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Wydaj kasę na siebie i sąsiada!
BUDŻET OBYWATELSKI | Na co wydałbyś 1 mlN zł? a co, gdybyś do dyspozycji miał 1,5 mlN zł? właśNie masz okazję zdecy-
dować, Na co tak duże kwoty będą przezNaczoNe w przyszłym roku.

REDA | ulica gNiewowska i część ulic 
brzozowej, rzeczNej oraz jarej zy-
skają Nowe NawierzchNie. 

Ruszyło głosowanie w Budże-
tach Obywatelskich w formu-
le metropolitalnej. Wejhero-
wo i Rumia w jednym terminie 
z Gdynią, Gdańskiem, Sopotem 
i innymi samorządami organi-
zują głosowanie nad projekta-
mi, zgłoszonymi przez miesz-
kańców. Co prawda mieszkań-
cy głosować mogą na projekty 
realizowane w miejscowości, 
gdzie mieszkają, ale wszystkie 
terminy i promocja BO są już 
wspólne. 
Głosowanie rozpoczęło się 
w miniony poniedziałek i po-
trwa do 2 października. 

1 mln zł w Wejherowie
W Wejherowie kwota przezna-
czona na projekty zgłoszone 
przez mieszkańców wynosi 1 
mln zł. Zdecydowana więk-
szość, bo 950 tys. zł, przezna-
czona jest na inwestycje, na-
tomiast 50 tys. zł - na „projek-
ty miękkie”, czyli nieinwesty-
cyjne. 
Do głosowania zakwalifikowa-
ło się 17 projektów inwesty-
cyjnych i 5 nieinwestycyjnych. 
Wiele z nich związanych jest 
ze sportem, rekreacją, wypo-
czynkiem i spędzaniem wol-
nego czasu. 
- W tym roku po raz pierw-
szy postanowiliśmy wspólnie 
z całą Metropolią głosować 
nad Budżetem Obywatelskim 
– mówi Krzysztof Hildebrandt, 
prezydent Wejherowa. - Chcie-
liśmy to zrobić wspólnie z in-
nymi samorządami, ponieważ 
wtedy łatwiej jest nakłonić 
i poinformować wszystkich, 

że głosowanie właśnie trwa. 
Zachęcam wszystkich miesz-
kańców do skorzystania z tej 
możliwości i do głosowania 
na projekty, które mogą być 
zrealizowane w Wejherowie.
Każdy z mieszkańców może 
oddać maksymalnie dwa gło-
sy: jeden na projekt inwesty-
cyjny, drugi na projekt niein-
westycyjny. 
- Głosować może każdy, kto 
ukończył 16 lat – wyjaśnia Ar-
kadiusz Kraszkiewicz, członek 
komisji ds. Budżetu Obywa-
telskiego. - Co bardzo ważne: 
głosujemy tylko jeden raz. Je-
śli ktoś już oddał głosy, nie 
powinien głosować ponow-
nie, ponieważ jego wszystkie 
głosy staną się nieważne. 
- Głosować można na dwa 
sposoby: drogą elektronicz-
ną oraz w formie papierowej 
– dodaje Bogusław Suwara, 
sekretarz miasta. - Na stro-
nie Wejherowo.pl w zakład-
ce „Budżet Obywatelski” znaj-
duje się formularz do głoso-
wania. W formie papierowej 
można głos oddać po  dwóch 
stronach miasta, zaczyna-
jąc od Ratusza na Placu Ja-
kuba Wejhera, poprzez kan-
celarię UM przy ul. 12 Marca, 
Wejherowskie Centrum Kul-
tury, Szkołę Podstawową nr 
9, aż po pływalnię, bibliote-
kę i Szkołę Podstawową nr 
5. Głosować można w godzi-
nach pracy poszczególnych 
placówek. 
Wyniki głosowania poznamy 
w październiku. Projekty, któ-
re zdobędą największą ilość 

głosów, zostaną umieszczo-
ne w budżecie miasta na 2018 
rok a następnie zostaną zreali-
zowane. 

1,5 mln zł w Rumi
Inauguracja głosowania w ra-
mach IV Edycji Budżetu Oby-
watelskiego Rumi odbyła się 
w ostatni poniedziałek w Sta-
cji Kultura.  Do głosowania 
uprawniony jest każdy miesz-
kaniec, bez względu na wiek. 
Jednymi z pierwszych, któ-
rzy oddali swoje głosy razem 
z Arielem Sinickim, przewod-
niczącym Rady Miejskiej, byli 
przedstawiciele dzieci i mło-
dzieży oraz seniorzy.
Mieszkańcy miasta mogą gło-
sować do 2 października wy-
łącznie za pośrednictwem 
platformy rumia.budzet-
obywatelski.org. Osoby, które 
nie mają dostępu do Interne-
tu, mogą zagłosować w Urzę-
dzie Miasta, filiach Miejskiej 
Biblioteki, w Stacji Kultura i za 
pośrednictwem mobilnych 
punktów. Mobilne punkty to 
pracownicy urzędu miasta wy-
posażeni w laptopy i ulotki za-
chęcające do głosowania. Spo-
tkać ich będzie można w wy-
znaczonych częściach mia-
sta (parki, place zabaw, boiska 
itp.). Rumia już po raz kolejny 
prowadzi Budżet Obywatelski 
w formule metropolitalnej. 
W tym roku mieszkańcy mogą 
oddać jeden głos na projekt 
inwestycyjny (wybrany spo-
śród 17 projektów) i jeden głos 
na projekt prospołeczny (tutaj 
do wyboru mamy 13 projek-

tów). Łączna pula środków za-
rezerwowanych na realizację 
projektów wynosi 1,5 mln zło-
tych i jest najwyższą w Małym 
Trójmieście Kaszubskim. Na 
projekty inwestycyjne prze-
znaczono 1,2 mln złotych, a na 
projekty prospołeczne 300 tys. 
zł. 
- Budżet Obywatelski to waż-
na inicjatywa - mówi Piotr 
Wittbrodt, zastępca burmi-
strza miasta. - Tylko od gło-
sów mieszkańców zależy, któ-
re projekty zostaną zrealizo-
wane w przyszłym roku. Cie-
szymy się, że dzieci i młodzież 
z naszego miasta może wyka-
zać się obywatelską postawą 
i głosować.
Dotychczas dzięki Budżeto-
wi Obywatelskiemu zrealizo-
wano kilkadziesiąt inwestycji 
m.in. zakupiono defibrylatory 
do samochodów Straży Miej-
skiej, przeprowadzono kurs 
nauki pływania dla dzieci, wy-
budowano place zabaw czy 
boiska. 
Wyniki zostaną ogłoszona na 
Gali Budżetu Obywatelskiego, 
która odbędzie się w paździer-
niku w Multikinie.
/raf/

Listę projektów, na które 
można głosować w oby-

dwu miastach, publikuje-
my na naszym portalu
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Odnowią nawierzchnie

Na wykonanie nakładki bitu-
micznej umowę z przedsta-
wicielem wykonawcy przed-
sięwzięcia, czyli konsorcjum 
spółek Kruszywo i Bitumi-
nium, podpisała pod koniec 
ubiegłego tygodnia w imie-
niu miasta Halina Grzeszczuk, 
zastępca burmistrza Redy. 
Prace drogowe powinny zo-

stać zakończone do końca 
listopada. Warto zaznaczyć, 
że w czasie realizacji przed-
sięwzięcia wprowadzona zo-
stanie tymczasowa organiza-
cja ruchu, więc należy liczyć 
się z utrudnieniami, za które 
urzędnicy i drogowcy z góry 
przepraszają.
(WA)
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Karty dla seniorów
RUMIA | pierwsi seNiorzy odebrali z rąk burmistrza michała pasieczNego karty 
umożliwiające skorzystaNie z wielu ulg i zNiżek. 

GM. WEJHEROWO | szkoły z gmiNy wejherowo wzbogaciły się o drukarki 3d, ta-
blice iNteraktywNe, wizualizery i laptopy. 

W maju tego roku decy-
zją Rady Miejskiej wprowa-
dzono na terenie Rumi Pro-
gram „Rumska Karta Senio-
ra”. W środę wręczono pierw-
sze takie karty mieszkańcom 
Rumi. 
Rumska Karta Seniora to 
program, którego celem 
jest wsparcie osób po 60 
roku życia w każdym aspek-
cie ich życia i zachęcenie do 
wszechstronnej aktywno-
ści. Program realizowany jest 
przy wsparciu wielu podmio-
tów nie tylko instytucji pu-
blicznych ale również organi-
zacji pozarządowych i przed-
siębiorców. To właśnie przed-
siębiorcy są tutaj kluczowi bo 
oferują zniżki i promocje na 
produkty i usługi specjalnie 
skierowane do tej grupy. Na 
dzień dzisiejszy do programu 
przystąpiło ich ponad 30. 
Rumska Karta Seniora przy-
sługuje każdemu seniorowi, 
który ukończył 60 rok życia i 
zamieszkuje na terenie Rumi. 
Zainteresowane osoby po-
winny złożyć stosowny wnio-
sek, który jest do odbioru w 

Urzędzie Miasta. Do tej pory 
do Urzędu wpłynęło ponad 
660 wniosków. 
To nie pierwsze działanie 
władz Rumi, które skierowa-
ne jest do Seniorów. Na te-
renie miasta działa Rumska 
Rada Seniorów, która jest or-
ganem doradczym dla Bur-
mistrza. W ubiegłym roku 
zorganizowano Koncert z 
okazji Dnia Seniora, który 
cieszył się bardzo dużą po-
pularnością, występ Krystyny 
Giżowskiej zgromadził blisko 
800 seniorów. W tym roku 
oprócz zaplanowanego na 
22.10 koncertu (gwiazdą bę-
dzie Halina Frąckowiak), se-
niorzy będą mogli skorzystać 
z oferty przygotowanej w 
Centrum Abraham (m.in. za-
jęć w Centrum Rehabilitacji, 
ćwiczeń fizycznych, konsul-
tacji z specjalistami). Wszyst-
ko to bezpłatnie. Przygoto-
wana oferta w pierwszej ko-
lejności skierowana jest wła-
śnie do posiadaczy Rumskiej 
Karty Seniora. 
/raf/

