                                                                              249/2017/DB
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Sporo, bo 6 na 10 pracodawców de-
klaruje, że ma wdrożony standard za-
chowań wobec kandydatów. Jednak 
aż 62 proc. starających się o pracę nie 
zauważa, aby firmy dbały o relacje 
z nimi! To wnioski wynika z 4. edycji 
badania eRecruiter „Candidate Expe-
rience”. 
- Porównanie praktyk wpływających 
pozytywnie na candidate experience, 
które wskazali pracodawcy i kandy-
daci, ujawniło spore rozbieżności. Dla 
kandydata profesjonalna rekrutacja 
to taka, w której nie pozostaje bez in-
formacji. Dla pracodawcy ważne jest 
ogólne wrażenie wyniesione z pro-
cesu, na które decydujący wpływ ma 
panująca atmosfera – wskazuje Julia 
Urbańska, marketing manager w eRe-
cruiter i koordynatorka Koalicji na 
rzecz Przyjaznej Rekrutacji.
Dla aż 86 proc. kandydatów standar-
dem w firmach powinno być informo-
wanie uczestników procesu rekruta-
cyjnego o jego zakończeniu. Drugą, 
najczęściej wskazywaną praktyką, jest 
informacja o przyczynach niezakwa-

lifikowania się (81 proc.). Na trzecim 
miejscu znalazł się krótki proces re-
krutacji (68 proc.). Wśród pięciu naj-
ważniejszych zachowań, które powin-
ny być standardem rekrutacyjnym, 
kandydaci wskazali jeszcze na ciągły 
kontakt oraz przyjazną atmosferę. 
Z kolei dla pracodawców stan-
dardem rekrutacyjnym nu-
mer jeden, który zdaniem aż 
88 proc. pracodawców wpły-
wa na doświadczenie kandyda-
ta, jest przyjazna atmosfera. Na 
drugim miejscu przedstawicie-
le firm wskazali na ciągły kon-
takt z aplikującym (83 proc. od-
powiedzi), a podium zamy-
ka informacja o zakończeniu 
procesu (75 proc.). W TOP 5 
praktyk, które budują candida-
te experience, znalazła się rów-
nież wiadomość o powodach 
niezatrudnienia (74 proc. ) oraz 
możliwość poznania przełożo-
nego (72 proc.). Warto zwró-
cić uwagę, że pierwsze dwa 
elementy, w zestawieniu 

kandydatów zajmują odpowiednio 
dopiero piąte i czwarte miejsce. Nato-
miast odpowiedź z informacją o za-
kończeniu naboru uplasowała się na 
najwyższym stopniu podium standar-
dów rekrutacyjnych w oczach kandy-
datów. /raf/

Standardy rekrutacji
rekrutacja to dla pracodawców pierwszy etap pozyskania pracowników, 
a dla chcących zatrudnić się pierwszy krok w kierunku podjęcia pracy. 

ale czy są jakieś standardy rekrutacji?
Tymczasem zgodnie z przepisami 
Kodeksu Karnego każdy ma obo-
wiązek udzielenia pierwszej pomo-
cy, jeśli nie zagraża to jego życiu 
i zdrowiu. Kodeks Pracy regulu-
je także obowiązki pracodawców 
w tym zakresie.

W praktyce niewiele osób decyduje się 
na udzielenie pierwszej pomocy pomimo tego, że posiada 

teoretyczną wiedzę. 
– Ludzie się boją, że poprzez swoje działania zrobią krzywdę 
poszkodowanemu. Wolą uniknąć odpowiedzialności i dla-
tego ich działania ograniczają się do wezwania służ specja-
listycznych. – mówi Łukasz Wawrzyniak, główny specjalista 
ds. BHP W&W Consulting. 
Kodeks Pracy precyzyjnie określa zadania pracodawcy w za-
kresie pierwszej pomocy. To włąśnie pracodawca ma obo-
wiązek wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej po-
mocy na terenie zakładu pracy oraz zapewnić łączność ze 
służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególno-
ści w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Co ważne licz-
ba pracowników wyznaczona do tego zadania powinna być 
uzależniona od rodzaju i poziomu występujących zagrożeń 
w przedsiębiorstwie. 
Udzielenie pomocy w pierwszych minutach po wypadku jest 
bardzo ważne. To właśnie one decydują o tym czy poszkodo-
wany przeżyje. Na podjęcie działań mamy od 5 do 7 minut. 
Po tym czasie, na skutek niedotlenienia, dochodzi do nieod-
wracalnych uszkodzeń w organizmie. /raf/

Pierwsza pomoc 
to obowiązek

W teorii wszyscy znamy podstawowe zasady 
udzielania pierwszej pomocy. Jednak specjaliści są 
zgodni – kiedy dochodzi do wypadku, tylko nielicz-

ni podejmują działanie. 

szukanie pracy często zaczyna się od przejrzenia ogłoszeń 
i wysłania CV. Co zrobić, żeby wysłane do firmy dokumenty 
nie zostały od razu wyrzucone do kosza na śmieci?

CV i życiorys są niezmiernie ważne, gdyż to one w pierwszej 
kolejności mówią o nas jako przyszłym pracowniku i muszą 
zachęcić pracodawcę do spotkania lub rozmowy kwalifikacyj-
nej. Poniżej podajemy 9 rzeczy, które trzeba zawrzeć w CV.

