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TYDZIEŃ Z

Poniedziałek, 25 września

na podwójnym 
gazie

wtorek, 26 września

odpowie 
za gwałt

środa, 27 września

zatrzymany 
za kradzież

Czwartek, 28 września

znów wzniecił
pożar

Piątek, 29 września

zaplanuj z nami
weekend?

 Godną naśladowania posta-
wą wykazał się mężczyzna, 
który powiadomił policję 
o tym, że kierująca skodą jest 
najprawdopodobniej pijana. 

   Mieszkaniec powiatu wej-
herowskiego wpadł w ręce 
policji. Mężczyzna podejrza-
ny jest o brutalny gwałt na 
obywatelce Mołdawii. 

 Kara do 5 lat pozbawienia 
wolności grozi 26-letniemu 
mężczyźnie, który na jednej ulic 
Redy ukradł rower o wartości 
niemal dwóch tysięcy złotych. 

 Niebawem po raz szósty przed 
wejherowskim sądem stanie 
mieszkaniec ulicy Zamkowej 
w Wejherowie, znany z wypalania 
plastików ze zużytych lodówek. 

 Nie masz planów na zbliżają-
cy się weekend? Zobacz nasze 
propozycje na spędzenie naj-
bliższych dni na terenie powiatu 
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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W uroczystości, która 
odbyła się w auli Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 1, wzięli udział młodzi 
artyści i sportowcy, a także 
przyjaciele oraz pracowni-
cy Powiatowego Zespołu 
Placówek oświatowo-Wy-
chowawczych w Wejhero-
wie. uroczystość stanowiła 
doskonałą okazję do pod-
sumowań i wspomnień.

- Nasze początki były 
skromne – wspominał 
Andrzej Byczkowski, dyr. 
PZPOW w Wejherowie. - Pla-
cówki były słabo wyposażo-
ne. Działało w nich zaledwie 
po kilka, kilkanaście kół zain-
teresowań. Jednak w ciągu 
minionych lat rozwijały się, 
wzbogacały w nowe sprzęty 
i pomoce dydaktyczne, roz-
szerzały swoją ofertę.

Przypominamy, że Powiato-
wy Zespół Placówek Oświa-
towo-Wychowawczych po-
wstał z połączenia Zespołu 
Placówek Oświatowo-Wy-
chowawczych w Wejherowie, 
Ośrodka Pracy Pozaszkolnej 
w Rumi i Powiatowego Mię-
dzyszkolnego Ośrodka Spor-
tu w Redzie. 

- Nasza placówka moni-
toruje potrzeby środowi-
ska – kontynuował Andrzej 

Byczkowski. - Obejmuje 
działalnością coraz większy 
obszar powiatu i swoje pro-
pozycje dostosowujemy do 
aktualnych potrzeb. Z roku 
na rok rozszerzamy ofertę 
skierowaną do młodych lu-
dzi, którzy poza szkołą chcą 
rozwijać swoje pasje, zainte-
resowania i talenty.

Ważnym punktem środo-
wej uroczystości było odzna-
czenie najbardziej utalen-
towanych. Pamiątkowymi 
nagrodami uhonorowani zo-
stali: Oliwia Budzisz (kat. pla-
styka), Karol Milewczyk (kat. 
teatr), Aleksandra Litwin (kat. 

fotografia), Oliwia Drawc 
(kat. muzyka), Karolina Ma-
rzec (kat. film), RJK Bliza Ba-
lex-Metal (kat. sport druży-
nowy) oraz Jędrzej Rutz (kat. 
sport indywidualny). 

Nagrodami specjalnymi od-
znaczeni zostali absolwenci  
Powiatowego Zespołu Pla-
cówek Oświatowo-Wycho-
wawczych w Wejherowie, tj. 
reprezentacja powiatu wej-
herowskiego w czwartkach 
lekkoatletycznych, Piotr 
Bulman, Marta Sucherska, 
Gracjan Gołębiewski, Marek 
Pakieser, Zuzanna Kotecka 
oraz Aleksandra Miotk.

nagrody, gratulacje i wspomnienia

W najbliższą środę, 4 
października, odbędzie 
się inauguracja roku 
akademickiego uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku. 

Otwierający wy-
kład poświęcony 
zostanie walorom 
turystycznym 
i przyrodniczym Fin-
landii. Wykłady  prowa-
dzone będą raz w tygodniu, w każdą 
środę o godz. 16:00, także w środę o godz. 

Seniorzy 
na start!

15:00 odbywały się będą zajęcia z języka angielskiego. 
Ponadto w czwartki o godz. 14.30 słuchacze Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku będą mieli okazję poszerzenia 
wiedzy z języka niemieckiego. Tego samego dnia od-
bywały się będą zajęcia ze sztuki, a co drugi czwartek 
warsztaty z rękodzieła artystycznego. Zajęcia informa-
tyczne organizowane będą w piątki, o godz. 12.30 dla 
początkujących, a o godz. 13.30 dla zaawansowanych. 
Także w piątki odbywały się będą warsztaty fotogra-
ficzne, a w soboty o godz. 9:00 będzie prowadzona 
gimnastyka rekreacyjna.

- Dodatkowo słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
będą mieli okazję uczestniczenia w wyjazdach szkole-
niowych – zapewnia Bożena Natzke, dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Redzie. - Dodatkowo organizo-
wane będą wyjazdy do teatru czy też kina.

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Redzie powstał 
w 2004 roku. Jego naczelnym celem jest poprawa 
jakości życia seniorów, tak aby mogli oni odgrywać 
aktywną rolę w życiu społecznym.

WA
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zarejestruj się i twórz razem z nami!

Na utrudnienia mogą na-
tknąć się przede wszyst-
kim piesi. Obecnie prowa-
dzone są roboty związane 
z przeniesieniem chodnika. 
Dodatkowo trwają prace 
związane z przebudową 
kanalizacji deszczowej, 
które prowadzone są nocą, 
a także sieci telekomunika-
cyjnej na obrzeżach drogi 
krajowej.

- Jeżeli pozwolą na 
to warunki atmos-
feryczne, to na po-
czątku paździer-
nika rozpocznie 
się frezowanie 
nawier zchni 
– informu-
je Halina 
G r z e s z -
c z u k , 
zastępca 
b u r m i -
strza Redy. 
– Powyższe prace mogą 
wiązać się z czasowym 
wyłączaniem z ruchu jed-
nego z pasów, co wynika 
z uzgodnień z Generalną 
Dyrekcją Dróg Krajowych 
i Autostrad.

Docelowo w ramach zada-
nia przy zjeździe z krajówki 
na drogę wojewódzką nr 
213, czyli na trasę prowa-
dzącą na Półwysep Helski, 
powstanie dodatkowy pra-
woskręt. W rejonie inwe-
stycji planowana jest tak-
że budowa dodatkowego 

chodnika, a także przejścia 
dla pieszych.

- Ten etap robót powinien 
zostać zakończony do koń-
ca tego roku – mówi Halina 
Grzeszczuk. - W przyszłym 
roku prace będą kontynu-
owane, ale już na wysoko-
ści i w samej ulicy Łąkowej, 
gdzie pojawi się między 

innymi przejście dla pie-
szych w poziomie jezd-

ni DK6, zabezpieczone 
sygnalizacją świetlną, 

co ułatwi wyjazd 
z ulicy Łąkowej 

na drogę krajo-
wą w kierunku 

Gdyni.
Warto za-
znaczyć, że 

w ramach 
p r z e d -
sięwzię-
cia pla-

nowana jest 
również poprawa wyjazdu 
z ulicy Cechowej, poprzez 
wykonanie dodatkowego 
prawoskrętu w kierunku 
Gdyni. Przeniesiona zosta-
nie także zatoka autobuso-
wa, która obecnie znajduje 
się między kościołem a bu-
dynkiem OSP. 

W nowym układzie drogo-
wym przystanek autobuso-
wy ma funkcjonować nieco 
wyżej, na wysokości popu-
larnego dyskontu, jeszcze 
przed skrzyżowaniem z uli-
cą Łąkową. /WA/

Skrzyżowanie będzie 
przebudowane
REDA | ruszyŁa przebudowa skrzyżowania dro-
Gi krajowej nr 6 z ulicami pucką i cechową.

Obecnie Sąd Rejonowy 
w Wejherowie funkcjonuje 
w sześciu różnych lokaliza-
cjach, a mimo tego wciąż 
zmaga się z niedoborem 
powierzchni. Problem ma 
rozwiązać budynek, które-
go budowa rozpoczęła się 
na początku września.

- Budynek przy ul. Wnie-
bowstąpienia będzie miał 
powierzchnię wynoszącą 
niemal 8,2 tys. m kw. – 
informuje Joanna Orga-
niak z Sądu Apelacyjnego 
w Gdańsku. 

Pod  koniec sierpnia 
podpisana została umo-
wa z wykonawcą robót. 
Plac budowy przekazany 
został 6 września, a prace 
budowlane najprawdopo-
dobniej prowadzone będą 
na nim przez najbliższe 36 
miesięcy. 

- Prace realizowane będą 
zgodnie z dokumentacją 
projektową i rozpoczyna-
ją się od wykonania ro-
bót ziemnych – zapewnia 
Joanna Organiak. - Jeżeli 
warunki atmosferyczne 
pozwolą, niebawem zosta-
ną rozpoczęte prace kon-
strukcyjno-budowlane. 

Warto zaznaczyć, że 
budowa nowej siedziby 
Sądu Rejonowego w Wej-
herowie planowana była 
już od dłuższego czasu. 
W lutym 2014 roku Mi-
nister Sprawiedliwości 

Ruszyła budowa sądu
WEJHERoWo | od robóT ziemnych rozpoczęŁy się prace związane z budową nowej sie-
dziby sądu rejonoweGo w wejherowie. docelowo powsTanie Tu cenTrum biznesowe. 

Marek Biernacki spotkał się 
z prezydentem Wejherowa 
Krzysztofem Hildebrand-
tem, by przedyskutować 
plany inwestycji. 13 lutego 
2014 r., podpisano list inten-
cyjny pomiędzy prezyden-
tem Wejherowa, prezesem 
Sądu Rejonowego w Wejhe-
rowie oraz dyrektorem Sądu 
Apelacyjnego w Gdańsku 
w sprawie przekazania tere-
nu miejskiego.

- Dla mieszkańców Wej-
herowa ważną rzeczą jest 
polepszenie dostępu do wy-
miaru sprawiedliwości, co 
wiąże się w pierwszej kolej-
ności z zapewnieniem wła-
ściwych warunków lokalo-
wych Sądowi Rejonowemu 
w Wejherowie – podkreślał 
wówczas mówi prezydent 
Krzysztof Hildebrandt.- 
Część budynku miasto chce 
przeznaczyć na cele pozasą-

dowe nie kolidujące z dzia-
łalnością sądu i powagą wy-
miaru sprawiedliwości.

Część Wejherowa, gdzie 
realizowana jest inwestycja 
(kwartał ulic 12-ego Marca, 
Wniebowstąpienia i Refor-
matów), przeznaczona jest 
pod działalność usługową. 
Budynek ma być zatem nie 
tylko siedzibą sądu, ale też 
częścią Centrum Biznesowe-
go. /RaF, WA/
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Po ponad dwóch tygodniach mieszkańcy Kąpiną mogą 
odetchnąć z ulgą. 