Seniorzy to bardzo ważna część naszego spo-
łeczeństwa. Staramy się wprowadzać działa-

nia, które pozwolą na poprawę ich jakości życia. 
Budować taką ofertę, która umożliwi aktywizację, 

zaspokoi potrzeby z zakresu kultury, sportu czy edukacji. Rum-
ska Karta Seniora to istotny projekt, efekt współpracy i konsul-
tacji z przedstawicielami Rumskiej Rady Seniorów

Michał Pasieczny, 
burmistrz Rumi:

Nowoczesny sprzęt w szkołach

To efekt realizacji kolejne-
go etapu projektu eduka-
cyjnego pn. „Nowe horyzon-
ty – zachęcenie dzieci z tere-
nu wiejskiej Gminy Wejhero-
wo do rozpoczęcia studiów 
technicznych”.
Powyższe przedsięwzięcie 
samorząd realizuje już dru-
gi rok z rzędu. Zadanie przy-
czynia się nie tylko do dopo-
sażania szkół, ale i umożliwia 
uczniom uczestnictwo w za-
jęciach dodatkowych. W ten 
sposób samorząd rozbudza i 
wspiera wśród uczniów zain-
teresowania przedmiotami 
technicznymi. 
- Jeżeli już w szkole podsta-
wowej uczeń zainteresu-
je się naukami ścisłymi, to 
jest duże prawdopodobień-
stwo, że w przyszłości bę-
dzie chciał studiować kierun-
ki ścisłe, które dają ogromne 
możliwości – wyjaśnia Hen-
ryk Skwarło, wójt gminy Wej-
herowo. 
W ramach doposażenia pla-
cówek w ostatnim czasie do 
szkół z terenu gminy Wejhe-
rowo trafiło w sumie siedem 
drukarek 3D, czternaście ta-
blic interaktywnych, czter-

naście wizualizerów i siedem 
laptopów. Całkowita wartość 
powyższych zakupów wnio-
sła blisko 150 tys. zł. Warto 
wiedzieć, że większa część 
powyższej kwoty podlega 
refundacji, a pozostałe środ-
ki samorząd dokłada w for-
mie niefinansowego wkładu 
własnego w postaci wynaj-
mu sal dydaktycznych. 
- Realizacja tego projektu 
stanowi odpowiedź na za-
potrzebowanie rynku pracy, 
który jest przepełniony hu-
manistami, a brakuje osób 
z wiedzą typowo specjali-
styczną - mówi Marcin To-
czek, koordynator projektu. - 
Ten projekt ma odmienić po-
wyższą tendencję. 
Obecnie w ramach projektu 
trwa rekrutacja dzieci na za-
jęcia w semestrze 2017/2018. 
W tym roku uczniowie wy-
bierać mogą spośród: j. an-
gielskiego, j. niemieckiego, j. 
francuskiego, j. hiszpańskie-
go, j. włoskiego, a także ro-
botyki, szachów, GoDrone 
(warsztaty z dronami) i pro-
gramowanie z wykorzysta-
niem gry Minecraft.     (WA)



W związku z pracami, do któ-
rych przystąpili drogowcy, na 
ul. Ofiar Piaśnicy występują 
utrudnienia w ruchu. 
Inwestycja, której realizacja 
ruszyła na początku wrze-
śnia, polega na budowie 
dwóch rond, z których jed-
no powstanie na skrzyżowa-
niu ulic Lelewela z Graniczną, 

a drugie na wysokości ul. Kar-
nowskiego.
- Oprócz rond powstaną tam 
nowe chodniki, ścieżki rowe-
rowe i oświetlenie, a także 
przebudowana zostanie in-
frastruktura podziemna– in-
formuje Beata Rutkiewicz, za-
stępca prezydenta Wejhero-
wa. - Koszt całego przedsię-

wzięcia to niespełna 5 mln zł. 
W realizacji inwestycji uczest-
niczą Przedsiębiorstwo Wo-
dociągów i Kanalizacji w Gdy-
ni (w wysokości ok. 450 tys zł) 
oraz Starostwo Powiatowe 
w Wejherowie (w wysokości 
1 mln zł).
Do kiedy prowadzone będą 
prace? W tym roku powsta-

nie i będzie przejezdne ron-
do na skrzyżowaniu ul. Lele-
wela i ul. Granicznej. W cało-
ści inwestycja ma zostać zre-
alizowana do maja przyszłe-
go roku. Realizacja zadania 
prowadzona jest głównie ze 
względu na poprawy bezpie-
czeństwa.
- Wskutek likwidacji fotorada-
rów wzrosły problemy z bez-
pieczeństwem – mówi Beata 
Rutkiewicz. - Krótko mówiąc, 
pomimo ograniczeń prędko-
ści, kierowcy często jeżdżą za 
szybko, stwarzając spore za-
grożenie. Duże natężenie ru-
chu na drodze wojewódz-
kiej powoduje również spo-
re trudności z włączaniem się 
do ruchu mieszkańców oko-
licznych ulic.
W związku z prowadzonymi 
pracami na ul. Ofiar Piaśnicy, 
a dokładniej na odcinku od 
skrzyżowania z ul. Lelewela 
i Graniczną do skrzyżowania 
z ul. Karnowskiego, wystę-
pują utrudnienia w ruchu. Na 
przebudowywanym odcinku 
tymczasowo wprowadzony 
został ruch wahadłowy. 
/RaF, WA/
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Powstają nowe ronda
WEJHEROWO | w stolicy powiatu wejherowskiego powstaNą dwa Nowe roNda.

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 specjali-
styczną obsługę wszystkich zainteresowanych świadczy 
uprawniony Punki Informacyjny Funduszy Europejskich 

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

tel. 58 572 94 52, 58 572 94 54 
działający w ramach Sieci Punktów Informacyjnych 

Funduszy Europejskich 
w województwie pomorskim

PUNKT 
INFORMACJI 

EUROPEJSKIEJ

OGŁOSZENIE                                                                                                                                                219/2017/DB OGŁOSZENIE                                                                                                                                                260/2017/DBOGŁOSZENIE                                                                                                                                                334/2016/DB

OGŁOSZENIE                                                                                                                                                    87/2017/RL

SZANOWNI MIESZKAńcY 
GMINY WEJHEROWO!

Wójt Gminy Wejherowo informuje, że zgodnie z 
art. 24 ust 9 a-c ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków, w drodze uchwały nr 
10/2017 Zgromadzenia Komunalnego Związku 
Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni z dnia 06 

marca 2017 r.

przedłużony zostaje czas obowiązywania do-
tychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrze-
nia w wodę i zbiorowego odprowadzania ście-

ków
dla Gminy Wejherowo, zatwierdzonej uchwałą 

nr 1/2016 Zgromadzenia Komunalnego Związku 
Gmin „ Dolina Redy i Chylonki” 29 lutego 2016 r. 

na okres od 1 października 2017 r. 
do 31 grudnia 2017 r.

Niniejsza uchwała nie obowiązuje mieszkańców 
Gminy, którzy obsługiwani są przez 

PEWiK Gdynia Sp. z o.o. 
(Bolszewo, Gościcino, Orle, Góra-Paradyż, Kniewo, 

Zamostne)
Pełne teksty uchwał oraz aktualnie obowiązujące 
stawki dostępne są na stronie internetowej www.
kzg.pl i www.bip.ugwejherowo.pl oraz w siedzibie 

Urzędu Gminy Wejherowo.
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WEJHEROWO | marciN drewa, wiceprze-
wodNiczący rady miasta wejherowa, zo-
stał wicedyrektorem cos opo cetNiewo.

Radny wicedyrektorem

Nowy zastępca dyrektora Mi-
chała Kowalskiego nomina-
cję odebrał z rąk ministra Wi-
tolda Bańka.
Marcin Drewa od lat dzia-
ła na rzecz Wejherowa i oko-
lic. Wcześniej radny miasta, 
w obecnej kadencji został 
wiceprzewodniczącym RM, 
działa też w Stowarzyszeniu 
Rodzina Piaśnicka i Zrzesze-
niu Kaszubsko-Pomorskim.
- To dla mnie ogromne wy-
różnienie, ale też wielka od-
powiedzialność – mówi Mar-
cin Drewa. - Centralny Ośro-
dek Sportu Ośrodek Przy-

gotowań Olimpijskich Cet-
niewo.we Władysławowie to 
obiekt o wspaniałej historii 
i bardzo dużym potencjale. 
Jestem pewny, że moje do-
tychczasowe doświadczenie 
w zarządzaniu, zapał, energia 
i mnóstwo pomysłów przy-
dadzą się w pełnieniu tego 
stanowiska.
Nowy wicedyrektor pracu-
je na swoim stanowisku już 
od minionego poniedziałku, 
18 września. Zakres obowiąz-
ków jest – jak sam podkreśla 
- bardzo szeroki, wśród nich 
znajdują się m.in. nadzoro-
wanie pracy działów: organi-
zacji, kadrowego, księgowe-
go, prawnego, sportu, reha-
bilitacji i spa. 
- To nie wszystko – doda-
je Marcin Drewa. - Ośrodek 
ciągle się rozwija, w związ-
ku z czym bardzo istotna jest 
praca całego działu technicz-
no-inwestycyjnego. Ponad-
to posiadamy również dział 
rezerwacji – ośrodek oferu-
je doskonale rozwiniętą bazą 
noclegową oraz znakomitą 
kuchnią.    /raf/