To musisz napisać w CV

dane teleadresoWe 1. - imię, 
nazwisko, adres, telefon i adres 
poczty elektronicznej. 
dane personalne (osobo-2. 
We) - stan cywilny, wiek, miejsce 
urodzenia, itp. 
Wykształcenie3.  - lata, w jakich 
się uczyłaś, i nazwę szkoły, a także 
otrzymany tytuł. 
dośWiadczenie zaWodo-4. 
We – w porządku odwróconym 
(od informacji o zakładzie pracy, 
w którym ostatnio pracowałeś, 
a następnie o poprzednich).
uMiejętności 5. – np. prawo jaz-
dy, obsługa komputera, zdobyte 
na kursach umiejętności, itp. 
zalety osobiste 6. - np.: odpo-
wiedzialność, wytrwałość, syste-

matyczność, poczucie humoru.
zainteresoWania 7. - np. foto-
grafia, jazda na rowerze, piesze 
wędrówki.
kWalifikacje na stanoWi-8. 
sko – czyli to, co twoim zda-
niem może być przydatne w pracy, 
o którą się ubiegasz. 
forMuła końcoWa9.  – zgoda 
na przetwarzanie moich danych 
osobowych w celu przeprowadze-
nia procesu rekrutacji.

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

Jak skutecznie szukać pracy?
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Na tle rosnących problemów ze smo-
giem Trójmiasto wyróżnia się dobrą 
jakością powietrza. Wskaźniki zanie-

czyszczenia szkodliwymi pyłami są 
tutaj jednymi z najniższych ze wszyst-

kich polskich miast. W 2016 roku w Gdań-
sku Wrzeszczu odnotowano tylko 6 dni z prze-

kroczeniami poziomu pyłów PM10 i żadnego dnia 
z przekroczeniem poziomu ozonu. 
Grupa GPEC zbadała, czy kandydaci do pracy biorą pod 
uwagę jakość powietrza przy poszukiwaniu zatrudnienia. 
66 proc. badanych, mając porównywalne warunki pracy, 
wybrałoby firmę położoną w takim miejscu, gdzie nie ma 
smogu. Im większe dochody, tym więcej badanych pod-
jęłoby taką decyzję. Wśród ankietowanych z najniższy-
mi dochodami odsetek takich odpowiedzi wynosi tylko 
58 proc., podczas gdy dla osób z najwyższymi dochoda-
mi sięga 76 proc. To pokazuje, że wyższej klasy specjaliści 
i menedżerowie, którzy mają większą elastyczność w wy-
borze miejsca pracy, mogą postrzegać czyste powietrze 
jako dodatkowy atut.
- Od lat rekrutujemy pracowników z różnych części Pol-
ski. W tym roku po raz pierwszy spotkaliśmy się z argu-
mentem, że chęć relokacji podyktowana była między in-
nymi smogiem. Dotyczyło to tylko kandydatów z połu-
dnia kraju – mówi Marek Mikucki, kierownik działu per-
sonalnego z Grupy GPEC. – Co prawda trend jest na ra-
zie nieznaczny, ale widać, że pracownicy coraz większą 
wagę przywiązują do aspektów ekologicznych. I to zarów-
no w ramach samej firmy, jak i w jej otoczeniu. /raf/

Za pracą po... 
czyste powietrze
zaskakujące dane opublikowano po przeprowa-
dzonym niedawno badaniu. Kandydaci poszuku-
jący pracy ruszyli na Pomorze (przede wszystkim 
do Trójmiasta). Powodem jest... czyste powietrze!

Spawacz może liczyć już na 21 zł 
netto na godzinę, podczas gdy pra-
cownik magazynu zarobi średnio od 
10,5 zł do 12,25 zł netto na godzinę.
– Pracodawcy mają problem z re-
krutacją na stanowiska niższego 
szczebla, zwłaszcza, gdy poszukiwa-
ne są osoby o wykształceniu zawo-
dowym, których po prostu braku-
je. W takiej sytuacji, zatrudnienie 
obywateli z krajów sąsiadujących 
jest najlepszą alternatywą, zwłasz-
cza gdy są to osoby o odpowiednich 
kwalifikacjach. Co więcej, praco-
dawcy nie tylko coraz częściej ko-
rzystają z tego rozwiązania, ale są 
też skłonni płacić pracownikom 
z Ukrainy podobne stawki co roda-
kom. Monter w przemyśle ciężkim 
zarobi nawet 18 zł netto na godzi-
nę, a spawacz nawet 21 zł – mówi 
Krzysztof Inglot, Prezes Personnel 
Service.
Duże zapotrzebowanie na kadrę 
to efekt rozpędu, jaki nabrała pro-
dukcja w Polsce. Nie ma miesiąca, 
w którym nie pojawia się informa-
cja o kolejnej inwestycji, najczęściej 
zagranicznej, realizowanej w na-
szym kraju. 
Nie brakuje też ofert pracy dla pra-