Woda z miejscowego wodociągu nadaje się znowu do spoży-
cia. Przypomnijmy, że zakaz spożywania wody z wodociągu 
w Kąpinie obowiązywał od 8 września. W pobranych do kon-
troli próbkach Sanepid stwierdził skażenie bakteriologiczne. 
Przez ponad dwa tygodnie prowadzone były działania zwią-
zane z dezynfekcją i intensywnym płukaniem sieci wodocią-
gowej. Urzędnicy szukali też przyczyn zanieczyszczenia. 
Okazało się, że w wyniku intensywnych opadów do jednej 
ze studni dostała się deszczówka, zanieczyszczając wodę 
pitną. Z tego powodu do skażenia 
doszło najprawdopodobniej też 
w lipcu. Studnia, w której doszło do 
zanieczyszczenia, została wyłączona 
z użytkowania. 
- Będzie nieużywana aż do momentu, 
gdy zostanie odpowiednio uszczelniona 
– informuje Tomasz Drozdowski, kierow-
nik Referatu Inżynierii Środowiska Urzędu 
Gminy Wejherowo. - Wstępnie znaleźliśmy 
już firmę, która przeprowadzi niezbędne 
prace w celu jej zabezpieczenia. 

WA

woda jest już czysta
REKLAMA                                                          269/2017/DB
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Ochrona firm, domów, 
mieszkań, osiedli, instalacje 
alarmowe i monitoringowe 
dla Mieszkańców i Przed-
siębiorców Rumi oferuje-
my w najbardziej konku-
rencyjnych cenach tel. 530 
777 530, tel. 58 671 00 00  
zadzwoń lub napisz ochro-
na@agis.nieruchomosci.pl 
sprawdź i porównaj swo-
ją fakturę. Zapraszamy do 
siedziby w Rumi przy ul. 
Starowiejskiej 49 lub nasz 
Konsultant przyjedzie do 
Państwa przedstawić pakie-
ty promocyjne * Firma plus 
dom, * 3w1 Firma Rumia, 
* Firma plus mieszkanie, 
* Pakiet Sąsiedzki, * 3w1 
Mieszkaniec Rumi, * Pakiet 
Wspólnota oraz dla dotych-
czasowych Klientów, Part-
nerów Biznesowych oraz 
Przyjaciół firmy AGIS pakiet 
specjalny * Platynowy. Co 
się kryje pod każdą nazwą 
chętnie przedstawimy pod-
czas pierwszej konsultacji.

SKąD PoZYcJA 
liDERA W bRANŻY?

Wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom klientów 
kluczowych połączyliśmy 
usługę wyspecjalizowane-
go serwisu technicznego 

wraz z pionem Ochrony 
Osób i Mienia w firmie AGIS. 
Fuzja pozwoliła na stworze-
nie jednostki zabezpiecza-
jącej pod względem tech-
nicznym nieruchomości, 
bazując na największych 
innowacjach rynku obsłu-
gi technicznej oraz wiedzy 
i doświadczeniu najlepiej 
w Polsce szkolonych kie-
rowników ochrony wyja-
śnia Agnieszka Kamińska 
Prezes grupy kapitałowej 
AGIS.

Co zyskują klienci? Usługi 
kompleksowe. Podpisując 
z AGIS umowę na ochronę 
i serwis techniczny otrzy-
mujecie Państwo w pa-
kiecie całodobowy dozór 
poprzez monitoring, patrol 
interwencyjny oraz mobilny 
serwis techniczny, a w nim 
usługi elektryczne, hydrau-
liczne, wentylacyjno - kli-
matyzacyjne, instalatorskie, 
teletechniczne, systemy KD, 
włamania i napadu, wyko-
nywanie obowiązkowych 
przeglądów budowlanych, 
instalacje ppoż, systemy 
automatyki budynkowej 
BMS, prowadzenie Książek 
Obiektów Budowlanych 
oraz klasyczne konserwa-
cyjne pt. „złota rączka”. 

Lider w branży ochrony 
oraz serwisów technicznych

MoBiLnY SerwiS teCHniCznY 
do Państwa dyspozycji 7 dni w tygodniu 24/H 
tel. 506 856 192, zadzwoŃ w razie awarii.

Mistrz Mowy Polskiej to 
ogólnopolski program 
promocyjny o charakterze 
społecznym i edukacyj-
nym, którego celem jest 
propagowanie najlep-
szych wzorów językowych. 
Na tegorocznej liście nomi-
nowanych do zaszczytnego 
tytułu znalazło się 10 osób: 
Kinga Baranowska (himala-
istka), Ewa Bem (piosenkar-
ka), Tomasz Fopke (poeta, 
animator kultury), Krzysztof 
Gosztyła (aktor), Jarosław 
Gugała (dziennikarz), Piotr 
Jacoń(dziennikarz), Joanna 
Kołaczkowska (artystka ka-
baretowa), Andrzej Krusze-
wicz (dyrektor warszawskie-
go ZOO), Joanna Kulmowa 
(poetka) i Dariusz Michal-
ski (dziennikarz radiowy). 
Podczas uroczystej gali, któ-
ra w tym roku miała miejsce 
w poniedziałek 25 września 
w Filharmoni Wejherowskiej, 
każda nominowana osoba 

Wybrano najlepiej mówiących Polaków 
KulTuRA | wejherowo byŁo Gospodarzem siedemnasTej edycji konkursu „misTrz mowy polskiej”.  w Tym 
roku laureaTami zosTali: kinGa baranowska, krzyszTof GoszTyŁa, jarosŁaw GuGaŁa i pioTr jacoń.

prezentowała na scenie swoją 
krótką (2,5 minutową) prze-
mowę. Uczestnicy gali mogli 
więc wysłuchać prelekcji na 
temat pochodzenia polskich 
słów, anegdot z życia teatral-
nego i konieczności używania 
wspierającego języka podczas 
sytuacji ekstremalnych. Niety-
powe wystąpienie przedstawił 
natomiast Andrzej Kruszewicz, 
który na scenie w Wejherowie 
bronił czci...sroki zwyczajnej. 
Po obradach jury tytuł”Mistrza 
Mowy Polskiej” trafił do czte-
rech osób: Kingi Baranowskiej, 
Krzysztofa Gosztyły, Jarosła-

wa Gugały i Piotra Jaconia. 
Przyznano także nagrodę Mi-
strza Mowy Polskiej Vox Populi, 
gdzie o wyborze decydowały 
głosy publiczności, ten tytuł 

trafił do artystki kabaretowej, 
aktorki tekstów – Joanny Ko-
łaczkowskiej. Laureatka tytułu 
nie przyjechała na galę, ale 
organizatorzy wyemitowali 
nagrany przez nią film, w taki 
sam sposób zaprezentowano 
wypowiedź Joanny Kulmowej. 
Ważną częścią gali było przy-
znanie tytułu „Kuźnia Mistrzów 
Mowy Polskiej” placówkom, 
w których w sposób szczegól-
ny kultywuje się i pielęgnuje 
najlepsze wzorce językowe. 
W kategorii Kuźnia Mistrzów 
Mowy Polskiej zwyciężył Ze-
spół Szkół nr 1 im. Adama 
Mickiewicza w Lublińcu. Tytuł 
Kuźni Mistrzów Mowy Polskiej 
Vox Populi trafił w tym roku 
wyjątkowo do dwójki nomi-
nowanych – Pauliny Mikuły, 
autorki vloga internetowego 
„Mówiąc inaczej” oraz Katarzy-
ny Stoparczyk za audycję dla 
dzieci „Zagadkowa Niedziela”, 
emitowaną w radiowej Trójce. 
Laureatka tej nagrody tłuma-
czyła na scenie, jak trudne 
może być prowadzenie audycji 
z najmłodszymi i wyjaśniała, że 
jeden ze współprowadzących 
połączył udział w audycji z...
próbą wyrwania swojego zęba 
mlecznego. (Gb)

przyznano także 
nagrodę mistrza 
mowy polskiej Vox 

populi, gdzie o wyborze 
decydowały głosy pu-
bliczności, ten tytuł trafił 
do artystki kabaretowej, 
aktorki tekstów – joanny 
kołaczkowskiej. 

MiStrza MowY PoLSkiej” trafił M.in.do PoCHodząCej z wejHerowa HiMaLaiStki kingi BaranowSkiej (na zdjęCiu). 
jurY konkurSu doCeniło jej wYStąPienie na teMat doBoru odPowiedniCH Słów w SYtuaCjaCH ekStreMaLnYCH.
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GŁoSuJ W RuMi...

W tym roku, podobnie, 
jak w poprzednich latach, 
w Rumi przeznaczono na 
ten cel 1,5 mln złotych.
W głosowaniu może wziąć 
udział każdy mieszkaniec 
Rumi, bez względu na wiek. 
Wszystkie informacje a tak-
że sama możliwość wybra-
nia konkretnego projektu 
znajdują się na specjalnie 
przygotowanej platformie 
internetowej: rumia.budze-
t-obywatelski.org. 
W tym roku urząd miasta 
promuje budżet hasłem „Po-
dejmij Wyzwanie!”, które ma 
na celu mobilizację miesz-
kańców i pobicie zeszło-
rocznej frekwencji, która to 
w Rumi była gorsza tylko od 
tej w Gdyni. 
- Budżet Obywatelski to 
świetne narzędzie, dzięki 
któremu mieszkańcy mogą 
zdecydować na co chcą 
przeznaczyć konkretną kwo-
tę środków z budżetu mia-
sta. W tym roku odbywa się 
4 edycja. Do tej pory zreali-
zowano kilkadziesiąt projek-
tów z zeszłych lat, na łączną 
kwotę blisko 5 000 000 zło-
tych! To pokazuję, jaką moc 
sprawczą ma Budżet Oby-
watelski – zachęca Ariel Si-
nicki, przewodniczący rady 
miejskiej. 
W środę do spełnienia oby-
watelskiego obowiązku 
zachęcali również młodzi 
adepci rugby. Dodatkowo, 
cały czas prowadzone są za-
jęcia z dziećmi i młodzieżą 
w różnym wieku, które mają 
na celu przybliżenie idei bu-
dżetu obywatelskiego. Swój 
głos można oddać tylko 

za pośrednictwem portalu 
internetowego. By ułatwić 
samą procedurę mieszkań-
com zorganizowano mobil-
ne punkty do głosowania, 
a także specjalne stanowi-
ska do głosowania w Stacji 
Kultura, Filiach Biblioteki 
Miejskiej czy w Urzędzie 
Miasta. Każdy mieszkaniec 
ma dwa głosy. Jeden odda-
je na projekt prospołeczny 
(wybiera spośród 13 wnio-
sków) i jeden na propozycję 
inwestycyjną (17 zgłoszo-
nych propozycji). 
- Warto poświęcić chwi-
le czasu i oddać swój głos 
w tegorocznym głosowaniu. 
Sama procedura jest banal-
nie prosta, zajmuje tylko kil-
ka minut a efekty są realne. 
Razem możemy zmieniać 
Rumię i trzeba z tej szansy 
skorzystać – przekonuje za-
stępca burmistrza Piotr Wit-
tbrodt.
Głosowanie trwa do po-
niedziałku 2 października. 
Ogłoszenie wyników odbę-
dzie się na specjalnej Gali 
Budżetu Obywatelskiego 5 
października. Już dziś zde-

cyduj, jak chcesz zmienić 
swoje miasto i oddaj głos! 