Powiat wejherowski
www.powiatwejherowski.pl /powiatwejherowski

Przed nami XIII Dni Kultury Powia-
tu Wejherowskiego, podczas których 
odbędzie się wiele ciekawych wy-
darzeń, spotkań oraz koncertów. Te-
goroczne obchody rozpoczną się 22 
września. Tego dnia o godz. 18.00 od-
będzie się Jubileusz 60-lecia debiu-
tu Janiny Wieczerskiej i 90-lecia uro-
dzin Zbigniewa Szymańskiego oraz 
ogłoszenie wyników i wręczenie na-
gród laureatom XVIII Ogólnopolskie-
go Konkursu Literackiego im. Jana 
Drzeżdżona. Po raz kolejny obcho-
dy wykroczą poza ramy powiatu, bo-
wiem wydarzenie odbędzie się w Sali 
Mieszczańskiej Ratusza Staromiej-
skiego w Gdańsku.
– Już po raz trzynasty serdecznie za-
praszam mieszkańców do uczestnic-
twa w Dniach Kultury Powiatu Wej-
herowskiego – mówi Starosta Wej-
herowski Gabriela Lisius.  – Podczas 
tych dni chcemy przybliżać historię, 
tradycję i kulturę kaszubską oraz pro-
mować miejscowych artystów.
Dwa dni później, w niedzielę 24 wrze-
śnia w kościołach na terenie powiatu 
wejherowskiego odbędą się koncerty 
pieśni maryjnych w wykonaniu chó-
rów Ziemi Wejherowskiej.
W poniedziałek 25 września o godz. 
18.00 będzie miała miejsce promo-
cja tomiku poetyckiego „Myśli i kąty” 
Katarzyny Lejkowskiej i Anny Wit-
zling z ilustracjami Lili Wysockiej, in-
augurującego serię Młode Pióra Zie-
mi Wejherowskiej. Na wydarzenie or-
ganizatorzy zapraszają do Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-
Pomorskiej w Wejherowie.
Dzień później o godz. 10.00 w wejhe-
rowskim muzeum odbędzie się  kon-
ferencja „Muzea kaszubskie - na-
sze wspólne dziedzictwo kulturowe”. 
Tego samego dnia zaś o godz. 17.00 
Powiatowa Biblioteka Publiczna 
w Wejherowie zaprasza na promocję 
tomiku poezji Darii Węsierskiej „So-
nety Kaszubskie”.
Dnia 27 września, czyli w środę 
o godz. 12.00 w auli Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wej-
herowie jubileusz 10-lecia obcho-
dzić będzie Powiatowy Zespół Pla-

cówek Oświatowo-Wychowawczych 
w Wejherowie. Natomiast wieczorem 
o godz. 18.00 w Muzeum Piśmien-
nictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomor-
skiej nastąpi promocja książek „Pro 
memoria Ryszard Stryjec” i „Pro me-
moria Stanisław Pestka” oraz ogłosze-
nie wyników I Ogólnopolskiego Kon-
kursu Kompozytorskiego im. Renaty 
Gleinert na piosenkę (pieśń) w języku 
kaszubskim.
Ciekawie zapowiada się kolejny 
dzień. Bowiem o godz. 11.00 w Po-
wiatowej Bibliotece Publicznej bę-
dzie można wziąć udział w spotkaniu 
autorskim z Krzysztofem Sapiechą. 
Wydarzenie połączone będzie z pro-
mocją zbioru wierszy dla dzieci „Ze-
bra, Kobra i inne zwierzaki”. Wieczo-
rem, tego samego dnia o godz. 18.00 
organizatorzy zapraszają do wejhe-
rowskiego muzeum na finisaż wysta-
wy malarskiej Aleksandry Baliszew-
skiej-Walickiej pt. „Moje podwórka”.
W piątek 29 września o godz. 14.00 
odbędzie się coroczna Gala Kultury 
Powiatu Wejherowskiego. W trakcie 
wydarzenia, które odbędzie się w auli 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 1 w Wejherowie, uhonorowane zo-
staną osoby, które swoją działalno-
ścią przyczyniają się do upowszech-
niania kultury i ochrony dziedzic-
twa kulturowego regionu. Zaś o godz. 
17.00 w powiatowej bibliotece będzie 
można wziąć udział w  spotkaniu au-
torskim z Olgą Podolską-Schmandt 
i Piotrem Schmandt.
Wyjątkowo zapowiada się sobota 
30 września, kiedy to o godz. 16.00 
przed Muzeum Piśmiennictwa i Mu-
zyki Kaszubsko-Pomorskiej odbędzie 
się koncert talentów. Na scenie wystą-
pią: Marek Pakieser Zuzanna Kotecka 
– finalistka The Voice of Poland, Oli-
wia Drawc oraz młodzież z PZPOW 
pod dyrekcją Joanny Klein-Szalkow-
skiej w repertuarze Vaya Con Dios.
Dziesięciodniowe Dni Kultury Po-
wiatu Wejherowskiego zakończą się 1 
października br. uroczystością ku pa-
mięci pomordowanych w Piaśnicy. 
Warto przypomnieć, że na wszystkie 
wydarzenia wstęp jest bezpłatny.

OBWIESZCZENIE
Starosta Wejherowski

działając na podstawie art. 1,  art.11a ust. 1, art.11f  ust. 3 ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygoto-
wania i realizacji inwestycji w zakresie dróg  publicznych /t.j. Dz.U. z 2017r.   poz. 1496  z późn. zm./ oraz art. 49  i art. 61 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu  postępowania administracyjnego /tekst jedn.  Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. 
zm./  z a w i a d a m i a,  ż e:

w dniu 15.09.2017r., na wniosek Wójta Gminy Szemud  z dnia 24.08.2017r. została wydana decyzja o zezwoleniu na realiza-
cję inwestycji drogowej  dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: 

„rozbudowa ulicy Warszawskiej w Bojanie wraz z budową kanalizacji deszczowej, 
oświetlenia ulicznego i przebudową wodociągu” 

na terenie działek nr 28/7, 268/3, 546/4, 268/6, 546/1, 546/5, 31/7, 28/1, 27/26, 291/64, 27/44, 291/41, 27/158, 291/60, 
291/57, 269/2, 291/53, 291/55, 28/30, 267, 268/2, 291/52, 291/54, 273/5, 273/6, 546/7 (z podziału działki 546/6), 273/14 
(z podziału działki 273/7), 278/1 (z podziału działki 278), 278/2 (z podziału działki 278), 291/72 (z podziału działki 291/63), 
273/10 (z podziału działki 273/1) obręb Bojano, gmina Szemud
oraz czasowe zajęcie działek nr  28/29, 273/15 (z podziału działki 273/7), 546/8 (z podziału działki 546/6), 189/3, 271, 
272/1, 278/3 (z podziału działki 278), 190, 274/1, 270/4, 546/2, 28/17, 191/1, 290, 27/52  obręb Bojano, gmina Szemud

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

Przed nami 
Dni Kultury 
Powiatu 
Wejherowskiego
Dnia 22 września br. rozpoczynają się Dni Kultury Powiatu Wejhe-
rowskiego, które potrwają do 1 października br. Wydarzeniu towa-
rzyszyć będą liczne imprezy kulturalne, koncerty, promocje książek 
oraz spotkania autorskie. Po raz pierwszy Dni Kultury zostały zor-
ganizowane w 2005 r. Ich celem jest przybliżanie mieszkańcom hi-
storii, tradycji i dorobku artystycznego Ziemi Wejherowskiej oraz 
promowanie bogatej kultury kaszubskiej.
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Wielkie święto sportu
POWIAT | sportowcy z całego powiatu wejherowskiego spotkali się w miNioNą 
sobotę w artparku w bolszewie podczas powiatowego dNia sportu. 

REDA | w wyjątkowo ciepłej i radosNej 
atmosFerze jesień witali uczestNicy Fe-
styNu w ciechocińskim parku.Trzeci już Powiatowy Dzień 

Sportu odbył się w tym roku 
w Bolszewie. Swoje umiejęt-
ności zaprezentowały liczne 
kluby i stowarzyszenia oraz 
najbardziej utalentowani 
sportowcy z powiatu wejhe-
rowskiego.
Największe powiatowe świę-
to sportu otworzyli staro-
sta Gabriela Lisius oraz wójt 
gminy Wejherowo Henryk 
Skwarło. W wydarzeniu wzięli 
udział również m.in. członek 
Zarządu Powiatu Wejherow-
skiego Jacek Thiel oraz An-
drzej Byczkowski, dyrektor 
Powiatowego Zespołu Placó-
wek Oświatowo-Wychowaw-
czych w Wejherowie. Nato-
miast imprezę w roli konfe-
ransjera poprowadził radny 
Gminy Wejherowo Artur Cza-
ja.
- Powiatowy Dzień Sportu to 
pewnego rodzaju przegląd 
ofert klubów i stowarzyszeń 
sportowych z terenu naszego 
powiatu, które prowadzą za-
jęcia dla wszystkich grup wie-
kowych (od najmłodszych po 
seniorów) – mówi Jacek Thiel. 
- Co roku na początku roku 
szkolnego organizujemy ta-
kie wydarzenie, aby wszyscy 
mogli zobaczyć, czym się te 
kluby zajmują, jaka jest ich 
oferta. Zależy nam też na za-
chęceniu rodziców, aby zapi-
sywali swoje dzieci do tych 
klubów. To doskonała pro-
mocja oraz pokazanie dzie-
ciom i młodzieży, że war-
to uprawiać sport i uczyć się 
współzawodnictwa. 
Zebrana widownia mogła po-
dziwiać pokaz zarówno tych 
bardziej popularnych dyscy-

plin (m.in. sporty walki, piłka 
nożna i ręczna) jak i mniej zna-
nych (np. taniec nowoczesny, 
czy choćby polo dance – cie-
sząca się z roku na rok coraz 
większym zainteresowaniem 
odmiana tańca sportowego). 
Poza występami młodych 
sportowców, które wzbudza-
ły najwięcej emocji wśród 
zgromadzonej publiczności, 
organizatorzy przygotowali 

całą masę innych atrakcji. Na 
wszystkich czekały różne sto-
iska: promujące zdrowy i ak-
tywny styl życia, sportowe 
(m.in. Tytani Wejherowo, BKR 
Cyklista, Szkoła Karate Sho-
tokan, Karate Klub Wejhe-
rowo), taneczne (Klub Świat 
Tańca), Nadleśnictwa Wejhe-
rowo (dzieci mogły zapoznać 
się z tematyką fauny, flory, 
gospodarki leśnej i ochro-

ny przyrody w formie zabaw 
edukacyjnych). Każdy mógł 
też spróbować domowych 
wypieków przygotowanych 
przez panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich w Bolszewie. Po-
nadto na najmłodszych cze-
kały atrakcje w postaci tram-
polin bungee, dmuchańców, 
czy wielkich baniek mydla-
nych.
/raf/
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Witali jesień