cowników magazynu. Zazwyczaj 
na tego typu stanowiskach płaci się 
od 10,5 do 12,25 zł netto na godzinę. 
Podobnie jak w przypadku produk-
cji, rynek nieruchomości magazyno-
wo–przemysłowych w Polsce prężnie 
się rozwija. 
Wiele firm chce też zatrudnić osoby 
z Ukrainy o kierunkowym wykształ-
ceniu zawodowym. Chodzi głównie 
o operatorów maszyn oraz monterów. 
To właśnie w tych zawodach oferu-
je się też najwyższe stawki – opera-
tor maszyn może zarobić od 10 do 13 
zł netto na godzinę, spawacz od 18,5 
do 21 zł netto na godzinę a monter 
w przemyśle ciężkim od 13,5 do 18 zł 
netto na godzinę. Tak duże zapotrze-
bowanie w tej kategorii zawodów to 
efekt luki, która pojawiła się na pol-
skim rynku pracy. Osób posiadają-
cych odpowiednie uprawnienia jest za 
mało, dlatego sięga się po pracowni-
ków z Ukrainy.
Obecne rozwiązanie prawne, czy-
li uproszczona procedura zatrudnia-
nia pracowników z Ukrainy pozwa-
la im pracować przez pół roku w ciągu 
12 miesięcy. To sprzyja oferowaniu im 
pracy na stanowiskach niższego szcze-
bla. /raf/

Pracownicy fizyczni w cenie
Pracownik produkcji, magazynu, operator maszyn, spawacz oraz monter 
– to właśnie takich pracowników wśród ukraińców najczęściej poszukują 

przedsiębiorstwa w Polsce. 

Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie informuje, iż 
w związku z pozyskaniem dodatkowych środków w wyso-
kości ponad 106 tys. zł  ogłasza nabór wniosków o przy-
znanie środków na dofinansowanie kształcenia ustawicz-
nego pracowników i pracodawcy z rezerwy Krajowego 
Funduszu Szkoleniowego, obejmujących:
- kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy 
pracodawcy lub za jego zgodą,
- egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów po-
twierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub 
uprawnień zawodowych,
- badania lekarskie i psychologiczne wymagane do pod-
jęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym 
kształceniu,
- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków 
w związku z podjętym kształceniem.
Wnioski należy składać w sekretariacie wejherowskiego 
urzędu osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty 
w terminie od 11 do 15 września 2017 roku.
Za dostarczenie wniosku w terminie uważa się datę wpły-
wu do sekretariatu urzędu, a nie datę stempla pocztowego 
czy nadania przesyłki kurierem.
Urząd może przyznać środki z KFS na sfinansowanie 
kosztów, o których mowa wyżej w wysokości:
- 100 proc. w przypadku pracodawcy, który należy do 
grupy mikroprzedsiębiorstw, nie więcej jednak niż 300 
proc. przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jed-
nego uczestnika;
- 80 proc. w przypadku pozostałych pracodawców, nie 
więcej jednak niż 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia 
w danym roku na jednego uczestnika. /raf/

Dotacje 
na kształcenie

rusza nabór wniosków o przyznanie środków 
kształcenie ustawiczne z rezerwy KFs.
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W inauguracji nowego 
roku szkolnego, która zorga-
nizowana została w Szkole 
Podstawowej nr 4 w Redzie, 
uczestniczyli przedstawi-
ciele Urzędu Miasta. W po-
wyższej placówce uczniów 
przywitała nowa dyrektor. 
Dominika Kowaliszyn nie 
ukrywała, że w nowy rok 
szkolny wchodzi z pewnymi 
obawami, ale ma nadzieję, 
że zarówno nauczyciele, 
jak i uczniowie, sprostają 
wszystkim oczekiwaniom.

- Bardzo dziękuję Panu 
burmistrzowi i Państwu za 
wsparcie, na które zawsze 
mogę liczyć – mówiła do 
zebranych. - Mam nadzie-
ję, że podołam wszelkim 
wyzwaniom, a nasza szko-
ła będzie tylko i wyłącznie 
rozkwitała.

Przypominamy, że w tym 
roku weszły w życie zmiany 
w systemie edukacji. Powrót 
do 8-letniej szkoły podsta-
wowej, 4-letniego liceum 
i 5-letniego technikum - to 
najważniejsze z nich.

W powiecie wejherow-
skim oficjalna inauguracja 
odbyła się dzień później. 

Uroczystość została przeło-
żona ze względu na ponie-
działkowy pogrzeb doktora 
Grzegorza Szalewskiego. 

W auli Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych nr 1 
w Wejherowie zgromadzili 
się uczniowie, nauczyciele, 
dyrekcja szkoły, przedsta-
wiciele władz powiatu oraz 
zaproszeni goście. 

Gabriela Lisius, starosta 
wejherowski, podkreśli-
ła, jak wiele prac inwe-
stycyjnych zrealizowano 
w powiatowych szkołach 
podczas letnich wakacji. 
Życzyła też uczniom sukce-
sów zarówno w nauce, jak 
i życiu osobistym. 

Podczas powiatowej in-
auguracji odczytano także 
fragmenty „Wesela” Stani-
sława Wyspiańskiego (w mi-
niony weekend podczas Na-
rodowego Czytania właśnie 
ten dramat recytowano 
w całej Polsce). W odegra-
nych przez uczniów scen-
kach wzięli udział także 
m.in. starosta Gabriela Li-
sius i Wojciech Rybakowski, 
członek zarządu powiatu.

/RK, WA/

uczniowie wrócili 
do szkół

Prowadzone roboty to 
efekt realizacji zadania pn. 
„Kompleksowa moderniza-
cja energetyczna budynku 
remizy strażackiej w Redzie 
oraz jego rozbudowa”. 