… i W WEJHERoWiE

W Wejherowie kwota prze-
znaczona na projekty zgło-
szone przez mieszkańców 
wynosi 1 mln zł (950 tys. zł 
na inwestycje, 50 tys. zł - na 
„projekty miękkie”). 
Każdy z mieszkańców, który 
ukończył 16 lat, może oddać 
maksymalnie dwa głosy (po 
jednym w każdej z katego-
rii). Co bardzo ważne: gło-
sujemy tylko jeden raz. Jeśli 
ktoś już oddał głosy, nie po-
winien głosować ponownie, 
ponieważ jego wszystkie 
głosy staną się nieważne. 
Głosować można na dwa 
sposoby: drogą elektronicz-
ną oraz w formie papiero-
wej. 
Elektronicznie - na stronie 
www.budzet.wejherowo.
pl w zakładce „Budżet Oby-
watelski” znajduje się for-
mularz do głosowania. 
W formie papierowej można 
głos oddać w następujących 
miejscach:

Kancelarii Urzędu Miej-•	
skiego w Wejherowie, 
ul. 12 Marca 195 (czyn-
ny w godz. poniedzia-
łek 7:30-17:00, wtorek-
piątek. 7.30 - 15.30)
Ratuszu przy ul. Pl. Ja-•	
kuba Wejhera 8 (czyn-
ny w godz. poniedzia-
łek - piątek 7:30-15:30)
Filharmonii Kaszub-•	
skiej - Wejherowskie 
Centrum Kultury, ul. 
Sobieskiego 255 (w go-
dzinach pracy placów-
ki)
Miejskiej Bibliotece Pu-•	
blicznej, ul. Kaszubska 
14 (w godzinach pracy 
placówki)
Krytej Pływalni przy Ze-•	
spole Szkół nr 3, ul. Na-
nicka 22 (w godzinach 
pracy pływalni)
Szkole Podstawowej •	
nr 5, ul. Gdańska 30 
(w godzinach pracy 
placówki)

Szkole Podstawowej nr 9, 
Osiedle 1000- Lecia PP 15 
(w godzinach pracy pla-
cówki) 

/raf/

Ostatnie dni głosowania!
RuMiA, WEJHERoWo | Tylko do poniedziaŁku można oddać GŁosy na projekTy 
do budżeTu obywaTelskieGo! 

W zasięgu administracyjnym 
Nadleśnictwa Gdańsk znajdu-
je się sześć miast trójmiejskiej 
aglomeracji: Gdańsk, Gdynia, 
Sopot, Wejherowo, Rumia, 
Reda oraz cztery gminy: Wej-
herowo, Szemud, Kosakowo, 
Puck. Większa część lasów 
administrowana przez nadle-
śnictwo, została objęta w 1979 
r. ochroną jako Trójmiejski 
Park Krajobrazowy. Położenie 
Nadleśnictwa Gdańsk jest 
szczególne, w jego zasięgu 
administracyjnym mieszka 
prawie połowa mieszkańców 
województwa pomorskiego, 
podczas gdy lasy Nadleśnic-
twa to zaledwie 4 procent la-
sów całego województwa.

40 lat Nadleśnictwa Gdańsk
JubilEuSZ | nadleŚnicTwo Gdańsk obchodziŁo rocznicę 40-lecia. 
uroczysToŚć byŁa okazją do podziękowań i GraTulacji.

- Historia pomorskich leśników 
sięga średniowiecza, a minione 
40 lat to poznawanie przyro-
dy, problemów mieszkańców 
i rozwiązywania tych proble-
mów tak, aby nie naruszyć bo-
gactwa i zasobów przyrody – 
mówi Jacek Szulc, nadleśniczy 
Nadleśnictwa Gdańsk. 
Gratulacje na ręce Jacka Szulca, 

nadleśniczego Nadleśnictwa 
Gdańsk, złożyli Gabriela Lisius, 
starosta wejherowski oraz pre-
zydent Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt.
- W imieniu mieszkańców, 
także Wejherowa, dziękuję za 
dostrzeganie potrzeb ludzi, 
dla których las w codziennym 
życiu ma wielkie znaczenie 

– powiedział prezydent Hil-
debrandt. - Daje wytchnienie 
od cywilizacyjnego stresu, jest 
miejscem uprawiania turysty-
ki, sportu i rozwijania swoich 
pasji poprzez obserwowanie 
przyrody. Dziękuję zespoło-
wi Nadleśnictwa Gdańsk za 
ochronę przyrody, za właściwą 
gospodarkę leśną i edukację. 
Nadleśnictwo Gdańsk jest przy-
kładem, jak z wizją przyszłości 
można racjonalnie gospodaro-
wać i zarządzać lasem, zgodnie 
z zasadą zrównoważonego roz-
woju.
- W Wejherowie mamy bardzo 
dużo lasów, stąd wiele wspól-
nych działań i zamierzeń na 
przykład kwestia wód opado-
wych i zbiorników retencyjnych 
– dodała Beata Rutkiewicz, za-
stępca prezydenta Wejherowa. 
– Współpraca układa się bardzo 
dobrze i mam nadzieję, że bę-
dzie tak dalej.  /raf/
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obWiESZcZENiE
PREZYDENTA MiASTA WEJHERoWA

W SPRAWiE PRZEPRoWADZENiA PoWSZEcHNEJ AKcJi DERATYZAcJi

Na podstawie § 37 w związku  z § 35 i § 36 Regulaminu utrzymania czystości i po-
rządku na terenie miasta Wejherowa -  uchwała Nr Viik/XV/174/2015 Rady Miasta 
Wejherowa z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie miasta Wejherowa (Dz. urz. Woj. Pomorskiego z 2016 r. poz. 
32)  Prezydent Miasta Wejherowa zarządza:

§ 1
W okresie od 01.10.2017 r. do 31.10.2017 r. przeprowadzić powszechną akcję deratyzacji na 
terenie Miasta Wejherowa.

§ 2
Deratyzacji należy poddać pomieszczenia zsypowe i piwniczne oraz miejsca najbardziej na-
rażone bytowaniem gryzoni w budynkach, budowlach i infrastrukturze technicznej na tere-
nie Miasta Wejherowa, dotyczy to:

zakładów pracy (produkcyjnych, usługowych, użyteczności publicznej, instytucji itp.),•	
budynków mieszkalnych wielorodzinnych, biurowych, gospodarczych, produkcyjnych,•	
pomieszczeń i hal produkcyjno-usługowych, socjalnych, sklepów, hurtowni, magazy-•	
nów, piwnic, kotłowni, składów, wiat, boksów z pojemnikami na odpady itp.,
urządzeń i sieci kanalizacji sanitarnej miejskiej, prywatnych przyłączy kanalizacyjnych itp.•	

§ 3
Do przeprowadzenia akcji deratyzacji zobowiązane są wszystkie państwowe, prywatne, 
spółdzielcze i komunalne jednostki organizacyjne, zakłady pracy, osoby fizyczne, osoby 
prawne oraz właściciele urządzeń i sieci kanalizacji sanitarnej i właściciele nieruchomości 
władający obiektami wymienionymi w § 2, które przeprowadzają akcję deratyzacji na wła-
sny koszt w sposób i w formie właściwej dla tego typu czynności.

§ 4
1. Z uwagi na niebezpieczeństwo przypadkowego zatrucia ludzi w okresie wyłożenia truci-
zny nakładam na opiekunów obowiązek pouczenia podopiecznych o zagrożeniu i skutkach 
zatrucia. Z tych samych powodów szczególnym nadzorem należy otoczyć również zwierzę-
ta domowe.
2. Zobowiązuję podmioty wymienione w § 3 do usunięcia przed rozpoczęciem deratyzacji 
odpadów i innych zanieczyszczeń powstałych w związku z działalnością i bytowaniem czło-
wieka, a w szczególności odpadów mogących stanowić pożywienie dla gryzoni.

§ 5
1. Trutkę należy wyłożyć w dniach od 2 października do 9 października 2017 r. i pozo-
stawić do dnia 25 października 2017 r., uzupełniając ją w miarę spożywania przez gry-
zonie. W czasie wyłożenia trutki należy na bieżąco zbierać padłe gryzonie.
2. W dniach od 26 października do 31 października 2017 r. należy zebrać pozostałe 
trutki oraz padłe gryzonie. 
3. Gryzonie padłe w czasie akcji muszą być usunięte przez ekipy dokonujące deratyzacji.

§ 6
Niewykonanie powyższych postanowień podlega odpowiedzialności karnej zgodnie z prze-
pisami o wykroczeniach.

§ 7
Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w mediach lokalnych, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miej-
skiego w Wejherowie, na słupach ogłoszeniowych oraz na  stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego w Wejherowie.

PREZYDENT MiASTA WEJHERoWA
KRZYSZToF HilDEbRANDT

Fudnusze w wysokości bli-
sko 1,4 mln. złotych udało 
się pozyskać z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki oraz z Na-
rodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej.
Zadanie inwestycyjne pole-
gać będzie na przebudowie 
oraz modernizacji elemen-
tów lekkoatletycznych sta-
dionu w Rumi, a w szczegól-
ności na:
– przebudowie bieżni,
– budowie urządzeń lekko-
atletycznych i oświetleniu 
terenu stadionu,
– odwodnieniu bieżni sta-
dionu,
– budowie boiska o na-
wierzchni syntetycznej, pre-
fabrykowanej-kauczukowej 
do koszykówki i siatkówki.
Warto podkreślić, że to kolej-
na inwestycja, która wzbo-
gaci bazę obiektów sporto-
wych w Rumi. W 2016 roku 
oddano do użytku boisko 
z trybunami, oświetleniem 
oraz sztuczną nawierzchnią 
przy ul. Bukowej. W tym 

Jest dofinansowanie na bieżnię!
RuMiA | miasTo rumia zdobyŁo kolejne dofinansowanie. Tym ra-
zem Środki zewnęTrzne zosTaną przeznaczone na przebudowę 
i modernizację sTadionu przy ul. mickiewicza 49 w rumi. 

czasie przeznaczono również 
ponad 1 000 000 złotych na 
modernizację i budowę no-
wej infrastruktury sportowej 
przy szkołach, a także wybu-
dowano nowe place zabaw 
czy siłownie pod chmurką. Od 
dwóch lat prowadzona jest też 
bezpłatna nauka pływania dla 
dzieci i młodzieży. 

- Przywiązujemy dużą wagę 
do wzbogacania oferty spor-
towej w Rumi. Tytuł Sporto-
wej Gminy Roku zobowiązuje. 
Cieszę się, że uda zrealizować 
się tę inwestycję co na pewno 
przyczyni się do wielu sukce-
sów rumskich sportowców. 
– podkreśla radny Tomasz 

Urbaniak-Dzienisz, Przewod-
niczący Komisji Sportu Rekre-
acji i Promocji.