Impreza, która odbywa się 
w trzecią niedzielę wrze-
śnia, jest dość nowa, ale już 
spora grupa mieszkańców 
z niecierpliwością czeka na 
jej organizację. W tym roku 
uczestnikom zabawy dopi-
sywała słoneczna aura. Przy-
byli do ciechocińskiego par-
ku nie mogli narzekać ani na 
pogodę, ani na brak atrakcji. 
Przez cztery godziny trwa-
nia festynu na scenie cały 
czas coś się działo, głównie 
za sprawą występów dzieci 
ze Szkoły Podstawowej nr 3, 
a także Przedszkola Omnibu-
sek i Powiatowego Zespołu 
Placówek Oświatowo – Wy-
chowawczych w Wejhero-
wie. W ramach imprezy wy-
stąpiły również solistki z Fa-
bryki Kultury, tj. Dominika 
Konik i Aleksandra Hutnik.
Między poszczególnymi wy-

stępami dyrektor Miejskie-
go Domu Kultury, Tomasz 
Wiśniewski, prowadził licy-
tację, z której dochód zasi-
li fundusz pomocy nauko-
wych Szkoły Podstawowej nr 
3. W sumie na powyższy cel 
zebrano blisko 8 tys. zł. Poza 
estradą odbywały się pokazy 
judoków z klubu Simba Reda 
i jazdy figurowej na rolkach. 
Na zakończenie festynu 
z koncertem piosenek ka-
szubskich wystąpiła Weroni-
ka Korthals, której towarzy-
szył organista Mirosław Ha-
łenda. Organizatorami fe-
stynu byli: Towarzystwo Kul-
turalno - Sportowe Reda 
Ciechocino, miejscy radni 
z terenu Ciechocina, Szkoła 
Podstawowa nr 3 w Redzie 
wraz z Radą Rodziców oraz 
Miejski Dom Kultury.
Anna Walk
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Rynek pracy podlega nieustannym przemianom. Dyna-
miczny rozwój technologii, cyfryzacja procesów, a nawet 
robotyzacja sprawiają, że zmienia się zapotrzebowanie, 
a wiele z zawodów odchodzi w zapomnienie. Szacuje się, 
że niemal 50 proc. amerykańskich i europejskich miejsc 
pracy może zostać całkowicie zautomatyzowanychi. 
Podczas gdy część zawodów znika z oferty rynkowej, po-
wstają nowe miejsca pracy – jeszcze 10 lat temu nie wie-
dzieliśmy, kim jest coolhunter, trendsetter, czy tzw. UX 
Designer. Co to oznacza dla rynku pracy? Ile można zaro-
bić w nowych zawodach? Jakie umiejętności są w cenie? 
Urzędnik, agent ubezpieczeniowy, księgowy, bibliotekarz 
czy recepcjonista – to zawody, które w ciągu najbliższych 
lat mogą zostać zastąpione przez zautomatyzowane sys-
temy, które już dziś testujemy i wprowadzamy w życie. 
Duże zmiany czekają też rynek biurowy, finansowy oraz 
niektóre zajęcia związane z logistyką, transportem i han-
dlem. 
Wirtualni asystenci, których używamy na co dzień, w cią-
gu najbliższych kilku lat będą podejmować decyzje w na-
szym imieniu w bardziej złożonych scenariuszach, co 
umożliwi masowe przyjęcie się przełomowych techno-
logii (takich jak samochody osobowe bez kierowcy itd.). 
W niektórych sklepach już dziś, obok tradycyjnych kas 
obsługiwanych przez ludzi, stoją kasy samoobsługowe. 
Znikną stanowiska maklerów, tłumaczy, czy pracowni-
ków działów obsługi klienta, ograniczona będzie liczba 
pracowników handlu detalicznego, produkcji, transportu, 
oraz usług administracyjnych i wsparcia. 
Prawdziwe oblężenie na rynku pracy od wielu lat 
obserwujemy w branży IT. Okazuje się jednak, 
że nawet zawód programisty pomimo obec-
nego ogromnego zapotrzebowania, czy tzw. 
tworzenie kodu może zostać w dużej mierze 
zautomatyzowane. W dalszej perspektywie 
zmniejszy się popyt na typowych programi-
stów, a wzrośnie na rzecz projektantów roz-
wiązań, analityków i koordynatorów projek-
tów. Znikną też zawody związane z testowa-
niem oprogramowania i zostaną zastąpione 
przez testy automatyczne. 
Przyszłością, która dzieje się już dziś 
okazuje się być tzw. job sharing, czy-
li elastyczny tryb pracy. Polega na tym, 
że stanowisko w formie pełnowymiarowej 
jest podzielone między dwóch lub więcej 
pracowników, zatrudnionych w niepełnym 
wymiarze pracy. Dla pracodawcy oznacza to 
redukcję kosztów, ponieważ zamiast utrzy-
mywać dwa pełne etaty, może zapropono-
wać jeden dwóm osobom. Z kolei pracow-

nikowi, job sharing daje możliwość rozwoju pozazawo-
dowego. Skutkiem tego, standardem stanie się 4-dniowy 
system pracy. Obserwuje się też coraz większe zapotrze-
bowanie na pracowników, którzy będą zajmowali się orga-
nizowaniem czasu wolnego. 
W dobie technologii, całkowicie zmienia się postrzega-
nie pracy. Obecnie rozkwit przeżywają zawody związane 
z budowaniem marki, czyli blogerzy, trendsetterzy, influ-
encerzy, youtuberzy, ambasadorzy marek itp. 
Zmieniające się potrzeby konsumentów oraz innowacyjne 
rozwiązania, wymagają pracowników wyspecjalizowanych 
w nowych dziedzinach. Uczestnicy rynku pracy muszą 
nieustannie się szkolić, aktualizować wiedzę, a nawet łą-
czyć kwalifikacje. Najwięcej nowych profesji powstaje na 
pograniczu IT i innych dziedzin. W branży HR również 
obserwujemy nowe trendy, jak analitykę HR. 
Jakie zawody będą potrzebne w przyszłości? Zdaniem 
ekspertów Devire, nowe zawody będą skupiać się na 
umiejętnościach, których nie zastąpią maszyny, czyli 
umiejętnościach kreatywnych. Należą do nich m.in.: gra-
fik, architekt, specjalista ds. customer experience, projek-
tant obiektów do drukarek 3D, projektant rzeczywistości 
wirtualnej – VR, animator wolnego czasu, aktor, pracow-
nik branży filmowej. /raf/

Zawody
przyszłości

Aż 50 proc. pracowników, nie wierzy, że ich zawód przetrwa kolejną 
dekadę! Kto zatem w przyszłości będzie mieć szansę na zatrudnienie?

Na 50 wysłanych CV kandydat średnio 
otrzymuje od 2 do 4 zaproszeń na 
rozmowy kwalifikacyjne. Jak zwięk-
szyć szanse na znalezienie pracy?
Warunkiem jest to, aby wysłane CV zainteresowało wię-
cej firm. Ale jak to zrobić? Zacznijmy od „pierwszej selek-
cji”. Pracodawca zwykle otrzymuje kilkadziesiąt albo nawet 
kilkaset CV. PNikt nie czyta ich w całości. Rekruterzy szyb-
ko „przelatują wzrokiem” wzrokiem CV w poszukiwaniu 
ważnych informacji. Czasem trwa to zaledwie kilka sekund 
– CV musi być zatem tak przygotowane, aby przykuło ich 
wzrok na dłużej. Jeśli tak się nie stanie to nie masz szans nie 
tylko na otrzymanie pracy, ale nawet na rozmowę kwalifika-
cyjną.  Aby przejść etap pierwszej selekcji CV musi spełniać 
3 założenia: 1 - pracodawca od razu powinien widzieć, że 
CV zostało napisane specjalnie dla niego, powinno być czy-
telne oraz umiejętnie skupiać uwagę na kluczowych infor-
macjach oraz powinno budować pozytywne wrażenie ideal-
nego kandydata. Aby to osiągnąć spersonalizuj email z CV 
oraz nazwy plików, najważniejsze elementy (ostatnie i przed-
ostatnie stanowisko, kluczowe umiejętności, znajomość języ-
ków, osiągnięcia zawodowe) umieść na pierwszej stronie, nie 
umieszczaj mało ważnych informacji oraz zadbaj o szatę gra-
ficzną. Stosując się do tych wskazówek zwiększasz szansę na 
to, że zainteresujesz swoją osobą pracodawcę! /raf/

Jak nie odpaść 
w kilka sekund
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Starasz się o pracę, wysłałeś kilkadziesiąt albo i więcej CV 
i w końcu jest! Dostałeś zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną! 
To szansa, ale pamiętaj, że aby otrzymać tę pracę prawdopodob-
nie będziesz musiał pokonać wielu kandydatów. 
Ważne jest oczywiście przygotowanie merytoryczne, ale także 
wrażenie, jakie zrobisz. To, w co się ubierzesz, ma zatem znacze-
nie. Główne zasady są proste: elegancko, w strój biznesowy, lepiej 
zrezygnować z krzykliwych kolorów. I pamiętaj - lepiej być ubra-
nym zbyt elegancko niż zbyt „na luzie”.