Za wykonanie przedsię-
wzięcia odpowiada spółka 
Elpom z Władysławowa, 
która wyłoniona została w 
wyniku postępowania prze-
targowego. Jeśli wszystko 

pójdzie zgodnie z planem, 
realizacja inwestycji zosta-
nie zakończona do połowy 
lutego 2018 roku. Firma ma 
też odpowiadać za termo-
modernizację przedszkola 
przy ul. Gniewowskiej w Re-
dzie.

Warto zaznaczyć, że trwa-
ją też prace termomoder-
nizacyjne dwóch budyn-
ków komunalnych przy ul. 

REGIoN | po ponad dwóch miesiącach wakacji 
uczniowie przekroczyli szkolne mury. w ponie-
dziaŁek w szkoŁach zabrzmiaŁ pierwszy dzwonek. 

fb.com/gwe24

Codziennie 
nowe informacje

Remiza będzie rozbudowana
REDA | ruszyŁy prace związane z modernizacją ener-
GeTyczną i rozbudową redzkiej remizy sTrażackiej. 

Wodociągowej. Ostatnia z 
inwestycji, czyli termomo-
dernizacja Niepublicznego 
Przedszkola Przy Parku w Re-
dzie jest przewidziana do re-
alizacji w przyszłym roku.

Powyższe zadania są czę-
ścią przedsięwzięcia pn. 

„Kompleksowa modernizacja 
energetyczna budynków sta-
nowiących własność Gminy 
Miasto Reda”, który w wyso-
kości 85 proc. finansowany 
jest z Programu Regionalne-
go Województwa Pomorskie-
go na lata 2014 -2020. /WA/
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  ważne kto czyta o Tobie!
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Obchody rozpoczęły się 
spotkaniem Michała Pa-
siecznego, burmistrza 
miasta i Ariela Sinickiego, 
przewodniczącego rady 
miejskiej z kombatantami 
w Miejskim Domu Kultu-
ry. Spotkania są okazją do 
wspomnień minionych wy-
darzeń i uczczenia pamięci 
o tych, którzy narażali życie 
i zdrowie za wolność Oj-
czyzny. To także okazja do 
uhonorowania osób zasłu-
żonych dla Związku– w tym 
roku honorowym członkiem 
Związku Kombatantów 
i Więźniów Politycznych zo-
stał Ariel Sinicki. 

W dalszej części obchodów 

burmistrz wraz z radnymi 
złożyli kwiaty w miejscach 
pamięci oraz uczestniczyli 
w mszy świętej w intencji 
Ojczyzny.

- Uroczystości są dla nas 
bardzo ważne, gdyż pozwa-
lają podtrzymać pamięć 
o tych, którzy walczyli za 
naszą Ojczyznę. Spotkania 
z kombatantami to spotka-
nia z ludźmi o bogatej hi-
storii, którzy bezpośrednio 
walczyli w trakcie wojny 
lub byli zesłani do obozu 
jako dzieci. Pamięć w Rumi 
o tych wydarzeniach na 
pewno będzie podtrzymy-
wana – mówi burmistrz Mi-
chał Pasieczny. /raf/

78 rocznica wybuchu
II Wojny Światowej
RuMIA | 1 wrzeŚnia minęŁo 78 laT od momenTu 
wybuchu ii wojny ŚwiaTowej. uroczysToŚci 
rocznicowe odbyŁy się m.in. w rumi.
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Głównym celem konkursu 
jest propagowanie wśród 
mieszkańców oraz wszyst-
kich sympatyków historii 
Wejherowa - od czasów śre-
dniowiecznych do czasów 
współczesnych. 

- Poprzez przygotowania 
do konkursu zgłębiamy swo-
ją wiedzę dotyczącą historii 
naszego miasta, jak również 
życia, publikacji i twórczości 
naukowej śp. Reginy Oso-
wickiej – mówi Marcin Dre-
wa, wiceprzewodniczący RM 
Wejherowa i pomysłodawca 
konkursu. - Udział w konkur-
sie może wziąć każdy miesz-
kaniec Wejherowa w wieku 

od 16 lat. 
Konkurs odbędzie się 20 

października (w piątek) 
o godz. 17:00 w sali spor-
towej Szkoły Podstawowej  
nr 8 w Wejherowie. Składać 
się będzie z dwóch etapów: 
I etap (półfinał) – eliminacje 
testowe, II etap – konkurs 
główny. 

Aby wziąć udział w konkur-
sie należy zarejestrować się 
do 30 września u Przewod-
niczącego Rady Naukowej: 
Marcin Drewa, tel.: 510-114-
114, e-mail: KonkursWiedzy.
Wejherowo@wp.pl. 

Regulamin konkursu do-
stępny jest na stronach mia-

Zmierz się z historią
WEJhERoWo | przed nami Trzecia już edycja 
„konkursu wiedzy o hisTorii wejherowa im. re-
Giny osowickiej”. 

sta wejherowo.pl
Patronat honorowy nad 

konkursem objęli wicewo-
jewoda pomorski Mariusz 
Łuczyk, starosta wejherowski 

Gabriela Lisisus i prezydent 
Wejherowa Krzysztof Hilde-
brandt. Patronat medialny 
objął m.in. Express Powiatu 
Wejherowskiego. /raf/
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podróż w krainę baśni
Cztery podróże: w krainę wyobraźni, teatru, literatury 
i nowych technologii czekają na uczestników projektu, 
który realizuje gminna biblioteka w lini. 