– Bieżnia, szczególnie po opa-
dach deszczu, po prostu tonie. 
Warunki na dzień dzisiejszy są 
fatalne, a odczuwają to szcze-
gólnie dzieci. Po zakończeniu 
zawodów lekkoatletycznych 
są całe ubłocone. Tego typu re-
alizacja jest konieczna – mówi 
Grzegorz Grinholc, który od lat 
trenuje młodych zawodników 
– Nowa bieżnia z pewnością 
przyczyni się do popularyzacji 
sportu, gdyż z obiektu korzy-
stają także uczniowie szkół czy 
osoby trenujące rekreacyjnie – 
dodaje. /raf/

MicHAŁ PASiEcZNY, 
burmistrz Rumi:

- Bardzo cieszę się, że udało się uzyskać to 
dofinansowanie. To już kolejne środki ze-
wnętrzne, które zdobyliśmy dla Rumi, a także 
kolejne pieniądze, które przeznaczymy kon-
kretnie na rozwój naszych obiektów sporto-

wych. Zależy nam, aby dzieci i młodzież spędzała swój czas 
wolny uprawiając sport dlatego dbamy aby oferta sportowa 
była w naszym mieście na jak najwyższym poziomie.

Powstanie boisko. I to jakie!
WEJHERoWo | w poniedziaŁek przekazany zosTaŁ plac budowy. Tym samym oficjalnie ruszyŁa budowa boiska „na wazie” .

Inwestycja ma być wykonywana 
w cyklu trzyletnim.
- Jeżeli patrzymy na to, co ma 
być tutaj zrobione, to cykl trzy-
letni wcale nie jest taki długi 
- mówił Krzysztof Hildebrandt, 
prezydent Wejherowa. - Dzisiaj 
samo ogłoszenie i doprowadze-
nie do rozstrzygnięcia przetargu 
trwa z reguły rok (...). Kolejny rok 
przeznaczany jest na realiza-
cję. W tym przypadku mówimy 
o trzech latach z tego względu, 
że wchodzimy w jeszcze jeden 
rok budżetowy, który będzie za-
mykał tę kwestię, bo to jest duża 
inwestycja.
Boisko „Na Wazie” ma być przy-
stosowane do rozgrywek ligo-
wych. Pełnowymiarowy obiekt 
zostanie oświetlony i wyposa-

żony w trybunę na około 150 
miejsc, a także budynek socjal-
ny. 
- To będzie obiekt z prawdziwego 
zdarzenia, spełniający wszystkie 
wymogi Pomorskiego Związku 
Piłki Nożnej – zapewnia Dariusz 
German, prezes Wejherowskiej 
Akademii Piłki Nożnej „Błękitni” 
Wejherowo. - Mamy nadzieję, że 
powstanie wcześniej niż jest to 
zakładane. 
W tym roku mają zostać przepro-
wadzone niezbędne prace ziem-
ne. Ich koszt oszacowano na 239 
tys. zł. Inwestycja realizowana 
jest w ramach Wejherowskiego 
Budżetu Obywatelskiego.
Dodajmy, że to drugie w ostat-
nim czasie boisko, którego bu-
dowa się rozpoczyna. Taki obiekt 

powstaje także przy Szkole Pod-
stawowej nr 8 (i także w ramach 
BO). Projekt „Aktywna Nanicka: 
tenis-siatka-kosz” zwyciężył 
w II Wejherowskim BO. Jak mówi 
prezydent Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt, boisko wielofunk-
cyjne będzie uzupełnieniem 
sportowej bazy szkoły, która 
pozwoli na jeszcze pełniejszą 
realizację zadań dydaktycznych 
i szkolenia sportowego. Obiekt 
będzie dostępny dla wszystkich 
mieszkańców.

Przy szkole jest kryta pływal-
nia, hala wielofunkcyjna, która 
zimą pełni funkcję zadaszone-
go lodowiska, boiska sportowe, 
bieżnia, a także zewnętrzne si-
łownie. 
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W ubiegłym roku wartość 
europejskiego rynku stoma-
tologicznego oszacowano na 
79 mld euro (ok 336 mld zł). 
W Polsce mowa o ponad 10 
mld złotych. 

Z prognoz wynika, że do 
2020 r. rodzimy za trzy lata 
osiągnie wartość 12,6 mld 
złotych. Ceny leczenia w po-
szczególnych częściach Eu-
ropy są bardzo zróżnicowa-
ne - zwłaszcza w przypadku 
protetyki czy stomatologii 
estetycznej. Przykładowo, za 
pełną procedurę implanto-
logiczną w Polsce zapłacimy 
minimum 3,5 tys. zł. W Wiel-
kiej Brytanii cena zabiegu 
wykonanego w klinice waha 
się pomiędzy 900 - 1,8 tys. 
funtów (ok. 3834 – 7668 zł). 
Najtaniej jest w Czechach, 
gdzie implant kosztuje nie-
całe 2100 zł.  Tymczasem we 
Francji średni koszt implan-
tów dentystycznych wynosi 
ponad 10 tys. zł. Jak kształtu-
ją się sposoby finansowania 
leczenia na stomatologicznej 
mapie Europy? 

Najdroższa 
Francja

Publiczne systemy opieki 
zdrowotnej w ograniczony 
sposób dbają o zdrowe zęby 
obywateli. Wielka Brytania 
ma ściśle określone reguły 
finansowania zabiegów dla 
niewielkiej grupy społecz-
nej: uczniów, kobiet w ciąży 
i innych. Pozostałe osoby, 
podczas pierwszych konsul-
tacji, zostają przypisane do 
jednego z trzech pakietów 
leczniczych. Wraz z wielkością 
pakietu rośnie zakres wliczo-
nych zabiegów. Najbardziej 
zaawansowana grupa oferuje 
nawet protetykę czy leczenie 
ortodontyczne. 

W Norwegii to państwo fi-
nansuje usługi opieki medycz-
nej. Zasada ta niestety nie do-
tyczy pomocy dentystycznej. 
Pacjenci muszą pokryć pełne 
koszty leczenia z własnej kie-
szeni. Istnieją jednak wyjątki. 

Niemiecki model opieki me-
dycznej jest bardzo zbliżony 
do polskiego. Wyróżnia się 
dwa główne typy ubezpiecze-

Kosztowne leczenie zębów
Stomatolog słono kosztuje. I to niezależnie od 
tego, czy płacimy w złotówkach, czy innej walucie. 

nia: obowiązkowe – ustawowe 
ubezpieczenie zdrowotne 
oraz dobrowolne – prywat-
ne ubezpieczenie zdrowotne.  
Francuski system ochrony 

zdrowia jest finansowany 
w głównej mierze z ubezpie-
czenia zdrowotnego – 40 do 
50 proc. pieniędzy przezna-
czanych na leczenie pochodzi 

z kasy publicznego płatnika, 
około 30 proc. pokrywane jest 
z prywatnych ubezpieczeń, 
a 20-30 proc. Francuzi pokry-
wają z własnych oszczędności. 

Polacy leczą się 
prywatnie

W Polsce coraz częściej rezy-
gnujemy z usług oferowanych 
przez NFZ i wybieramy prywatne 
gabinety stomatologiczne. Naj-
ważniejszą przyczyną jest fakt, 
że zdecydowana większość stan-
dardowych zabiegów denty-
stycznych nie jest refundowana 
przez NFZ i trzeba je finansować 
samemu. Dodatkowo, biorąc 
pod uwagę czas oczekiwania na 
zabieg stomatologiczny refun-
dowany przez NFZ, który potrafi 
sięgać kilkunastu miesięcy – nie-
mal 80 procent pacjentów decy-
duje się na prywatne gabinety 
stomatologiczne. Ponieważ nie 
stać nas na finansowanie lecze-
nia z własnej kieszeni, musimy 
szukać innych rozwiązań. Pry-
watne gabinety oferują coraz 
bardziej kompleksową obsługę 
finansową. Cały proces leczenia 
oparty jest na wcześniej przy-
gotowanym planie, krok po kro-
ku opisującym kolejne zabiegi, 
łącznie z ich budżetowaniem. 
Obecnie powstają firmy, które 
specjalizują się w tym obszarze. 
Z takich usług skorzystać mogą 
zarówno pacjenci indywidualni, 
grupy, jak i kliniki stomatologicz-
ne. Dodatkowo wiele gabinetów 
oferuje swoim klientom dedyko-
wane karty kredytowe lub płat-
ności ratalne.  /raf/
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Z pewnością dla wielu mieszkańców 
Wejherowa nazwa „Zielona Weranda” 
jest doskonale znana, ponieważ re-
stauracyjka działa w mieście już od 
5 lat. Ale od niedawna pod nowym 
adresem i w nowym lokalu. Czego 
mogą spodziewać się klienci po 
przeprowadzce na ul. 12 Marca 
238? 

Smacznie i świeżo
Najważniejsze - czyli znakomita kuch-
nia i miła obsługa – pozostaje bez zmian. 
Ceny także nadal są bardzo atrakcyjne. 
W „Zielonej Werandzie” można zatem zjeść do 
syta, smacznie i niedrogo. 
- Polecamy prawdziwą, domową, staropolską kuchnię – zachęca 
pani Agnieszka, współwłaścicielka restauracji. - Wszystkie dania, 
które serwujemy, przygotowujemy wyłącznie ze świeżych pro-
duktów. Nie używamy żadnych mrożonek ani żadnych długo 
przechowywanych półproduktów. Mamy stałych, sprawdzonych 
dostawców, zaś potrawy przygotowywane są przez naszego ku-
charza na miejscu według rodzinnych przepisów, przekazywa-
nych z pokolenia na pokolenie. 
Jeśli więc ktoś ma ochotę na prawdziwego schabowego z ziem-
niakami, pieczoną karkówkę czy ziemniaki po kaszubsku (okra-
szone smażonym boczkiem i cebulką, z jajem smażonym na 
wierzchu, a do tego kubek maślanki) – to lepszego miejsca 
w Wejherowie nie znajdzie, niż „Zielona Weranda”. 
- Polecamy też de voille, filet z piersi kurczaka, łódeczki a’la Włoch 
z nadzieniem, kotlet „Kaszub”, placek po cygańsku, smażony cam-
membert z żurawiną, pierogi i inne potrawy – wylicza pani Danu-
ta, współwłaścicielka lokalu. - Mamy też oczywiście zupy: domo-
wy rosół, pomidorową „jak u mamy” czy żurek „na bogato”. 
Warte polecenia są w szczególności „dania dnia”. Już za 11 zł każ-
dego dnia można zjeść smaczny obiad. Warto dodać, że dania 
dnia można zjeść w Zielonej Werandzie przez cały dzień – od 
godz. 12 aż do 18.
Oprócz dań obiadowych „Zielona Weranda” proponuje doskona-
łe desery i ciasta własnego wypieku. 

Tu zjesz, jak u mamy!
Smaczna, zdrowa, domowa kuchnia, przystęp-
ne ceny, miał obsługa i kameralna atmosfera. 
W „Zielonej Werandzie” można zarówno zjeść 
smaczny obiad, jak i zorganizować okoliczno-
ściową imprezę. 