W co się ubrać na rozmowę
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Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw 
wzrosło w sierpniu br. nominalnie o 6,6 proc. w porów-
naniu z analogicznym okresem poprzedniego roku – wy-
nika z najnowszych danych GUS. Uwzględniając realną 
siłą nabywczą złotego okazuje się jednak, że wzrost ten 
nie jest wcale tak duży.
- Nominalna dynamika wynagrodzeń prezentuje się co-
raz lepiej, ale w ujęciu realnym wciąż pozostaje słab-
sza niż przed rokiem – uważa Łukasz Kozłowski, ekspert 
Pracodawców RP.
Sierpniowy wzrost płac w przedsiębiorstwach rok do 
roku w ujęciu nominalnym może robić wrażenie. Udało 
się wyraźnie przebić wysoki odczyt z czerwca, osiągając 
najwyższą dynamikę od stycznia 2012 r. Eliminując znie-
kształcający efekt podwyżki składki rentowej sprzed 5 
lat, okazuje się, że to najszybszy nominalny wzrost prze-
ciętnego wynagrodzenia rok do roku od stycznia 2009 r. 
Jest to także najszybszy wzrost nominalnego funduszu 
płac prawie od 9 lat, tj. od października 2008 r., a więc 
od początkowego okresu ostatniego światowego kryzysu.
Dane te jednak nie prezentują się już tak świetnie, gdy 
spojrzymy na realne tempo wzrostu płac. Rzeczywista 
siła nabywcza wynagrodzeń pracowników rosła szyb-
ciej w ubiegłym roku, kiedy to jej wzrost był dodatkowo 
wspierany przez spadające ceny. 
- Średni realny wzrost płac rok do roku z ostatnich 6 
miesięcy wyniósł 3,8 proc., podczas gdy w sierpniu ubie-
głego roku kształtował się on na poziomie 6,2 proc. To 
pokazuje, że wzrost płac nie podążył jeszcze w pełni za 
rosnącymi cenami – tłumaczy Kozłowski.
Korzystnym trendem jest przyspieszające w ujęciu rok 
do roku tempo wzrostu zatrudnienia w sektorze przed-
siębiorstw. Mimo narastających obaw związanych z ba-
rierą niedostatecznej podaży pracy, wynikającej z ten-

Płace rosną... 
na papierze

Na rynku pracy obserwowa-
ny jest stały wzrost płac. Ale – 

jak zauważają Pracodawcy RP – 
wzrost jest tylko na papierze!

dencji demograficznych oraz daleko idącego spadku 
bezrobocia, firmy wciąż są w stanie znaleźć wielu kandy-
datów do pracy na nowo tworzonych stanowiskach.
- Solidny wzrost zatrudnienia w sektorze przedsię-
biorstw może świadczyć o tym, że problemy z poda-
żą pracy nie są jeszcze tak duże, jak oczekiwano – mówi 
Kozłowski. - Dane te mogą dowodzić też zmian struk-
turalnych na rynku pracy polegających na wzroście od-
setka pracujących w większych przedsiębiorstwach, 
w szczególności w sektorze przemysłowym. /raf/

Sierpniowy wzrost płac 
w przedsiębiorstwach rok 
do roku w ujęciu nominal-
nym może robić wrażenie. 
Udało się wyraźnie przebić 
wysoki odczyt z czerwca, 
osiągając najwyższą dyna-
mikę od stycznia 2012 r.

”

Kobieta 
pracująca
Z najnowszego badania Hays Poland wynika, że najwyższe 
stanowiska są częściej obejmowane przez mężczyzn. 
Aż 85% respondentów wskazało, że osobą zarządzającą 

w ich firmie zajmuje mężczyzna. Przyczyną takiego 
stanu rzeczy nie są więc niższe kwalifikacje kobiet, 
lecz przeszkody, z jakimi mierzą się w pracy.
Kobiety najczęściej aspirują do objęcia stanowi-
ska menedżerskiego oraz dyrektorskiego. Wyni-
ka to głównie z poziomu dotychczas zajmowanej 
pozycji w firmie. Większość badanych kobiet peł-
ni obecnie rolę specjalisty lub menedżera i aspiru-

je do objęcia stanowiska wyższego o jeden poziom. 
Mężczyźni częściej aspirują na wyższe stanowiska – 32% 

badanych wskazało poziom dyrektora zarządzającego lub 
prezesa, 27% stanowiska dyrektorskie, po 13% funkcję wła-
ściciela firmy i role menedżerskie. 
Niemal połowa kobiet wskazuje, że pojawiły się na ich dro-
dze zawodowej przeszkody wynikające z płci. Panie pod-
kreślają przede wszystkim trudności z powrotem do pracy 
po urlopie macierzyńskim oraz z pogodzeniem pracy z ży-
ciem prywatnym. Uczestnicy badania – niezależnie od płci – 
wskazują, że rozwiązania pracy elastycznej poprawiają sytu-
ację kobiet na rynku pracy. Zdecydowana większość nie zga-
dza się z twierdzeniem, że praca elastyczna mogłaby ogra-
niczać rozwój zawodowy. Wręcz przeciwnie – konieczność 
obecności w biurze, kiedy nie jest to niezbędne – powoduje 
spadek satysfakcji i efektywności. 
Myśląc o rozwiązaniach, które najbardziej pomagają w re-
alizacji ambicji zawodowych, mężczyźni i kobiety najwy-
żej oceniają inwestycje w szkolenia i rozwój oraz możliwości 
pracy elastycznej dla wszystkich pracowników. Połączenie 
roli rodzica z pracą zawodową 
jest wyzwaniem dla wielu pra-
cowników. Aż 65% kobiet i 38% 
mężczyzn deklaruje, że na ich 
drodze pojawiły się przeszkody 
związane z pogodzeniem pracy 
z wychowywaniem dzieci. 
Zarówno pracujące mat-
ki, jak i ojcowie, zwraca-
ją też uwagę na wyzwa-
nia, jakie niesie za sobą 
brak równowagi pomię-
dzy życiem zawodowym 
a osobistym, nieelastycz-
ny czas pracy, liczne nad-
godziny oraz wyjazdy 
służbowe. W badaniu Hays 
Poland wzięło udział ponad 
1100 kobiet i mężczyzn, pracu-
jących w Polsce. /raf/
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RUMIA | poNad 250 cheerleaderek koNkurowało w i otwartych mistrzostwach pomorza cheerleaders.

Mistrzostwa Cheerleaders

REKLAMA                                              U/2016/PR

W hali widowiskowo – spor-
towej Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Rumi 
w minioną sobotę zakończy-
ła się rywalizacja w ramach 
I Otwartych Mistrzostw Po-
morza Cheerleaders. Impre-
za zorganizowana została 
pod patronatem burmistrza 
Rumi i Polskiego Stowarzy-
szenia Cheerleaders. Turniej 
był jednym z cyklu Grand Prix 
Polski Cheerleaders 2017.
Do walki stanęło ponad 250 
cheerleaderek, które konku-
rowały w dwóch dywizjach 
tanecznych: Pom Dance Eli-
te i Premiere oraz Cheer Dan-
ce Freestyle Pom rozgrywa-
nych według przepisów Pol-
skiego Stowarzyszenia Che-
erleaders.
Cheerleaderki przyjecha-
ły, między innymi, z Krako-
wa, Słupska, Kobylnicy, Gdy-
ni, Łochowa, Płocka, Pasłęka, 
Gdańska i Redzikowa.
Wszystkie zawodniczki za-
prezentowały wysoki poziom 
swoich umiejętności, a dyna-
miczne choreografie przesy-
cone skokami, akrobacjami, 
szelestem kolorowych pom-
ponów i niesamowitą ener-

gią na długo zapadną w pa-
mięć publiczności.
Galę finałową zawodów 
otworzył Ariel Sinicki, prze-
wodniczący Rady Miejskiej 
w Rumi oraz Anna Polatow-
ska – Zegar, wicerezes Pol-
skiego Stowarzyszenia Che-
erleaders. Wszystkie zespo-
ły oceniało ośmioosobowe 
jury składające się z sędziów 
Polskiego Stowarzyszenia 
Cheerleaders. Wszystkie ze-
społy otrzymały pamiątko-
we statuetki, medale i dyplo-
my oraz upominki od miasta 
Rumia.
- Mistrzostwa w Rumi odby-
ły się po raz pierwszy, ale na 
pewno nie ostatni. Zależy 
nam, aby gościć przedstawi-
cieli różnych dyscyplin spor-
towych - tytuł Sportowej 
Gminy zobowiązuje. Poziom 
zawodów był bardzo wyso-
ki. Zawodniczki przygoto-
wały naprawdę widowisko-
we układy. Cieszymy się, że 
przed publicznością zapre-
zentowały się również dzieci 
- mówi przewodniczący Ko-
misji Sportu, Rekreacji i Pro-
mocji Tomasz Urbaniak-Dzie-
nisz.                                     /raf/
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cHOcZEWO | spotkali się, aby podziękować za tegoroczNe ploNy. rolNicy z powiatu uczestNiczyli w tradycyjNym święcie ploNów.

Rolnicy dziękowali za plony

OGŁOSZENIE                                                                                                                                                 265/2017/DB OGŁOSZENIE                                                                                                                                                 263/2017/DB OGŁOSZENIE                                                                                                                                                 264/2017/DB

O G Ł O S Z E N I E 

WÓJTA GMINY GNIEWINO

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. 