Projekt Biblioteki Publicznej Gminy Linia „Podróże w krainę 
baśni” uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego w ramach programu „Partnerstwo 
dla książki”. Od września do grudnia Biblioteka zaoferuje 
dzieciom w wieku 7-11 lat różnorodne zajęcia związane 
z tematyką baśni zebrane w cztery podróże: w krainę 
wyobraźni, teatru, literatury i nowych technologii. Młodzi 
czytelnicy będą uczestniczyć w spotkaniach z pisarzami, 
warsztatach plastyczno-literackich, komiksowych, teatral-
nych, pięknego czytania, korzystania z nowych techno-
logii oraz nagrywania audiobooka. Młodych uczestników 
zajęć odwiedzą autorzy: Michał Zawadka, Katarzyna 
Kołodziej, Wioletta Piasecka, Janusz Mamelski oraz aktorka 
Magdalena Żulińska. Odbędą się  również baśniowe noce 
w bibliotece, happeningi, konkursy i inne atrakcje. Rekru-
tacja na zajęcia odbywać się będzie poprzez szkoły gminy 
Linia. Partnerem projektu jest Stowarzyszenie Akademia 
Głodnica.

/raf/



NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

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

SPRZEDAM działkę ogrodnicza w Wejhero-
wie, ulica Sucharskiego, informacje pod nr 
889 866 663

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

ZAMIENIĘ

ZAMIENIę mieszkanie dwupokojowe na 
większe z dopłatą w Wejherowie, tylko na 
oś. Harcerskim i okolice, tel. 692 838 833

WYNAJMĘ

KUPIĘ

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

MOTORYZACJA
SPRZEDAM

KoŁA z oponami zimowymi do Fiata Gran-
de i innych 15”+ śruby +stojak na koła, 420 
zł, tel. 695 230 080

SPRZEDAM koła z oponami zimowymi do 
Fiata Grande i innych 15 cali + śruby + sto-

jak na koła, 420 zł, tel. 695 230 080

SKuTER Jawa 50,1977 r., cytrynowo – błę-
kitny, 2T, 2 osob., cena: 3999 zł, Tczew, tel. 
735 001 684

SKuTER Piaggio Ciao, 2T, 1995 r., czarny, 
1 osob., automat., cena: 2660 zł, Tczew, tel. 
735 001 684

JAWA 350TS\’tylko kola 16”p/tyl,cena:179 
zł, Tczew, tel. 735 001 684, sprzedam

KUPIĘ

SKuP aut, kasacja, awaryjne otwieranie 
aut, pomoc drogowa, auto części, tel. 789 
345 593

EDUKACJA

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

SPRZĘT ELEKT.
SPRZEDAM komputer, dysk 120 GB, kla-
wiatura Vobis, monitor LCD TV Samsung 
z pilotem, 1000 zł, 505-56-70-34 

PRACA

DAM PRACĘ

USŁUGI

GDY bank odmawia: pożyczki pozaban-
kowe do 20000 zł, decyzja i wyplata w 1 
dzień, Gdańsk – Wrzeszcz, tel. 601 832 048

uKŁADANIE kostki brukowej, kamienia, 
niwelacja terenu od a-z z nawadnianiem, 
stawianie wiat, altan , garaży z drewna, 
Skorcz, tel. 511 306 986 

SZKoDY komunikacyjne, majątkowe, li-
kwidacja, wyceny, kosztorysy, opinie, tel. 
601 631 835

uSŁuGI dekarsko – ciesielskie, tel. 697 
753 504

oPAKoWANIA jednorazowe, tel. 501 175 
330

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

TOWARZYSKIE
SAMoTNY, zadbany, 47 latek, pozna panią 
do stałego związku, tel. 786 197 025

REDAKCJA
ul. Gniewowska 7, 84-200 Wejherowo
tel./fax. 58 736 16 92, tel. 58 736 33 22

REDAKTOR NACZELNY: 
Piotr Ruszewski 
DYREKTOR HANDLOWY: 
Rafał Laskowski
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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 72051 (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.

NEKROLOGI 
KONDOLENCJE

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

OGŁOSZENIE                                                            334/2017/DB

510 894 627

REKLAMA                                    U/2016/RL

PoZNAM Panią do 45 lat, brunetkę lub sza-
tynkę z Lęborka lub okolic, tylko poważne 
oferty, tel. 692 915 998

SEX-sex-sex to lubię, gorąca blondi pozna 
panów sponsorów, tel. 514 120 213, Sopot

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

RÓŻNE
SPRZEDAM pompę co. grunfos 25-40 
nowa, 380 zł, tel. 695 230 080

SPRZEDAM piłę tarczową, 2.0 KW, 380 W, 
samorobna z kółkami i tarczą, tel. 695 230 
080

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

SIANo, słoma w balotach 120x150, siano-
,słoma w kostkach z magazynu. Możliwość 
transportu, tel. 506 250 477

PRASA kostka masy FERGUSON, 1.40, pod-
bieracz, 4.500 zł, tel. 506 250 477

SPRZEDAM piłę tarczową, 2.0 kw, 380 W, 
samorobną z kółkami i tarczą, tel. 695 230 
080