Do ogródka i na imprezę
W okresie od wiosny do jesieni, nad samą rzeczką, będzie można 
usiąść w ogródku, zjeść smaczny obiad, napić się gorącej kawy lub 
herbaty albo zimnego piwa. 
„Zielona Weranda” to nie tylko smaczne jedzenie, ale też kameralna 
atmosfera i klimatyczna sala. Jest to doskonałe miejsce na organi-
zowanie rozmaitych imprez okolicznościowych, takich jak chrzty, 
urodziny, jubileusze czy po prostu spotkania towarzyskie. 
- Organizujemy takie imprezy na ok. 15 osób – wyjaśnia  właścicielka. 
- Zawsze podczas takich wydarzeń staramy się stworzyć tu swobod-
ną, rodzinną atmosferę. Lokal w tym czasie jest oczywiście zamknię-
ty dla innych klientów, co daje osobom spotykającym się u nas swo-
bodę i kameralną atmosferę. Przy większej ilości osób (nawet do 50) 
imprezy organizowane są w większej sali, którą mamy do dyspozycji.  
Warto dodać, że właściciele chcą wydłużyć godziny otwarcia restau-
racji i wprowadzić do menu śniadania (prawdopodobnie od listopa-
da). Wówczas będzie to jedyne miejsce w mieście, gdzie niedrogo 
będzie można zjeść ciepłe śniadanie. Wybierając się do „Zielonej 
Werandy” można na określoną godzinę zarezerwować stolik i zamó-
wić konkretne danie.

zielona weranda
ul. 12 Marca 238 (przy rzeczce)
wejherowo
tel. 501 408 491

SAŁATKA W 10 MiNuT:
Składniki:

1 pomidor•	
2 garści sałaty lodowej•	
2 łyżki nasion słonecznika•	
2 łyżki mieszanki olejów Omega Gold •	
ćwiartka awokado•	
pół czerwonej papryki•	
kawałek dyni•	
pół limonki•	
garść kiełków soczewicy•	
przyprawy do smaku - sól himalajska, pieprz, kolendra •	
mielona
cebula - jeśli lubisz•	

Wykonanie: 
Wyciśnij sok z limonki.1. 
Pokrój awokado i spryskaj sokiem z limonki, aby nie 2. 
zmieniło koloru.
Pokrój pomidora i paprykę na takie kawałki jak lubisz, 3. 
a surową dynię, na bardzo cienkie plastry. Najprościej 
zrobić to obieraczką.
Wrzuć warzywa do miski i dodaj do nich przyprawy 4. 
wymieszane z olejem.
Umyj sałatę, porwij ją na kawałki.5. 
Wymieszaj składniki w misce, na wierzch dodaj kiełki 6. 
i ziarna.
Skrop sałatkę oliwą i dodaj przypraw do smaku.7. 

Smacznego :-)

Zdrowa 
   królowa jesieni

Jesień to czas, kiedy zajadamy się warzywami 
i owocami. Niewątpliwie z tą porą roku koja-
rzą się warzywa dyniowate. 

Warto sięgać po 
dynię, cukinię czy 
kabaczka, gdyż te 
warzywa są zdrowe 
i niskokaloryczne, 
a do tego można 
z nich przyrządzić 
mnóstwo doskona-
łych potraw. 
Dziś proponujemy 
ekspresową sałatkę 
z dynią i kiełkami. 
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Bierz udział
w konkursach!

Problemy z kręgosłupem to 
– można powiedzieć - plaga 
XXI wieku. Sprzyja temu nie-
zdrowy tryb życia, mało ruchu, 
siedząca praca. Jeśli cierpimy 
na tego rodzaju dolegliwości – 
pomóc może masażysta. 

Rodzajów masaży jest wiele 
i dają one rozmaite efekt. 

- Są więc lecznicze, poura-
zowe, relaksacyjne, sportowe 
i inne – mówi Mateusz Miotk, 
masażysta prowadzący gabi-
net masażu „Kwiat Życia” w Wej-
herowie. - Można je stosować 
jako środek terapeutyczny, ale 
także profilaktycznie. Metodą, 
którą stosuję najczęściej, jest 
akupresura, czyli uciski na tzw. 
„punkty spustowe” (sploty ner-
wowe) odpowiadające za kon-
kretną grupę mięśniową – jest 
to najstarsza metoda, znana od 
ponad 3 tys. lat, wywodząca 

się z Chin. Uciski na te miejsca 
powodują ich rozluźnienie, co 
z kolei powoduje szybszą rege-
nerację i oczyszczanie ciała. 

Masaż powoduje oczyszcza-
nie organów, wspomaga ich 
pracę. 

Ciekawą propozycją jest re-
fleksoterapia, czyli masaż stóp 
– jest to masaż relaksacyjny, 
polega na uciskaniu punktów, 
które odpowiadają za wszyst-
kie organy wewnętrzne. 

- W naszym organizmie znaj-
dują się drogi energetyczne, te 
punkty na stopach także wpły-
wają na ich funkcjonowanie – 
wyjaśnia Mateusz Miotk. - Trze-
ba pamiętać, że same masaże 
to nie wszystko. Aby poprawić 
pracę swojego organizmu 
potrzeba wielokierunkowych 
działań, z których masaż jest 
tylko jednym z elementów. 

Na leczenie i relaks 
– do masażysty
Wiele osób w obecnych czasach cierpi na 
uporczywe bóle pleców, nóg, rąk czy szyi. Jak 
pozbyć się tych dolegliwości? Doskonałym 
rozwiązaniem są masaże. 

Ważna jest też dieta, ćwiczenia, 
odpowiednie podejście psycho-
logiczne, zmiana trybu życia – to 
wszystko składa się na leczenie 
pacjenta. Każdy klient uzyska 
u mnie porady kompleksowe. 
Jest to medycyna komplemen-
tarna, która bazuje na tym, 
że człowiek jest całością i nie 
można skupić się wybiórczo na 
jednej dolegliwości, pomijając 
inne. 

Najlepsze efekty daje cykl ma-
saży. Pierwszy zabieg jest tzw. 
odblokowującym, kolejne stop-
niowo poprawiają stan zdrowia 
pacjenta. Jak wyjaśnia właściciel 
gabinetu masażu „Kwiat Życia” 
polega to na tym, że zabiegi 
stopniowo uwalniają bakte-
rie, które gromadzą się w mię-
śniach. Skąd w organizmie biorą 
się te „złe” bakterie”? Z jedzenia, 
zanieczyszczonego środowiska 
zewnętrznego, stanów cho-
robowych. Część odkłada się 
w jelitach, część w mięśniach. 
Zadaniem masażysty jest wy-
pchnięcie tych bakterii z mięśni 

i umożliwienie dopływu w te 
miejsca świeżej krwi, co skutku-
je dotarciem tlenu i składników 
odżywczych do mięśni. 

Kto może skorzystać z masa-
ży? Każdy, bez wyjątku, nieza-
leżnie od wieku i płci. Jeśli jed-
nak odczuwamy jakiekolwiek 
dolegliwości związane z bólem 
kręgosłupa czy mięśni – warto 
jak najszybciej umówić się na 
wizytę. Leki przeciwbólowe co 
prawda redukują ból na pewien 
czas, ale w żaden sposób nie 
usuwają przyczyny. A masaży-
sta czy fizjoterapeuta może nas 
od tych dolegliwości uwolnić na 
stałe. 

Warto dodać, że u masażysty 
można zamówić wizytę do-
mową (co jest konieczne np. 
w przypadku osób obłożnie 
chorych). Mateusz Miotk ma do-
świadczenie w rehabilitacji np. 
kobiety po dwóch udarach oraz 
mężczyzny ze stwardnieniem 
rozsianym. Termin wizyty moż-
na ustalić telefonicznie. 

/raf/

”ciekawą propozycją 
jest refleksoterapia, 
czyli masaż stóp – 
jest to masaż relak-
sacyjny, polega na 
uciskaniu punktów, 
które odpowiadają 
za wszystkie organy 
wewnętrzne. 

gabinet masażu 
„kwiat życia”
Mateusz Miotk 
ul. rejtana 1a 

(koło bloku nr 7)
84-200 wejherowo

tel. 511 545 124
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Nieważne co Ty czytasz,
  ważne kto czyta o Tobie!

bi
ur

o@
ex

pr
es

sy
.p

l

Konferencja o takiej tema-
tyce w powiecie wejherow-
skim została zorganizowa-
na po raz pierwszy. 

Warto dodać, że Zarząd 
Powiatu Wejherowskiego 
zawarł z Ministerstwem 
Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej porozumienie, 
na mocy którego za po-
średnictwem Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie 
w Wejherowie powiat reali-
zuje program „Razem prze-
ciw przemocy”. Całkowity 
koszt programu to ponad 
21 tys. zł (w tym dotacja 
z budżetu państwa  w wy-
sokości niemal 12,5 tys. zł).

W edycji 2017 realizowane 
będą działania skierowane 
do młodzieży szkół po-
nadgimnazjalnych, miesz-
kańców powiatu, osób 
doświadczających prze-
mocy oraz samorządów 
gminnych i przedstawicieli 
służb.

Program przewiduje m.in. 
wsparcie dla osób do-
świadczających przemocy  
w rodzinie w postaci „Gru-
py wsparcia”. Chętne oso-

by skorzystają z  pomocy 
psychologicznej prawnej. 
Mogą one zgłaszać się do 
udziału w programie do 
PCPR w Wejherowie.

- Celem organizacji tej 
konferencji jest uświado-
mienie sobie problemów, 
wskazania ich oraz zwięk-
szenia działań, które podej-
mujemy – mówi Gabriela Li-
sius, starosta wejherowski. 
- Dlatego zaprosiliśmy do 
udziału pedagogów i psy-
chologów. Chcemy szerzej 
mówić o tych problemach, 
zwracać na nie uwagę już 
w szkole. Jeśli małe dziecko 
przychodzi do szkoły zapła-
kane, zamknięte w sobie 
i nie chce powiedzieć, co 
mu jest, aby pedagog do-
tarł do niego. Żeby zauwa-
żył, że coś złego w tej rodzi-
nie się dzieje. 

To wsparcie jest dwu-
torowe. Prowadzimy jed-
nocześnie program pracy 
z ofiarą przemocy, ale też 
ze sprawcą przemocy. Na 
pierwszym etapie zgłosiło 
się ponad 50 osób, ale pro-
gram ukończyły 32 osoby. 

Razem przeciw przemocy
PoWiAT | jak pomóc rodzinom, w kTórych dochodzi do akTów przemocy? o Tym rozmawiano podczas konferencji, w kTó-
rej wzięli udziaŁ samorządowcy oraz przedsTawiciele różnych insTyTucji oraz sŁużb. 

Uważam, że każda osoba, 
która przeszła przez ten 
program, to osoba która – 
miejmy nadzieję – więcej tej 
przemocy nie będzie stoso-
wała. Jest to ochrona dla tej 
rodziny. Najważniejsze, żeby 

nie bagatelizować tych pro-
blemów, nie udawać, że nie 
istnieją. My już uruchomili-
śmy ponad 300 niebieskich 
kart. Dlatego musimy o tym 
rozmawiać. 

Powiat w zakresie pomocy 

rodzinie współpracuje z wie-
loma instytucjami i służba-
mi, jak choćby ze szkołami 
czy policją. 

- Jeśli chodzi o niebieską 
kartę, to nie kończy się na jej 
założeniu – wyjaśnia asp. szt. 