Dz.U. z 2017 r., poz. 1073), oraz art. 39 ust.1 pkt 1 w związ-
ku z art. 46 pkt.1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. 
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, 

poz.1227 z p.z.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gmi-
ny Gniewino uchwały Nr XXXIX/297/2017 z dnia 22 sierp-

nia 2017r. 
 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 

391/4, obręb Gniewino, gmina Gniewino, oraz o przystą-
pieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziały-
wania na środowisko dotyczącej w/w projektu miejscowe-

go planu zagospodarowania przestrzennego.
Załącznik graficzny do wyżej wymienionej uchwały, szcze-
gółowo określający granice planu jest eksponowany na ta-

blicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gniewino.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymie-
nionych planów miejscowych. Wnioski należy składać na 

piśmie na adres:

Urząd Gminy Gniewino
ul. Pomorska 8

84-250 Gniewino

w terminie do dnia  13 października 2017r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres 
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieru-

chomości, której dotyczy.

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi 

Na podstawie art.17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 
2017r., poz. 1073), oraz art.21 ust.2  pkt 2 i 7, art.30, art.39 

ust.1 pkt 2-5, art.46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku  

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 

2017r., poz. 1405)

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu pro-
jektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego, dla obszaru położonego w Rumi, w obrębie 15, w 

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

w dniach od 29.09.2017r. do 20.10.2017r.

w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Sobieskiego 7 w Rumi, w 
pokoju nr 200, w godzinach pracy urzędu oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej Miasta Rumi. Informacje o w/w doku-

mencie zostały umieszczone w publicznie dostępnym wyka-
zie danych o dokumentach zawierających informacje o śro-
dowisku i jego ochronie, na stronie Biuletynu Informacji Pu-

blicznej Urzędu Miasta Rumi.

W celu umożliwienia udziału społeczeństwa w opracowaniu 
projektu zostanie przeprowadzona dyskusja publiczna nad 

przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami w sali nr 203 tut. 
Urzędu w dniu 17.10.2017r. o godzinie 15:30.

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków.
Uwagi i wnioski do w/w projektu mogą być składane w for-

mie pisemnej do dnia  
3.11.2017r. na adres: Urząd Miasta Rumi, 84-230 Rumia, ul. So-

bieskiego 7.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz 

Miasta Rumi.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA 
MIASTA RUMI

o przyjęciu dokumentu

-  zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Rumi uchwalonego uchwa-

łą Rady Miejskiej Rumi Nr XXIX/363/2012 z dnia 29 li-
stopada 2012r. dla strefy A8.MN,U1. wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko. 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oce-
nach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1405), zawiadamiam o  przyjęciu:
- zarządzeniem Nr 1352/393/2017 Burmistrza Miasta 

Rumi z dnia 28.08.2017r., zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego miasta Rumi uchwalo-
nego uchwałą Rady Miejskiej Rumi Nr XXIX/363/2012 z 

dnia 29 listopada 2012r. dla strefy A8.MN,U1. wraz z pro-
gnozą oddziaływania na środowisko.

Z treścią dokumentu oraz jego uzasadnieniem i podsu-
mowaniem, o których mowa odpowiednio w art. 42 pkt 

2 i art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oce-
nach oddziaływania na środowisko, można zapoznać się 

w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy  
ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia, w godzinach pracy 

Urzędu oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzędu Miasta Rumi. 

- Bardzo serdecznie dzięku-
jemy Wam za ten codzien-
ny trud, za tę ciężką pracę, 
którą wykonujecie po to, 
żebyśmy mogli mieć chleb 
na naszych stołach – mó-
wiła do zebranych na sta-
dionie gminnym Gabriela 
Lisius, starosta wejherow-
ski.
Rolnicy, którzy uczestni-
czyli w niedzielnych dożyn-
kach, zaznaczali, że pogo-
da w tym roku nie była dla 
nich łaskawa. Kwestię nie-
sprzyjających warunków 
atmosferycznych w trakcie 
wystąpień na scenie poru-
szali też lokalni samorzą-
dowcy.
- Pogoda w tym roku była 
wyjątkowo wredna, a żni-
wa bardzo ciężkie - mó-
wił ze sceny Wiesław Gęb-
ka, wójt gminy Choczewo. 
- Rolnicy musieli się zatem 
mocno napracować, aby 
móc zebrać plony.
Niedzielna uroczystość sta-
nowiła nie tylko okazję do 
podziękowań, ale i spędze-
nia czasu w wyjątkowy spo-
sób. Dożynki Powiatowo-
Gminne były pełne wystę-

pów artystycznych, atrak-
cji dla dzieci i przeróżnych 
pokazów.
- Dobrze, że miejscowe sa-
morządy kontynuują tra-
dycję organizowania do-
żynek – mówi pani Maria 
z okolic Choczewa. - Tego 
typu imprezy integrują lo-
kalne środowiska i przypo-
minają, że to właśnie dzięki 
ciężkiej pracy rolników na 
nasze stoły codziennie tra-
fia chleb.
W trakcie uroczystości tra-
dycyjnie wybrano najpięk-
niejszy wieniec dożynko-
wy. W kategorii wieńców 
klasycznych zwyciężyło so-
łectwo Linia, drugie miej-
sce przypadło sołectwu 
Brzeźno Lęborskie, a trze-
cie zajęło Kierzkowo. Ko-
misja, oceniająca wieńce, 
przyznała też wyróżnienie 
sołectwu Gniewino. Na-
tomiast w kategorii wień-
ców niekonwencjonalnych 
pierwsze miejsce zaję-
ło Chrzanowo, drugie Mil-
wino, a trzecie Kostkowo. 
Wręczono również wyróż-
nienie sołectwu Osiek. 
WA
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REDA | sześć Filmów dokumeNtalNych zaprezeNtowaNych zostaNie podczas 
Festiwalu Filmu „patrz więcej”. 

FESTIWAL cZAS START!
OGŁOSZENIE                                                                                                                                                 262/2017/DB

Wójt Gminy Wejherowo
informuje

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wejherowo, ul. 
Transportowa 1 oraz na stronie internetowej Biulety-

nu Informacji Publicznej Gminy Wejherowo, został wy-
wieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do 
sprzedaży, oznaczonych w ewidencji gruntów i bu-

dynków jako działka numer 77/1 o pow. 0,0052 ha po-
łożona w Gościcinie, nr 37 o pow. 0,0300 ha położo-

na w miejscowości Nowy Dwór Wejherowski, nr 117 o 
pow. 0,0100 ha  położona w Gowinie, nr 92/62 o pow. 
0,0022 ha położona w miejscowości Łężyce. Szczegó-
łowe informacje o nieruchomościach objętych wyka-
zem można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieru-

chomościami i Środowiska, tel. 58 677 97 07.

Przegląd startuje dzisiaj, czyli w piątek 
22 września. Organizowany jest z okazji 
jubileuszu 15-lecia Wajda School & Stu-
dio. Festiwal zakłada projekcje sześciu fil-
mów dokumentalnych, tj. „Koniec świata” 
(reż. Monika Pawluczuk), „Kiedy będę pta-
kiem” (reż. Monika Pawluczuk), „Paparazzi” 
(reż. Piotr Bernaś), „Ślimaki” (reż. Grzegorz 
Szczepaniak), „Trampkarze” (reż. Marcin Fi-
lipowicz), „Niewiadoma Henryka Pasta” 
(reż. Agnieszka Elbanowska). Produkcje 
opatrzone zostaną wypowiedziami do-
świadczonego filmoznawcy - wykładow-
cy Gdyńskiej Szkoły Filmowej, który zary-
suje charakter danej projekcji.
Festiwal Filmu „Patrz więcej” uświetni 
koncert Tymona Tymańskiego (godz. 18). 
Więcej informacji nt. wydarzenia moż-
na odnaleźć na stronie Miejskiego Domu 
Kultury w Redzie.

OGŁOSZENIE                                                                                                                                                                   36/2017/PR



510 894 627

REKLAMA                                 U/2017/RL
REKLAMA                              261/2017/RL

REKLAMA                   23/2017/RL

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
DZIENNIKARZE: Rafał Korbut, Anna Walk, 
Grzegorz Bryszewski, Krzysztof Grajkowski

SKŁAD: Michał Dopke
m.dopke@expressy.pl

SEKRETARZ DS. 
ADmINISTRACYJNYCH:
Magdalena Chmielewska
tel. 796 600 155
m.chmielewska@expressy.pl

Redakcja nie zwraca tekstów 

niezamówionych oraz zastrzega sobie 
prawo ich redagowania i skracania. 
Redakcja nie odpowiada za treść 
zamieszczanych ogłoszeń.

ISSN 1897-7405
WYDAWNICTWO
NORDAPRESS PPHU, 84-200 Wejherowo, 
ul. Gniewowska 7, 

NIP 588-131-07-65
BIURO OGŁOSZEŃ
ogłoszenia@expressy.pl
Wejherowo 84-200, 
ul. Gniewowska 7
tel.fax 58 736 16 92

BIURO REKLAm
Danuta Bieszke, 
d.bieszke@expressy.pl,

tel. 660 731 138
reklama@expressy.pl

DRUK Express Media Bydgoszcz

NAKŁAD 12 000 egzemplarzy

Rozpowszechnianie redakcyjnych 
materiałów publicystycznych bez zgody 
wydawnictwa jest zabronione.

REDAKcjA GDAŃSK: 
Aleja Zwycięstwa 24, 80-219 Gdańsk,
tel./fax. 58 736 16 92,
tel. 58 736 33 22

REDAKcjA LĘBORK: 
Plac Pokoju 3, piętro II, pokój 7,
84-300 Lębork,
tel./fax. 58 736 16 92,

OGŁOSZENIA Nadaj drobne ogłoszenie SMSem już od 2 zł

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.
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Szeroki 
kolportaż 
gwarantuje 
dotarcie 
Twojego 
ogłoszenia 
do wielu 
odbiorców

EXP.PDP. 

Szukam 

stolarza,

na terenie

Wejherowa

tel. 500 XXX 601

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM
SPRZEDAM dzialke ogrodnicza z domkiem 
murowanym,szklarnia. tel:517 159 871

SPRZEDAM nieruchomość dom z działka. 
Jeśli cenisz spoku i lubisz przyrodę. Posesja 
położona pod lasem dojazd asfalt 200m od 
głównej drogi budynek jednorodzinny wol-
no stojący posiada 7pokoi kuchnia korytarz 
łazienka weranda cały podpiwniczony. Kon-
takt Domatowko JP/22. Lub tel. 784 950 657.