RuRY plastikowe, 250 x 10 x 05, szare, cena 
6 zł/szt., tel. 511 841 826

bECZKI plast. na działkę do wody, czyste, 
st, bd. tel. 511 841 826

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

SKuPuJEMY stare militaria 
w bardzo dobrych cenach 

(mundury, dokumenty, części 
zabytkowych pojazdów, odzna-
czenia, wyposażenie wojskowe), 
Oldmilitaria.pl tel. 666 025 860 
e-mail: ekwipunekwojskowy@

gmail.com, info@oldmilitaria.pl

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

ZŁoTA rączka, drobne naprawy, sprzątanie 
obejścia, piwnic, transport, prace w ogro-
dzie, okolice Luzina, Wejherowa, tel. 693 
737 381

Pani

Kamili Kraszkiewicz
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

OJCA
składają

Kazimierz Okrój
Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Redzie
wraz z radnymi

Krzysztof Krzemiński
Burmistrz 

Miasta Redy
wraz ze współpracownikami

Z głębokim żalem
oraz wielkim smutkiem 

przyjęliśmy wiadomość o śmierci

BOGUSŁAWY 
SZALEWSKIEJ

matki śp. Grzegorza Szalewskiego 
pierwszego – po reformie administracyjnej – 

Starosty Powiatu Wejherowskiego w latach 1998 – 2002, 
lekarza i aktywnego samorządowca.

Pogrążonej w smutku i żalu Rodzinie
oraz wszystkim bliskim zmarłej

wyrazy najgłębszego współczucia składają

Bogdan Tokłowicz
Przewodniczący

Rady Miasta Wejherowa

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami
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WKS GRYF WEJHEROWO
www.gryfwejherowo.com.pl

Elma
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KIS TRANSPORT

Stacja Kontroli Pojazdów YARIS

achilles
Sylwester Maszota VIVA

JAK-DOM

express
powiatu wejherowskiego

PMP

W 4. minucie mógł paść 
pierwszy gol – dośrodkowa-
nie Smektały zamknął Pożak, 
ale jego strzał przeleciał nad 
bramką. W 9. minucie z wolne-
go potężnie uderzył Kamiński, 
ale tym razem również piłka 
minęła poprzeczkę. Przewagę 
mieli gospodarze, ale brako-

wało zdobycia gola, który by 
ją udokumentował. Po rzucie 
rożnym w 26. minucie dobrą 
okazję miał Szymankiewicz, 
lecz strzelił głową zdecydo-
wanie za wysoko. Wobec 
nieśmiałych i nieskutecznych 
prób gospodarzy, świetną ak-
cję pod koniec pierwszej po-

łowy przeprowadzili goście. 
W 40. minucie Maciejewski 
na lewej stronie pola karnego 
ograł dwóch rywali i pewnym 
strzałem nie dał szans bram-
karzowi. Gryf zszedł do szatni 
prowadząc 1-0.

Drugą połowę atakami za-
częła Wisła. W 48. minucie 

mocno uderzył Smektała, ale 
na posterunku był Dawid Le-
leń. W 68. minucie Wisła po 
serii ataków dopięła swego 
– Smektała ze skrzydła do-
kładnie zagrał do Hirsza, a ten 
bez problemu umieścił piłkę 
w siatce. Niedługo później go-
spodarze mogli prowadzić – 
zagranie z drugiego skrzydła 
znów trafiło do Hirsza, ale ten 
tym razem minimalnie się po-
mylił – obił tylko słupek bram-
ki Lelenia. Wisła w dalszym 
ciągu atakowała, zaciekła 
obrona Gryfa trwała do końca 
– piłkarze z Wejherowa wy-
trzymali jednak napór rywali 
i wywieźli z Puław punkt.

okienko transferowe niedawno 
się skończyło, jednak nie prze-

szkodziło to Gryfowi Wejherowo 
w sprowadzeniu jeszcze jednego 

zawodnika.

Na sam koniec okresu transferowego zespół opuścił Piotr 
Łysiak, który przeszedł do III-ligowego Huraganu Morąg. We 
wtorek natomiast Gryf wykonał jeszcze jeden ruch, który ma 

pomóc żółto-czarnym w zdobywaniu bramek. Do drużyny 
dołączył Piotr Okuniewicz, 24-letni napastnik. Zawodnik jest 
znany na  Wzgórzu Wolności, grał bowiem tutaj w rundzie 
wiosennej sezonu 2015/2016. Wystąpił on wówczas w 8 spo-
tkaniach II ligi, ale nie zdobył w nich goli.
Ostatni czas Okuniewicz spędził w Widzewie Łódź. 31. sierpnia 
rozwiązał jednak kontrakt z tą drużyną, wobec czego był on 
wolnym zawodnikiem i mógł zasilić szeregi Gryfa, mimo że 
skończył się okres transferowy.

Powrót na wzgórze wolności!

Z Puław z punktem
II lIGA | żóŁTo-czarni zaskoczyli drużynę z puŁaw w pierwszej poŁowie, ale 
w druGiej To Gospodarze doszli do GŁosu. do końca byŁy duże emocje.

Wisła pułaWy 
– gryf WejheroWo 1-1
hirsz 68’ – Maciejewski 40’

Wisła: Madejski – Szymankiewicz, Głaz 
(24.darmochwał), Pożak (62. Hirsz), 
Sedlewski, Sulkowski, Maksymiuk, 
Poznański, Murawski, Smektała, Ploj

gryf: Leleń – regliński, kamiński, wicki, 
Goerke – Brzuzy (75.trąbka), nadolski, 
kołc, wicon, Maciejewski (75.Gabor) – 
Gierszewski (83.Banaszak)

opornie jak na razie idzie 
Gryfowi zbieranie punk-
tów. Szczególnie marnie 
wygląda dorobek żółto-
czarnych w meczach do-
mowych. W sobotę będzie 
okazja, by to zmienić.