Anetta Potrykus, oficer pra-
sowy KPP Wejherowo. - Poli-
cjanci regularnie odwiedzają 
taką rodzinę, kontro0lują, jak 
wygląda sytuacja. Jeśli jest 
potrzeba, to karta jest kon-
tynuowana; jeśli przemoc 
została wyeliminowana, to 
taką kartę można zamknąć. 
Podkreślam jednak, że są to 
bardzo trudne sprawy. W na-
szym powiecie policjanci in-
terweniują w przypadkach 
występowania przemocy 
w rodzinie nawet po kilka 
razy dziennie! Dlatego pro-
blem jest tak ważny. Istotna 
jest też współpraca różnych 
instytucji, dlatego na co 
dzień podejmujemy wspól-
ne działania z powiatem. 
Np. podczas  spotkań i kon-
ferencji dokształcamy się, 
wymieniamy doświadczenia-
mi. Dowiadujemy się też, jak 
rozpoznawać przemoc, bo 
nie zawsze jest to oczywiste. 
Jest przecież wiele rodzajów 
przemocy, jak fizyczna, psy-
chiczna, ekonomiczna. Są tu 
różne aspekty, które trzeba 
poznać, żeby móc udzielić 
pomocy takiej rodzinie.  /raf/
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TERESA 
JAŁocHA, 
radna 
i przewodni-
cząca Komisji 
Kultury:

- Ruiny Kościoła to jeden 
z naszych najważniejszych 
zabytków kultury. Dlatego 
bardzo cieszę się, że udało się 
zdobyć środki zewnętrzne na 
jego konserwację. Na pewno 
prace specjalistów przyczy-
nią się do poprawy estetyki 
Ruin, a także do przedłużenia 
ich żywotności. 
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Zgodnie z umową 
podpisaną z Minister-
stwem Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego 
20 września rozpoczął 
się drugi etap prac 
konserwatorskich na 
ruinach kościoła pw. 
Św. Mikołaja i Krzyża 
Świętego wraz z ota-
czającym go cmenta-
rzem. Pierwszy etap 
stanowiło przygotowa-
nie dokumentacji.

Drugi etap polega na 
przeprowadzeniu kon-
serwacji murów ruin 
kościoła: wzmacnianie, 
oczyszczanie, usunię-

cie betonowych prze-
murowań i nakryw, 
uzupełnienie ubytków, 
przeprowadzeniu kon-
serwacji nagrobków 
oraz elementów ogro-
dzenia.

Prace mają zakończyć 
się z końcem listopa-
da 2017 roku. Całość 
inwestycji wynosi nie-
mal 155 tys. zł, z czego 
ponad 76 tys. zł to dofi-
nansowanie z środków 
Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodo-
wego. Pochodzą one 
z programu o nazwie 
Ochrona Zabytków.

Prace konserwatorskie na ruinach
RuMiA | zabyTkowy koŚcióŁ wraz z cmenTarzem nie będzie już dŁużej niszczaŁ. prace spe-
cjalisTów, kTórzy zabezpieczą zabyTek, niedawno się rozpoczęŁy.

urząd Gminy Wejherowo przypomina, że o dofinanso-
wanie na podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji 
sanitarnej można ubiegać się w ciągu 6 miesięcy od dnia 
oddania do użytku sieci kanalizacyjnej, do której przyłą-
cze zostało włączone. 

Sieci oddane do użytku, dla których termin ubiegania się 
o dofinansowanie upływa w dniu 20 grudnia 2017r.:

Gościcino, rejon ul. Zachodniej i Wschodniej oraz ul. •	
Robakowska 4. 

Sieci oddane do użytku, dla których termin ubiegania się 
o dofinansowanie upływa w dniu 19 marca 2018 r.:

Gościcino, Rejon ul. Orzechowej, Kwiatowej, Irysowej, •	
Narcyzowej, Stokrotek, Jodłowej – w zasięgu sieci wy-
budowanej w 2017 r.
Łężyce, Rejon ul. Dębowej, Kasztanowej, Akacjowej, •	
Jarzębinowej, Kalinowej, Jesionowej, Cedrowej – w za-
sięgu sieci wybudowanej w 2017 r.

Po upływie ww. terminów nie będzie możliwe uzyskanie 
dofinansowania z budżetu gminy na realizację obowiązku 
przyłączenia nieruchomości do ww. sieci kanalizacji sani-
tarnej. Przypominamy, że wszelkie formalności związane 
z przyłączeniem do sieci należy realizować w PEWIK Gdynia 
– Biuro Obsługi Klienta, ul. Witomińska 21,  81- 311 Gdynia, 
tel. (58) 66 87 311. (boK)

podłączenia do kanalizacji

Dla najbardziej potrzebu-
jących dzieci z Afryki Port 
Rumia Centrum Handlowe 
Auchan zorganizował zbiór-
kę charytatywną. 

- Dzieci wróciły już do szkół 
po wakacyjnej przerwie, ale 
nie wszystkie z nich są do 
tego powrotu odpowiednio 
przygotowane – wyjaśniają 
organizatorzy akcji. - Z my-
ślą o maluchach z najuboż-
szych państw afrykańskich, 
tj. Ugandy i Kamerunu po-
stanowiliśmy zorganizować 
zbiórkę artykułów szkol-
nych, zabawek i innych 
drobiazgów, które ułatwią 
i uprzyjemnią codzienne 
życie. Każda najdrobniejsza 
rzecz może pomóc i wywo-
łać moc uśmiechów. 

W akcję włączyło się sporo 
osób, które w miniony week-
end odwiedzili Port Rumia, 
przynosząc nieużywane 
rzeczy i niewykorzystane 
prezenty, które zalegają 
na półkach i w schowkach 
– wśród nich znalazło się 
wiele wartościowych dro-

biazgów, które przydadzą 
się potrzebującym. Inni ku-
powali rozmaite przybory 
szkolne i zabawki, aby doło-
żyć je do paczki. 

Jednocześnie było sporo 
atrakcji dla dzieci. Mali go-
ście mogli odwiedzić strefę 
kreatywnych zabaw. Warsz-
taty miały na celu przybliże-
nie dzieciom mało znanej, 
a bogatej kultury Afryki. 
W programie znalazło się 
tworzenie różnokolorowych 
masek i biżuterii, które są 
częścią kultu religijnego 
plemion afrykańskich oraz 
budowanie instrumentów 
muzycznych djembe czy 
przyozdabianie tuareskich 
krzyży. Nie zabrakło także 
specjalistki od fantazyjnych 
fryzur oraz makijażu z róż-
norodnymi, afrykańskimi 
wzorami. Dla wszystkich go-
ści udostępniona była wy-
stawa fotografii poświęcona 
pomocy dzieciom z Afryki. 

Partnerem akcji była Fun-
dacja Redemptoris Missio. 

/raf/

Paczka dla dzieci z Afryki
RuMiA | drobne rzeczy, jak maTeriaŁy szkolne 
i zabawki, są w niekTórych krajach koszTowny-
mi arTykuŁami. w miniony weekend wŁaŚnie Takie 
przedmioTy zbierano, aby wysŁać je do afryki. 
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buRMiSTRZ MiASTA RuMi 
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

1/ Główny specjalista – Pełnomocnik ds. oświaty Urzędu 
Miasta Rumi, w niepełnym wymiarze czasu pracy 0,35 eta-
tu

2/ Inspektor w Referacie zamówień publicznych Urzędu 
Miasta Rumi, w pełnym wymiarze czasu pracy,

3/  Główny specjalista w Wydziale Ogólno-Organizacyjnym 
Urzędu Miasta Rumi, w pełnym wymiarze czasu pracy,

4/  Główny specjalista w Wydziale Inżynierii Miejskiej Urzę-
du Miasta Rumi, w pełnym wymiarze czasu pracy,

 
Szczegółowa treść ogłoszeń o naborze dostępna jest na ta-
blicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi oraz w Biuletynie Infor-
macji Publicznej Urzędu Miasta Rumi /www.bip.rumia.pl/”.

Miejsce pracy powinno być nie tylko ładne, komfortowe, dobrze zaaranżo-
wane, ale przede wszystkim wielofunkcyjne i dopasowane do potrzeb ze-
społów. Zarówno kadra zarządzająca jak i pracownicy powinni mieć po-
czucie prywatności oraz możliwość pracy w ciszy. 
Dzisiaj coraz więcej korporacji i firm z sektora MSP decyduje się na otwar-
tą przestrzeń biurową. Jednak jak się okazuje, komfort pracy w pomiesz-
czeniach typu open space jest niższy nawet o 32 proc, a efektywność pra-
cowników spada o 15 proc. w porównaniu z systemem gabinetowym. Ta-
kie wnioski płyną z badania brytyjskich naukowców z Exeter University.
To, że pracownicy mają trudności z koncentracją w warunkach ciągłego 
hałasu, potwierdzają też dane grupy badawczej Ipsos, przeprowadzone na 
10 tys. osób z 14 krajów świata. Badanie wskazuje, że dla niemal wszyst-
kich, bo aż 95 proc. ankietowanych ważna jest możliwość wykonywa-
nia zadań w prywatności. Prawie co trzecia badana osoba przyznała, że ze 

wyższy komfort, lepsza wydajność
estetyczne, ergonomiczne i komfortowe biuro ma spory wpływ na wydajność pracy – takie są wyniki 

najnowszych badań brytyjskich naukowców. 

względu na to, że nie może skupić się w biurze, musi kończyć wykonywa-
nie zadań służbowych w domu. Tym sposobem pracownicy tracą śred-
nio 86 minut w ciągu każdego dnia pracy. 
Jakie więc wybrać, a następnie zaaranżować biuro, aby nasi pracownicy 
mogli pracować wydajniej? Biura powinny być przyjazne, przestrzenne, 
wielofunkcyjne oraz dobrze skomunikowane i doświetlone. 
Ciekawym rozwiązaniem są szklane ściany, wydzielające pomieszcze-
nia biurowe w kontenerach open space. Dają one pracownikom poczucie 
prywatności oraz możliwość pracy w ciszy. Jeśli np. w firmie prowadzi się 
dużo rozmów telefonicznych, warto pomyśleć o wydzieleniu specjalnych 
boksów dla osób rozmawiających przez telefon. Jest to ważne ze względu 
na komfort pracy ich samych, jak i pracujących z nimi osób, wykonują-
cych w tym czasie inne czynności. Warto wydzielić też – choćby niewiel-
ką - strefę relaksu dla pracowników. /raf/
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Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie informuje, iż posiada 
w dyspozycji urzędu wolne oferty stażu dla osób do 30 roku ży-
cia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostają-
cych bez pracy w powiecie wejherowskim” oraz dla osób po 30 
rokuj życia w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób 
bezrobotnych po 30 roku życia zamieszkałych na terenie powiatu 
wejherowskiego”. Aktualne oferty stażu można znaleźć na stronie 
www.oferty.praca.gov.pl

Zacznij od stażu

Bezpłatne szkolenia
Szukasz pracy? Chcesz rozszerzyć swoje kompetencje i zdobyć nowe 

umiejętności? Zapisz się na bezpłatne szkolenia.
Rozpoczynają się zapisy na bezpłatne szkole-

nia w miesiącu październiku. Powiatowy 
Urząd Pracy zaprasza na kurs magazyno-
wo – handlowy z obsługą wózków jezdnio-
wych podnośnikowych z egzaminem UDT. 
Kurs przeznaczony jest dla osób, którym 

został ustalony II profil pomocy i opracowa-
ny indywidualny plan działania opracowy-
wany jest przez Doradcę Klienta po ustaleniu 
profilu pomocy (IPD), dopuszcza się udział 

w szkoleniu osób z ustalonym I profilem po-
mocy i opracowanym IPD tylko w uzasadnionych przy-
padkach. Zapisy rozpoczynają się 2 października i po-

trwają do zebrania maksymalnie 15 kandydatów.  Miejsce 
zapisów w Urzędzie Pracy: Budynek B - wejście 