SPRZEDAM mieszkanie 3~pokojowe w  rumi, 
65 m2 nowoczesne osiedle. tel 794710073

SPRZEDAM dzialke ogrodnicza w Wejhe-
rowie ulica Sucharskiego informacje pod nr 
889866663

SPRZEDAM działkę ogrodnicza w Wej-
herowie z domem murowanym. Cena ok. 
60.000zl. Tel 602 214 097

SPRZEDAM działke budowlaną Kębłowo 
Nowowiejskie 3km od Lebork 1033m2 cena 
39.000 602306210

SPRZEDAM dzialke ogrodnicza, domek 
murowany, szklarnia tel 517 159 871 Wej-
herowo

SPRZEDAM mieszkanie 3-pokojowe w wej-
herowie blisko centrum.1 pierto tel.570 632 
747

Sprzedam działkę budowlaną 600 m kw, z 
dobrym ogrodzeniem murowanym, ul. Krzy-
wa, Wejherowo, tel. 513-005-898  

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

SPRZEDAM dom murowany, podpiwniczo-
ny, dobra lokalizacja, garaż, ogród, możli-
wość dwóch oddzielnych mieszkań, ul. Pon-
tonowa 10, Gdynia, tel. 508 261 157

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

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ
JESTEM zainteresowana wynajęciem gara-
żu w okolicach ul. Rejtana / osiedle Chopina, 
długoterminowa umowa, tel. 665 117 489

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

WYNAJMĘ
Lokal do wynajecia na dzialalność gospo-
darczą pow. 60 m Wejherowo ul. Kopernika 
19 tel.507708413

WYNAJME kawalerke calkowicie umeblo-
wana w nowe meble oraz sprzet Wejherowo.
Koszt najmu 900 zl  .Tel. 510-273-000

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

MOTORYZACJA

SPRZEDAM
SKUTER Jawa 50, 1977r. cytrynowo-
blekitny, 2T, 2 osob. cena: 3999zl. Tczew 
tel.735001684

JAWA 350TS\ ’tylko kola 16”p/ tyl,cena:170zl.
Tczew tel.735001684

SKUTER Piaggio Ciao, 1995r. 2T, czarny,1o-
sob.automat. cena:2856zl.Tczew735001684

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

KUPIĘ
SKUP aut kasacja awaryjne otwieranie aut 
pomoc drogowa auto czesci 789345593

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, klawia-
tura Vobis, monitor LCD TV Samsung z pilo-
tem, 1000 zł, 505-56-70-34 

PRACA

DAM PRACĘ

SZUKAMY tapicerów, 4000 – 8000 brutto, 
spanie – jedzenie zagwarantowane – Niem-
cy, tel. 00 49 157 74 120 145

USŁUGI
POŻYcZKI chwilówki bez bik dojazd do 
klienta tel.530203182

USŁUGI dekarsko – ciesielskie, tel. 697 753 
504

OPAKOWANIA jednorazowe, tel. 501 175 
330

PROFESJONALNA fotografia okolicznościo-
wa: śluby, wesela, sesje plenerowe, chrzty, 
komunie, tel. 697 442 013

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

TOWARZYSKIE
SEX-sex-sex to lubie gorąca blondi pozna Pa-
now sponsorów tel.514120213 sopot

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

RÓŻNE

POSZUKUJE mlodego, silnego, uczciwego 
mezczyzny najlepiej samotnego, który pod-
jalby sie paleniem w piecu za jedzenie tel. 
889866663

SPRZEDAM kloszową suknie ślubną w roz-
miarze 36-38 po jednym weselu, cena 600 zł, 
tel. 503 923 874

SPRZEDAM odkurzacz ,przeciwalrgiczny do 

prania dywanow i tapicerek 950 zl ,t 790 290 
835 Sierakowice

SIANO, słoma w  balotach 120x150, siano, 
słoma w kostkach z magazynu. Możliwość 
trasportu. tel.506250477

DREWNO opalowe, buk, sosna i galeziow-
ka, porabąne, ułożone możliwy transport. 
506250477

PRASA kostka masy FERGUSON 1.40 pod-
bieracz. 4.500zl.  tel.506250477

SPRZEDAM wanne akrylową 140x70 cena 
150 zł. tel.58/7781735

ZIEMNAKI wineta nie sortowane 40 groszy.
ROTACJNA SUPSKA stan dobry 1750 zł częst-
kowo 510751837

GARBOWANE skóry owcze białe szt.4 tanio 
sprzedam tel.726457920

BEcZKI plast.200l. na działke do wody czy-
ste tel.511841826

RURY plastikowe250x10x05szare cena6zl szt 
tel511841826

SPRZEDAM fotel rozkladany 2 osobowy 
stan dobry. cena 100zl.wejherowo tel .517 
159 871

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

SKUPUJEMY stare militaria w bardzo do-
brych cenach (mundury, dokumenty, części 
zabytkowych pojazdów, odznaczenia, wy-
posażenie 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 ogrodzie, 
okolice Luzina, Wejherowa, tel. 693 737 381

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



Crossfitowe szaleństwo
WEJHEROWO | odbyła się druga edycja wejher cross games. widzowie obejrzeli 
zmagaNia kilkudziesięciu zawodNików, wśród Nich Najlepsi w kraju.

RUMIA | Najstarsza biegowa impreza w mieście - XXXiii bieg 
pokoju – odbyła się w miNioNą Niedzielę. 

PIŁKA NOŻNA | w weekeNd swoje mecze zagrały drużyNy z 
powiatu wejherowskiego. doszło do NieoczekiwaNej poraż-
ki wikędu, za to pozycja wicelidera traFiła do gNiewiNa!

PIŁKA NOŻNA | aktualNi i byli zawodNi-
cy, działacze i miłośNicy klubu, a także 
legeNdy polskiej piłki NożNej uczcili 
25-lecie gNiewińskiego klubu.
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XXXIII Bieg Pokoju Potknięcie w Kolbudach

25-letni Stolem

Biegacze rywalizowali na Sta-
dionie Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Rumi. 
W tym roku w całym wy-
darzeniu uczestniczyło 300 
miłośników biegania. Tra-
sa XXXIII Biegu Pokoju pro-

wadziła ulicami Mickiewicza, 
Kusocińskiego, Jaworskiego 
oraz Rodziewiczówny ze star-
tem i metą na Stadionie Miej-
skim.
Najlepsi zawodnicy i zawod-
niczki w poszczególnych ka-

tegoriach wiekowych nagro-
dzeni zostali nagrodami rze-
czowymi, dyplomami oraz 
pucharami.
Organizatorem wydarzenia 
był Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Rumi.           /raf/
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W hali Zespołu Szkół nr 3 widać było, jak 
dużą popularnością cieszy się crossfit. Kil-
kudziesięciu sportowców rywalizowało 
w wymagających, zróżnicowanych kon-
kurencjach. Między innymi dźwigano 50-
kilogramowe worki, ciągnięto ciężkie sa-
nie, robiono pompki i przysiady. Zawod-
nicy sprawdzili nie tylko swoją siłę, ale 
także szybkość i wytrzymałość. 
-Ten sport mocno zyskuje na popularności, 
co widać po dzisiejszych zawodach – po-
wiedział nam Bartłomiej Szreder, orga-
nizator imprezy i prezes Wejherowskie-
go Klubu Kulturystycznego i Sportów Si-
łowych „Apollo”. - Ja sam długo ćwiczy-
łem klasycznie na siłowni, ale teraz trenu-
ję crossfit i szczerze to polecam. Ten sport 
bardzo równomiernie rozwija ciało i po-
prawia ogólną sprawność. Jak przyznawa-
li sami uczestnicy, Wejher Cross Games 
to impreza, która powoli zadomawiać się 
w kalendarzu tej dyscypliny sportowej. 
W sobotnim turnieju wystartowała czo-
łówka zawodników z całego kraju. Zawo-
dy trwały przez cały dzień, a każdy z za-
wodników miał do zaliczenia trzy etapy, 
po czym najlepsi wystartowali w czwar-
tym, finałowym etapie, który był ostat-
nim elementem składowym całej rywa-
lizacji. Wśród mężczyzn najlepszy okazał 
się Maciej Kundzicz z Gdańska, drugie 
miejsce zajął Wojciech Sulima, a trzecie 
- Kamil Kozłowski. Rywalizację wśród ko-
biet wygrała Anna Kaszuba, druga była 
Marta Zakrzewska, a trzecie miejsce zaję-
ła Paulina Jastrzębska.

Uroczystość odbyła się 15. 
września na hali widowi-
skowo-sportowej w Gniewi-
nie. Uczestników przywita-
li: prezes klubu, Marcin Bia-
łobrzeski, oraz członek za-
rządu, Czesław Dolny. Wśród 
gości byli m.in. najlepszy 
strzelec w historii Reprezen-
tacji Polski, Włodzimierz Lu-
bański, prezes Pomorskie-
go Związku Piłki Nożnej, Ra-
dosław Michalski, przewod-
niczący Komisji Rewizyjnej 
PZPN mec. Krzysztof Mali-
nowski, Honorowy Prezes KS 
STOLEM Gniewino wójt Zbi-
gniew Walczak i Honorowy 

Obywatel Gminy Gniewino 
Wojciech Gębarowski z mał-
żonką.
Z okazji jubileuszu wybrano 
najlepszą jedenastkę, oraz 
zawodnika 25-lecia. W skła-
dzie najlepszej jedenastki 
znaleźli się: Waldemar Wen-
ta, Roman Sirocki, Adam Do-
łotko, Arkadiusz Pendowski, 
Kamil Kankowski, Bartosz 
Sznycer, Krzysztof Jezierski, 
Paweł Budziwojski, Bartosz 
Skierka, Mateusz Wachowiak 
i Dariusz Patelczyk. Miano 
zawodnika 25-lecia przypa-
dło Krzysztofowi Jezierskie-
mu.