Podopieczni Piotra Rzepki 
w czterech wyjazdowych 
spotkaniach zdobyli 5 punk-
tów, a w trzech meczach na 
własnym boisku wywalczyli 
zaledwie 1 punkt. Pierwsza 
część sezonu wyraźnie więc 
pokazuje, że problemem 
nie jest postawa zespołu 
w delegacjach, lecz gra na 
Wzgórzu Wolności. Gryf 
strzelił tutaj zaledwie jed-
nego gola, a stracił cztery.
W obronie żółto-czarnych 
trzeba powiedzieć, że do 
Wejherowa dotychczas 
przyjeżdżały silne zespoły 
– zarówno GKS Jastrzębie, 
ŁKS Łódź, jak i Warta Po-
znań znajdują się w czołów-
ce II ligi. Na domiar złego, 
w sobotę przyjedzie lider 
tabeli, Radomiak Radom. 
Wówczas Gryf będzie miał 
za sobą mecze z najlepszą, 
do tej pory, czwórką ligi. 
Radomiak Radom w ze-
szłym sezonie po znakomi-
tej rundzie jesiennej wio-
sną znacznie obniżył loty 
i ostatecznie przegrał 
walkę o awans do I ligi. Po 
meczach obecnej kam-
panii widać, że w nowych 
rozgrywkach cele pod-
opiecznych Jerzego Cyraka 
pozostają bez zmian – na 

siedem meczów wygrali aż 
sześć i jeden zremisowali. 
Bilans bramek także robi 
wrażenie: 15-4. Statystyki 
dają jasno do zrozumienia, 
że Gryfowi w sobotę trudno 
będzie zdobyć punkty.
Radomiak kadrowo jest 
równie mocny, jeżeli nie 
silniejszy, niż w zeszłym 
sezonie. Skład został nieco 
odmłodzony – do bramki 
wskoczył 19-letni bramkarz, 
Hubert Gostomski, w po-
mocy gra 22-letni Dawid Ja-
błoński, natomiast do ataku 
wprowadzany jest 19-letni 
napastnik, Patryk Winsztal. 
Rywalizacja w napadzie 
jest jednak duża – w kadrze 
są: sprowadzony z Rakowa 
Częstochowa Peter Mazan 
i przede wszystkim Leandro, 
który w zeszłym sezonie 
był wicekrólem strzelców, 
a w obecnych rozgrywkach 
zdobył już 5 goli.
Rok temu w Radomiu lep-
si byli gospodarze, którzy 
wygrali 3-0, jednak ostatni 
mecz obu drużyn na Wzgó-
rzu Wolności na pewno 
lepiej wspomina Gryf. Co 
prawda 20.maja oba zespo-
ły podzieliły się punktami, 
ale to żółto-czarni wybrnę-
li z niekorzystnej sytuacji 
(przegrywali 1-3) i zdobyli 
punkt, który był dla nich 
małym krokiem ku utrzy-
maniu. Radomiak nato-
miast utrudnił sobie wtedy 
walkę o awans. Role więc 
pozostały bez zmian, a jaki 
tym razem będzie wynik?

UGośCić Lidera

gryf WejheroWo – radoMiak radoM
sobota, 9. września, 16:00



Idziecie jak burza – klub wkra-
cza dopiero w piąty rok dzia-
łalności, a już awansowaliście 
do I ligi, na drugi najwyższy 
poziom w Polsce. 

- Oczywiście, to duży sukces, 
jesteśmy już w gronie trzy-
dziestu najlepszych drużyn w 
Polsce (10 lig liczy Superliga, 
zaś I ligi są dwie i gra w nich po 
10 zespołów). W barażach o I ligę 
nie byliśmy faworytem, a jednak 
wywalczyliśmy awans. A teraz jesteśmy 
jeszcze silniejsi.

Więc celem na najbliższy sezon jest nie tyl-
ko utrzymanie?

- Oczywiście jest taki plan minimum, który 
zakłada pozostanie w I lidze, ale mierzymy wy-
żej. Oceniamy, że przy obecnym składzie jeste-
śmy w stanie zająć miejsce w pierwszej piątce 
pierwszoligowej tabeli. 

Dokonaliście wzmocnień przed 
nowymi rozgrywkami?

- Pozyskaliśmy gracza, wokół 
którego chcemy skupić naszą 
drużynę. To Alan Woś, który zo-
stał sklasyfikowany jako 15. naj-
lepszy zawodnik w Polsce, a to 
o czymś świadczy. Grał w prze-
szłości w Superlidze, liczymy 

więc, że będzie mocnym punk-
tem naszego zespołu. 

Macie obawy przed pierwszym spo-
tkaniem?

- Poltarex Pogoń Lębork na pewno będzie 
silnym przeciwnikiem. Drużyna spadła w ze-
szłym sezonie z Superligi, ale teraz dokonała 
wzmocnień z myślą o awansie z powrotem. 
Stać nas jednak na dobry wynik, szczególnie 
przy wsparciu kibiców.
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zareJesTruJ się i twórz razem z nami!