C (klub pracy).
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Obowiązujące przepisy dają pracow-
nikom pewną swobodę w wyborze, 
czy chcą pracować w niedziele i świę-
ta. 9 na 10 pracowników zapytanych, 
czy pracują w każdą niedzielę w mie-
siącu odpowiedziało: „nie – jedynie 
w niektóre”. 
NSZZ Solidarność pomysł wpro-
wadzenia zakazu handlu uzasadnia 
głównie potrzebą umożliwienia ko-
bietom pracującym w niedziele spę-
dzania większej ilości czasu z rodziną. 
Natomiast, jak wynika z najnowsze-
go badania przeprowadzonego wśród 
pracowników centrów handlowych, 
89% z nich pracuje tylko w niektóre 

niedziele. Rzadziej w niedziele pracu-
ją osoby posiadające dzieci, co nie po-
winno dziwić, mając na uwadze dane 
wskazujące, że stanowią niespełna 
1/3 osób pracujących, a 63% to osoby 
młode, nie posiadające dzieci.
Wyniki badania obalają jeszcze jeden 
stereotyp budowany przez NSZZ Soli-
darność – „kobiet, które muszą w nie-
dzielę siedzieć za kasą” – jedynie 5% 
spośród przebadanych sklepów sta-
nowiły supermarkety. Jest to jed-
na z trzech najmniej licznych branż 
w centrach handlowych – obok księ-
garni (4%) oraz sklepów sportowych 
(3%). Najliczniejszą grupę stano-

wią natomiast sklepy oferujące modę 
(ubrania, obuwie, akcesoria – 36%) 
oraz w usługi (np. kawiarnie, salony 
fryzjerskie, optyczne – 11%). 
Samo słowo „muszą” również nie 
znajduje odniesienia w przypadku 
pracowników centrów handlowych – 
40% wybrało tę pracę ze względu na 
kontakt z ludźmi, 23% - ze względu 
na zainteresowania, a dla 22% kluczo-
wy był elastyczny czas pracy. Jedynie 
19% wskazało, że była to jedyna pra-
ca, jaką udało im się znaleźć. 
- Praca w centrach handlowych przy-
ciąga młodych ludzi. Jak pokazują na-
sze badania, nie jest to wybór „mniej-
szego zła”, praca w handlu stanowi dla 
sprzedawców ważną możliwość kon-
taktu z ludźmi oraz realizacji ich za-
interesowań. Naturalną konsekwencją 
jest elastyczność, która pozwala mło-
dym ludziom dostosować harmono-
gram pracy do wszelkich pozazawo-
dowych aktywności – mówi Kuba An-
toszewski z Kantar Millward Brown. 
- kluczowe jest, aby pomysłodawcy 
wprowadzenia zakazu handlu uświa-
domili sobie, że proponowane regu-
lacje nie tylko nie pomogą pracowni-
kom, ale wręcz im zaszkodzą – szcze-
gólnie właśnie ludziom młodym. 
Wprowadzenie zakazu będzie ozna-
czało zupełne zamknięcie centrów – 
a więc i restauracji, kin, salonów usłu-
gowych, które właśnie w niedziele 
odwiedza najwięcej ludzi, co w kon-
sekwencji poskutkuje falą zwolnień 
– dodaje Radosław Knap, Dyrektor 
Generalny PRCH. /raf/

niedzielna praca – 
dobra czy zła?
W wielu branżach niedziela jest (nierzadko z konieczności) dniem robo-
czym. a jeśli jest praca, to potrzebni są i pracownicy. Kto zatem najczę-

ściej, a kto najrzadziej pracuje w niedziele?
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Osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy 
w Wejherowie mogą korzystać z poradnictwa zawodowego 
oraz uzyskać bezpłatną informację zawodową.
 
Prowadzeniem poradnictwa zawodowego zajmują się dorad-
cy zawodowi, którzy udzielają indywidualnych porad zawo-
dowych, pomagają w określeniu predyspozycji psychofizycz-
nych wskazanych przy wyborze zawodu i stanowiska pracy, 
udzielają porad ułatwiających zmianę zawodu lub kwalifi-
kacji, udzielają informacji o możliwościach szkolenia i prze-
kwalifikowania, kwalifikują kandydatów na szkolenia, udzie-
lają informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach 
kształcenia, udzielają porady z wykorzystaniem standaryzo-
wanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwali-
fikacji, podjęcia lub zmianę zatrudnienia, w tym badanie za-
interesowań i uzdolnień zawodowych.
Doradcy zawodowi organizują również porady grupowe – 
zajęcia warsztatowe w zakresie:

przygotowania się do procesu rekrutacji•	
metod skutecznego poszukiwania pracy z analizą moc-•	
nych stron
przygotowania dokumentów aplikacyjnych•	
rozmowy kwalifikacyjnej i autoprezentacji•	
radzenia sobie ze stresem•	
komunikacji i asertywności•	
szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy - •	
realizowane przez okres trzech kolejno następujących 
po sobie tygodni, składające się z dwóch części. I część 
to zajęcia warsztatowe o tematyce m.in. metody poszu-
kiwania pracy, bariery na drodze do zatrudnienia, dia-
gnoza umiejętności i predyspozycji zawodowych, two-
rzenie dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie do 
rozmowy kwalifikacyjnej (40 godzin, 10 dni); II część to 
aktywne poszukiwanie pracy oraz wspólne spotkania, 
celem wymiany doświadczeń oraz wzajemnej pomocy 
i wsparcia (40 godzin, 5 dni).

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej 
Powiatowego Urzędu Pracy pupwejherowo.pl, pod adresem 
e-mail: doradcy@pupwejherowo.pl, osobiście: Budynek B, 
wejście C lub telefonicznie: 58 677 63 16, 58 677 83 54.

Skorzystaj z porad



NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Sprzedam murowany garaż 
z kanałem przy ul. Strzeleckiej, 

tel. 605 734 405, Wejherowo

SPRZEDAM nieruchomość dom z działka. 
Jeśli cenisz spokój i lubisz przyrodę. Posesja 
położona pod lasem dojazd asfalt 200m od 
głównej drogi budynek jednorodzinny wol-
no stojący posiada 7 pokoi 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. 794 
710 073

SPRZEDAM działkę ogrodniczą 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  

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, moż-
liwość dwóch oddzielnych mieszkań, ul. 
Pontonowa 10, Gdynia, tel. 508 261 157

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ

STARSZY, samotny Pan, bez nałogów, szu-
ka kawalerki, ewentualnie pokoju gościn-
nego w domu jednorodzinnym, tel. tel. 503 
590 203

WYNAJMĘ

JESTEM zainteresowana wynajęciem ga-
rażu w okolicach ul. Rejtana / osiedle Cho-
pina, długoterminowa umowa, tel. 665 117 
489

KUPIĘ

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

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

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

SKuTER Jawa 50,1977r., cytrynowo - błę-
kitny, 2T, 2 osob, cena: 3499 zł, Tczew, tel. 
735 001 684

SKuTER Piaggio Ciao, 1995 r. 2T, czarny, 
1 osob., automat, cena: 2619 zł, Tczew, tel. 
735 001 684

JAWA 350TS\’ tylko kola 16”p /tyl, cena: 170 
zł, Tczew, 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: pożyczka pozaban-
kowa do 20 000 zł, wypłata w 1 dzień, 
Gdańsk, tel. 601 832 048

uSŁuGi Tokarsko - Ślusarskie, toczenie 
w metalu, spawanie, tel. 503 589 744, Go-
ścicino 

PoŻYcZKi, chwilówki, bez BIK, dojazd do 
klienta, tel. 530 203 182

uSŁuGi dekarsko – ciesielskie, tel. 697 
753 504

oPAKoWANiA jednorazowe, tel. 501 175 
330

KoTŁoWNiE, instalacje, wod-kan, gazo-
we, pompy ciepła, całe Trójmiasto i okoli-
ce, tel. 601 677 964

PRoFESJoNAlNA fotografia okoliczno-
ściowa: śluby, wesela, sesje plenerowe, 
chrzty, komunie, tel. 697 442 013

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

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

RÓŻNE

ZiEMNAKi, wineta, niesortowane, 0,40 
groszy, Rotacjna supska, stan dobry, 1750 

zł, Częstkowo, tel. 510 751 837

bEcZKi plast. 200 l., na działkę do wody, 
czyste, tel. 511 841 826

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

SPRZEDAM obraz welurowy z ramą, 120 
na 70 cm, cena 50 zł, tel 500 504 794

PoSZuKuJE młodego, silnego, uczciwe-
go mężczyzny najlepiej samotnego który 
podjąłby się od października palić w piecu 
za jedzenie, tel. 889 866 663

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

SPRZEDAM odkurzacz, przeciwalergiczny 
do prania dywanów i tapicerek, 950 zł, tel. 
790 290 835, Sierakowice

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

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

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

SPRZEDAM wannę akrylową, 140x70, 
cena 150 zł, tel. 58/ 778 17 35

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

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

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, 
odznaczenia, 

wyposażenie wojskowe), 

oldmilitaria.pl 
tel. 666 025 860 

info@oldmilitaria.pl
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WYKAZ KATEGoRii:
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TOWARZYSKIE: EXP.TOW.

DAM PRACĘ: EXP.PDP.

SZUKAM PRACY: EXP.PSP.
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W pierwszych minutach 
przyjezdni ruszyli do ataków 
– już w 6. minucie mogła paść 
bramka – z dystansu groźnie 
uderzył Broź, ale minimalnie 
chybił. W 19. minucie objęła 
prowadzenie – goście mieli 
rzut wolny z prawej strony, do 
piłki podszedł Księżniakiewicz 
i uderzył kapitalnie, pokonując 
Lelenia. W 25. mieliśmy wy-
równanie - znakomicie z dy-
stansu uderzył Mikołaj Gabor 
– precyzyjny, techniczny strzał 
zaskoczył Dybowskiego. Już 
w 33. minucie mieliśmy trzecią 
bramką w tym meczu – szyb-
ka akcja Siarki środkiem pola 
stworzyła znakomitą pozycję 
do strzału dla Brozia, który 
umieścił piłkę w siatce obok 
bezradnego bramkarza. Kilka 
minut przed przerwą żółto-
czarni mogli wyrównać. Po 
rzucie wolnym bitym przez 
Trąbkę do piłki wyskoczył Wic-

ki, który został zablokowany, 
ale po chwili futbolówka trafi-
ła do Mateusza Goerke, który 
strzelił nieznacznie obok słup-
ka bramki Dybowskiego. Po 
paru minutach sędzia zakoń-
czył pierwszą część spotkania.

Po zmianie stron mieliśmy 
okres zaciętej, wyrównanej 
gry. W 60. minucie po do-
środkowaniu z prawej strony 
Okuniewicz trafił w słupek, ale 
ewentualna bramka i tak nie 
zostałaby zaliczona, bo według 
sędziego napastnik gospo-
darzy faulował w tej sytuacji. 
Ponowne wyrównanie nade-
szło pięć minut później – Gryf 
rozgrywał akcję, ale w końcu 
przyspieszył, dobre podanie 
dostał Krzysztof Wicki i strza-
łem po ziemi pokonał bramka-
rza. Gospodarze byli w natarciu 
- Michał Trąbka mimo rywala 
na plecach strzelił z dystansu 
i niewiele zabrakło, żeby piłka 

poleciała w światło bramki. 
W 81. minucie bliski szczęścia 
był Łukasz Nadolski, który ude-
rzył niewiele nad poprzeczką. 
Ostatnią dogodną okazję do 
zdobycia bramki miała Siarka 
- Ropski sięgnął do zagranej 
piłki i zdołał oddać strzał, ale 
centymetry uratowały druży-
nę Gryfa. Gospodarze po raz 
trzeci zremisowali na Wzgórzu 
Wolności.