Wikęd Luzino przed ty-
godniem uległ u siebie 
Raduni Stężyca i w tę 
sobotę wyjechał do Kol-
bud, by wrócić na ścież-
kę zwycięstw. Nie udało 
się – tamtejszy GKS po-
konał podopiecznych 
Grzegorza Lisewskiego 
2-1 i druga porażka lu-
zinian z rzędu stała się 
faktem.
Na rewelację tego se-
zonu wyrasta Stolem 
Gniewino. Drużyna To-
masza Dołotki gra-
jąc większość meczu 
w dziesięciu wygra-
ła 2-1 po golach Da-
niela Lisowskiego oraz Pawła 
Sobczyńskiego, dzięki czemu 
awansowała na pozycję wice-
lidera IV ligi i jednocześnie po-
została jedną z dwóch niepo-
konanych ekip. Tą drugą jest 
liderująca Pogoń Lębork, któ-
ra ma punkt więcej od Stole-
mu, ale rozegrała jeden mecz 
mniej.
Punktów nie zdobył Orkan. 
Do Rumi przyjechała wspo-

mniana Pogoń Lębork i wy-
grała 1-0. Spadkowicz z III ligi 
co prawda zgarnął pełną pulę, 
jednak Orkan na tle trudne-
go rywala nie zaprezentował 
się najgorzej. Rumska druży-
na jest na 13. miejscu.
Bardzo dobrze poradziły so-
bie piątoligowe Orlęta. Pił-
karze z Redy pokonali rezer-
wy Bałtyku Gdynia aż 5-1 i po 
siedmiu kolejkach zajmują 4. 

miejsce w tabeli.
W najbliższy weekend u sie-
bie zagrają Stolem (z Sokołem 
Wyczechy, w sobotę o 13:00), 
a także Wikęd (z Jaguarem 
Gdańsk, w sobotę o 16:00), za 
to wyjazd czeka Orkan Rumia, 
który zagra z Aniołami Gar-
czegorze. Wyjazd do Sopo-
tu na mecz z Kamionką czeka 
zespół Orląt Reda.
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W pierwszych minutach oba 
zespoły się badały, a więk-
szość akcji było przerywa-
nych przez obrońców, zanim 
powstało zagrożenie pod 
bramką. Z czasem zarysowy-
wała się lekka przewaga go-
spodarzy. W 17. minucie do-
brą szansę miał Serafin, jed-
nak jego nieczysty strzał z kil-
kunastu metrów przeleciał 

obok bramki Lelenia. W 38. 
minucie mieliśmy próbę ude-
rzenia z dystansu, ale Garzeł 
trafił wprost w ręce bramka-
rza Gryfa. Grę prowadzili za-
wodnicy gospodarzy, lecz 
goście regularnie wychodzili 
z kontratakami. Oba sposoby 
gry były jednak nieskuteczne, 
bo do końca pierwszej poło-
wy nie padła żadna bramka.

Druga połowa zaczęła się od 
mało atrakcyjnej, za to ostrej 
gry obu drużyn. Dalej ataki 
konstruowała Garbarnia, zaś 
Gryf szukał okazji do kontr-
ataków. W 61. minucie Woj-
cieszyński uderzył z wolne-
go tuż na poprzeczką bramki 
Gryfa. Chwilę później groźną 
akcję przeprowadził zespół 
gości – wskutek zamieszania 

piłkę przejął Gierszewski, któ-
ry miał już przed sobą tylko 
Cabaja, jednak powrót jed-
nego ze stoperów zakończył 
się odebraniem piłki napast-
nikowi. Tempo wzrosło pod 
koniec meczu – w 85. minu-
cie Mistrzyk strzelił tuż nad 
poprzeczką, chwilę później 
minimalnie pomylił się Gier-
szewski. Wciąż utrzymywał 
się wynik bezbramkowy, kie-
dy w doliczonym czasie gry 
w polu karnym upadł Kitliń-
ski, a sędzia wskazał na 11. 
metr. Do piłki podszedł Ka-
lemba i strzelił jedyną bram-
kę w tym spotkaniu. (KG)

WKS GRYF WEJHEROWO
www.gryfwejherowo.com.pl

Elma
K.D.NORTHPOL

UsłUgi
Ogólnobudowlane

KIS TRANSPORT

Stacja Kontroli Pojazdów YARIS

achilles
Sylwester Maszota

VIVA

JAK-DOM

express
powiatu wejherowskiego

PMP

Zaważył rzut karny
II LIGA | tempo wzrosło w końcówce spotkaNia, a rozstrzygający momeNt miał 
miejsce w 3. miNucie doliczoNego czasu gry!

II LIGA | do utrzymaNia w ii lidze po-
trzeba zwycięstw. Na pewNo wiedzą 
to piłkarze gryFa, którzy będą musieli 
w końcu zagrać o pełNą pulę.

WYWIAD | z Nowym Na-
pastNikiem gryFa wej-
herowo, hieroNimem 
gierszewskim, rozmawia 
krzysztoF grajkowski.

gwe24.pl/sport

Garbarnia Kraków – 
Gryf Wejherowo 1-0

Kalemba 90’+3’k
Garbarnia: Cabaj – Mi-
strzyk, Garzeł, Kalemba, 
Nieśmiałowski – Wójcik 
(65.Kitliński), Pietras, Woj-
cieszyński (83.Kostruba-
ła), Krykun, Kiebzak – Se-
rafin (76.Liput)
Gryf: Leleń – Regliński, 
Wicki, Banasza, Goerke – 
Gabor (65.Ptak), Nadolski, 
Wicon, Kołc, Maciejewski 
(52.Okuniewicz) – Gier-
szewski

Gierszewski: 
Zaciskamy zęby

Jak zapatrywałeś się na 
przejście z I ligi do II ligi? 
Był żal, że schodzisz na po-
ziom niżej?
Nie było, bo tutaj zaważy-
ła możliwość regularnej gry. 
Wiedziałem, że tutaj w Wejhe-
rowie będę mógł grać znacz-
nie częściej, niż w Chojnicach 
i to było najważniejsze.

Ucieszyło cię, że będziesz 
grał na szpicy? To Twoja na-
turalna pozycja?

Tak, w przeszłości najwięcej 
grałem na pozycji nr 9 i na 
niej czuję się najlepiej, Kiedyś 
występowałem też na „dzie-
siątce”, ale jestem zadowolo-
ny, że gram jako wysunięty 
napastnik.

Początek sezonu Gryfa nie 
jest najlepszy. Spodziewali-
ście się aż takich trudności?
Można było przewidzieć, że 
nie będzie łatwo – późne 
transfery, niezbyt szeroka ka-

dra... Jest ciężko, przed nami 
trudna walka o utrzymanie. Z 
chłopakami zaciskamy zęby, 
nie poddajemy się i przede 
wszystkim myślimy o kolej-
nym meczu, bo tak napraw-
dę ten początek mógł być 
gorszy.

Domyślam się, że sami do-
brze wiecie, że dużo punk-
tów potraciliście w koń-
cówkach spotkań. Macie do 
siebie pretensje o brak kon-

centracji?
Myślę, że po prostu braku-
je nam niekiedy po pro-
stu doświadczenia. Z 
tym niestety nie da 
się zrobić nic z 
dnia na dzień, 
potrzeba 
nam wię-
cej cza-
su.

W końcu zwyciężyć!

Dotychczas żółto-czarni hoł-
dowali powiedzeniu „jak nie 
możesz wygrać meczu, to go 
zremisuj”. Spośród 9 spotkań 
piłkarze z Wejherowa zremi-
sowali aż 4, a niewiele bra-
kowało, by zremisowali tak-
że w Krakowie – pogrążył ich 
rzut karny w doliczonym cza-
sie gry.
Najbliższy mecz to dla Gry-
fa okazja, żeby wreszcie zgar-
nąć pełną pulę. A z racji tego, 
że spotkanie odbędzie się 
na Wzgórzu Wolności, żół-
to-czarni będą mogli popra-
wić nie najlepszy dotąd bilans 
meczów u siebie – zaledwie 2 
punkty w 4 meczach na wła-
snym obiekcie.
Rywalem będzie Siarka Tarno-
brzeg, która zajmuje 7. miej-
sce w ligowej tabeli i w prze-
ciwieństwie do Gryfa, rzadko 
dzieli się punktami z rywalem. 
Spośród 9 meczów zremiso-
wali tylko jeden, oprócz tego 
4 razy wygrali i 4 razy przegra-

li swoje mecze.
Siarka od pewnego czasu bar-
dzo odważnie stawia na mło-
dzież i wychowanków. Przy-
nosi im to duże zyski, także te 
materialne. Klub z Tarnobrze-
gu wygrał w zeszłym sezonie 
klasyfikację Pro Junior System 
za co został nagrodzony sumą 
750 tysięcy złotych. W obec-
nych rozgrywkach Siarka wy-
raźnie prowadzi, a pula na-
gród będzie jeszcze większa 
– na zwycięzcę klasyfikacji PJS 
czeka 1,3 mln zł. Gryf Wejhe-
rowo zajmuje 15. miejsce. 
Najlepszymi strzelcami Siar-
ki są ex aequo Mateusz Broź 
i Krzysztof Ropski, którzy zdo-
byli po 3 gole. W poprzednim 
sezonie na Wzgórzu Wolno-
ści padł remis 2-2, natomiast 
w Tarnobrzegu 3-1 wygrała 
Siarka. Remis w Wejherowie 
tym razem nie urządza Gry-
fa, który będzie musiał powal-
czyć o pierwsze trzy punkty 
na własnym obiekcie.

Gryf wejherowo – siarka tarnobrzeg 
sobota, 23. września, 16:00
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