Zumba Fest po raz trzeci
Przed nami trzeci maraton Zumby - Rumia Zumba 
Fest.  Już 10 września o godzinie 16:00 w hali Miej-
skiego ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi wystartu-
je 3-godzinny maraton zumby.
W tym roku prowadzącą będzie Izabela Kin-Janda in-
struktorka i prekursorka Zumby w naszym kraju. Razem 
z Izą maraton poprowadzą również wiodące instruk-
torki z Trójmiasta:  Natalia Wargacka, Ania Cegłowska, 
Magdalena Chojniak i Marta Czarnecka.

Organizatorami wydarzenia jest: Urząd Miasta w Rumi, 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rumi oraz siłownia 
Citygym z Rumi. /raf/

Wikęd w meczu z Cartusią 
w Kartuzach skompletował 
piąte zwycięstwo. W pierw-
szej połowie piłkarze z Luzina 
stworzyli sobie kilkanaście sy-
tuacji okazji do zdobycia gola, 
jednak gole padły dopiero po 
przerwie. Najpierw trafił Fierka, 
a potem Opłatkowski. Dzięki 
temu zwycięstwu Wikęd po-
został na pozycji wicelidera.

Tempa nie zwalnia też Sto-
lem Gniewino. Podopieczni 
Tomasza Dołotki prowadzi-
li z rezerwami Bytovii 2-0 
po golach Sobczyńskiego 
i Wachowiaka, ale ostatnie 
20 minut grali w osłabie-
niu (czerwona kartka dla 
gracza Stolemu). Piłkarze 
z Gniewina stracili co praw-
da bramkę w końcówce, ale 

utrzymali bardzo korzystny 
rezultat i zapisali sobie ko-
lejne 3 punkty, utrzymując 4. 
pozycję w lidze.

Orkan znów nie dał rady 
wygrać, chociaż miał dwu-
bramkową przewagę. 
W meczu błędów ze Startem 
Miastko w Rumi gospodarze 
prowadzili 3-1, bo stracić 
dwie bramki i właściwie do 

końca bronić wyniku remiso-
wego. Orkan pozostał na 9. 
miejscu w tabeli.

W sobotę u siebie zagra Wi-
kęd (o 16:00 z 3. w tabeli Ra-
dunią Stężyca), oraz Stolem 
(o 11:00 z Gryfem Słupsk), 
natomiast Orkan w niedzielę 
o 11:00 na wyjeździe z rezer-
wami Arki Gdynia.

Krzysztof Grajkowski

Wikęd i Stolem w czołówce
PIŁKA NoŻNA | dobra forma piŁkarzy z naszeGo powiaTu Trwa. niewiele zabrakŁo, 
aby wszyscy czwarToliGowcy wyGrali, jednak orkan nie uTrzymaŁ prowadzenia.

Mecz ot logistics ka-
mix – poltarex pogoń 
lębork odbędzie się 
w sobotę o 11:00 na 
hali Mosir w rumi.

Celujemy w pierwszą piątkę
TENIS SToŁoWY | z prezesem klubu oT loGisTics kamiX, jaro-
sŁawem przyborowskim rozmawia krzyszTof Grajkowski.

W najbliższą sobotę 
zaczną się rozgrywki 
i ligi, w której zade-
biutuje ot logistics 
kamix, drużyna 
z Małego trójmiasta 
kaszubskiego. 

Cała rozmowa na GWE24.Pl

W Rumi odbył się turniej 
ulicznej koszykówki. około 
setka graczy rywalizowała 
o atrakcyjne nagrody. 

Turniej został zorganizowa-
ny przez Bartłomieja Woźnia-
ka i UKS Basket Ósemka po 
raz piąty.

W kategorii Open Mężczyzn 
wystartowało 7 zespołów. 
Zwycięzcą w tej rywalizacji 
została ekipa „Siewcy Znisz-
czenia i Jęczmienia” która 
wystąpiła w składzie: Jacek 
Pałubicki, Marcel Babiński, 
Sławomir Ostrowski oraz Mi-
chał Pałubicki. Najlepszy ze-
spół wygrał wszystkie mecze 
w turnieju i zgarnął nagrodę 
w wysokości 1000 zł. W kategorii Open Kobiet do turnieju przy-
stąpiło sześć teamów. Zwyciężył zespół „Pogoni Lębork” w skła-
dzie: Dominika Lignar, Katarzyna Nitecka, Aldona Wojciechow-
ska i Marika Gawęda. 

W zawodach rzutów za trzy punkty wygrali: Szymon Żywicki 
oraz Maria Ciechoń. Po zakończeniu turnieju wszyscy uczestnicy 
V edycji Streetballa Małego Trójmiasta Kaszubskiego otrzymali 
nagrody.

Streetball wrócił do Rumi!

Została Mistrzynią Świata!

Joanna Ziobronowicz zdobyła tytuł Mistrzyni Świata 
w brazylijskim jiu jitsu. Wygrała turniej World Masters 
w las Vegas. 

Zawodniczka pochodząca z Wejherowa swoją karierę 
sportową rozpoczęła kilkanaście lat temu trenując kickbo-
xing w Klubie Kickboxingu Maximus pod okiem trenera 
Piotra Kohnke. Wśród wielu sukcesów posiada m.in. tytuł 
Mistrzyni Polski juniorów w kickboxingu w formule semi-
contact w kategorii do 55 kg, który wywalczyła w 2002 
roku podczas Mistrzostw Polski w Zielonej Górze.