Dużo bramek i jednostronne wyniki padały w meczach młodzieżowych drużyn Gryfa.
Najstarsi z juniorów (rocznik 1999/2000/2001) ponieśli w lidze wojewódzkiej porażkę 0-3 z Karo-
lem Pęplino, młodsi koledzy z roczników 2001/2002 wygrali w Ustce z Jantarem 5-1. Swój mecz 
w weekend rozegrał też zespół z rocznika 2004, który u siebie pokonał Sztorm Mosty aż 6-0. Rok 
młodsze drużyny wysoko przegrały: pierwszy zespół 1-4 z Zatoką Puck, a drugi aż 0-7 z KS-em 
Sulmin. Dobrze spisały się obie drużyny z rocznika 2009: pierwsza wygrała aż 2-0 z Lwem Lębork, 
a druga aż 9-0 z Jaguarem Gdańsk.

Gryf Wejherowo wyjaz-
dem do Katowic rozpocz-
nie serię meczów z druży-
nami, które są, lub mogą 
być jego rywalami w walce 
o utrzymanie.

Ciężkie boiskowe boje, 
mozolne zbieranie punktu 
za punktem – tak wygląda 
drugoligowa rzeczywistość 
żółto-czarnych w obecnym 
sezonie. Trener ma ograni-
czone pole manewru, a pił-
karze, jak przyznał niedawno 
Hieronim Gierszewski, muszą 
zaciskać zęby i walczyć przez 
90 minut niemal w każdym 
meczu. Kibice widzą, że dru-
żyna Gryfa zostawia zdrowie 
na boisku, jednak wciąż bra-
kuje punktów, a najniższe 
„bezpieczne” miejsce odda-
liło się od wejherowian na 2 
punkty.

Okazji do zdobycia trzech 
punktów będzie w najbliż-
szym czasie sporo – 7. paź-
dziernika Gryf zagra u siebie 
z Legionovią, tydzień później 
żółto-czarnych czeka wyjazd 
do Rybnika, a w następnej 
kolejce – mecz z Gwardią 
Koszalin. Przedtem jednak 
podopieczni Piotra Rzepki 
wyjadą do Katowic na mecz 
z Rozwojem.

Zespół ze Śląska znajduje 
się dwie pozycje wyżej, niż 
Gryf, choć ma taki sam do-
robek punktowy (8). Rozwój 
w poprzednich rozgrywkach 
bronił się przed spadkiem, 
ale wydawało się, że zespół 
z Katowic będzie stać na 
nieco lepszy sezon – przyszli 

Mecz walki 
w Wejherowie
PiŁKA NoŻNA |peŁen emocji mecz obejrzeli kibice na wzGó-
rzu wolnoŚci. żóŁTo-czarnym nie udaŁo się zwyciężyć, ale 
ich zaanGażowanie i wola walki zrobiŁy duże wrażenie.

gryf wejHerowo 
- Siarka tarnobrzeg 2-2
gabor 25’, wicki 65’ - księżniakiewicz 
19’, Broź 33’

gryf: Leleń - regliński, Banaszak 
(46.kamiński), wicki, goerke - gabor, 
wicon, nadolski - trąbka - gierszewski, 
okuniewicz

Siarka: dybowski – kubocki, księż-
niakiewicz, witasik – grzesik, Płatek, 
Czyżewski, dawidowicz – Broź, Mikita, 
janeczko

Wysokie wyniki juniorów

mecz o 6 punktów

bowiem zaprawieni w drugo-
ligowych bojach Kamil Bęt-
kowski, Kamil Łączek oraz 
Przemysław Mońka. Tego 
ostatniego kibice w Wejhe-
rowie doskonale pamiętają – 
w dwóch ostatnich sezonach 
stanowił on mocny punkt 
drużyny. Rozwój ma wyraźny 
problem z ofensywą – w 10 
meczach drużyna strzeliła za-
ledwie 8 bramek.

Zespół prowadzony przez 
Marka Koniarka na pewno 
nie jest zadowolony ze startu 

rozgrywek i w meczu z Gry-
fem przed własną publiczno-
ścią niewątpliwie powalczy 
o 3 punkty. Podobnie zresztą 
jak zespół z Wejherowa – obie 
drużyny wiedzą, że kalkulacja 
nie wchodzi w grę, a samymi 
remisami utrzymać w lidze 
zwyczajnie się nie da. Katowi-
ce staną się więc areną boju 
o przysłowiowe 6 punktów 
– zwycięzca nie tylko dopisze 
3 punkty na swoje konto, ale 
też pokona bezpośredniego 
rywala w walce o pozostanie 
w II lidze.

rozwój katowice – gryf wejHerowo
sobota, 30. września, 15:00
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zarejestruj się i twórz razem z nami!

Głównym organizatorem 
tego etapu wyścigu był 
Urząd Miejski w Wejhero-
wie. Na starcie nie mogło 
więc zabraknąć  przedsta-
wicieli miasta – na star-
cie obecni byli: Arkadiusz 
Kraszkiewicz, przedsta-
wiciel Prezydenta Miasta 
Wejherowa, oraz Michał 
Jeliński, kierownik Wydzia-
łu Kultury, Spraw Społecz-
nych, Promocji i Turystyki.

Kolarze mieli do pokona-
nia jeden z dwóch dystan-
sów: MINI (28 km), oraz 

MAXI (56 km). Na dystansie 
MAXI wśród mężczyzn zwy-
ciężył Łukasz Derheld (EDF 
Trek Gdynia), który trasę 
ukończył z czasem 2:04:53. 
Drugi był Krzysztof Krzy-
wy (Nexus Team), a trzeci 
Bartosz Banach (Apteka 
Gemini). Wśród kobiet naj-
lepsza była Rita Malinkie-
wicz (CST MTB) z czasem 
02:22:05, druga na matę 
dojechała Katarzyna Łysek 
(ProCycling.pl), a trzecia – 
Agnieszka Patoka (EDF Trek 
Gdynia).

Dystans MINI najszybciej 
pokonał Piotr Rzeszutek 
(Lew Lębork, 00:59:23,26), 
który dojechał niespełna 
pół sekundy wcześniej niż 
jego kolega z zespołu, Ar-
kadiusz Petka. Trzeci był 
Arkadiusz Zarzycki (Apte-
ka Gemini). W rywalizacji 
pań zwyciężyła Weronika 
Lorkowska (Team Verge 
Polska) z czasem 1:14:44, 
druga była Marta Ziemer 
(GK STG), a trzecia – Elżbie-
ta Wydrowska (Old School 
MTB Gdańsk).

- Zaskoczyła mnie ta trasa 
na północy Polski, bo za-
zwyczaj mam okazję ścigać 
się na południu. Jeżeli tylko 
pozwoli mi na to kalendarz 
startów to na pewno we-
zmę udział w kolejnych eta-
pach w Stężycy i Rumi – po-
wiedziała triumfatorka, Rita 
Malinkiewicz.

Kolejne etapy tegoroczne-
go cyklu Garmin MTB Series 
2017 zostaną rozegrane 
w Stężycy (01.10) i Rumi 
(08.10). Trwają zapisy do 
tych wyścigów.

Derheld i Malinkiewicz 
wygrywają
KolARSTWo | w okolicy wejherowskieGo Śmiechowa odbyŁ się inauGuracyjny 
eTap TeGoroczneGo Garmin mTb series. wzięŁo w nim udziaŁ ponad 450 kolarzy.

Zagrali w jednej drużynie
PiŁKA NoŻNA | reprezenTacja naszeGo powiaTu 
odniosŁa sukces na iX misTrzosTwach polski sa-
morządowców w piŁce nożnej.

Zawody odbyły się w minio-
ny weekend w Zakopanem. 
Drużyna złożona z pracow-
ników jednostek samorzą-
dowych znajdujących się na 
terenie naszego powiatu wy-
stąpiła w kategorii „Oldboy 35 
plus”

W pierwszym meczu grupo-
wym samorządowcy wygrali 
z Kutnem 3-0, potem w takim 
samym rozmiarze pokonali 
powiat bełchatowski. Kolejny 
mecz to znów wygrana – tym 
razem 3-1. Passę samorządow-
cy kontynuowali w następnym 
meczu – Urząd Miasta Leszno 
został rozbity aż 0-4. W ostat-
nim meczu grupowym samo-
rządowcy zremisowali 0-0 z 

drużyną z Zielonej Góry.
W ćwierćfinale reprezentan-

ci naszego powiatu pokonali 
Gminę Nadarzyn 3-1, ale naj-
trudniejszy mecz przyszedł w 
półfinale – po bramce w koń-
cówce przegrali 0-1 z drużyną 
z Nowego Sącza. W meczu o 
3. miejsce lepsza okazała się 
Zielona Góra, która wygrała 
4-1. Samorządowcy z powiatu 
wejherowskiego zajęli wyso-
kie, 4. miejsce.

– Myślę, że godnie reprezen-
towaliśmy nasz region. Udało 
się stworzyć drużynę, w której 
panowała super atmosfera. 
To było najważniejsze. - mówi 
Bartłomiej Woźniak, koordy-
nator wyjazdu drużyny.

W ostatnich tygodniach 
szczególne wrażenie robi 
Stolem Gniewino. Pod-
opieczni Tomasza Dołot-
ki wciąż są w znakomitej 
formie, więc wynik meczu 
z Sokołem Wyczechy mógł 
być tylko jeden. Piłkarze 
z Gniewina rozgromili rywa-
li aż 7-2, co dało im nie tyl-
ko kolejne 3 punkty, ale też 
pozycję lidera. Stało się tak, 
bo liderująca dotychczas 
Pogoń Lębork zremisowała 
swój mecz, przez co dała się 
wyprzedzić przez Stolem, 
Radunię Stężyca oraz Grom 
Nowy Staw. Pogoń ma o je-
den rozegrany mecz mniej.

Wikęd Luzino po dwóch 
porażkach z rzędu wrócił na 
drogę zwycięstw. Nie bez 
trudności, ale pokonał Jagu-
ar Gdańsk 2-1, dzięki czemu 
wyprzedził gdański zespół 
w ligowej tabeli. Zespół 
prowadzony przez Grzego-
rza Lisewskiego awansował 
na 5. miejsce w tabeli IV ligi, 
a do lidera traci 3 punkty.

Przełamał się też Or-

kan. Rumscy piłkarze po 
ostatnich, nie najlepszych 
wynikach zdołali odnieść 
ważne zwycięstwo z Anio-
łami w Garczegorzu. Orkan 
wygrał 3-1 i tym samym 
sprawił, że swoisty hat-trick 
został skompletowany – 
wygrały bowiem Stolem, 
Wikęd i właśnie rumski ze-
spół. Orkan jest na 11. miej-
scu w tabeli.

Jakby mało było powo-
dów do zadowolenia, zwy-
cięstwo odniosły też Orlęta 
Reda, które pokonały aż 4-0 
Kamionkę Sopot i zajmują 
4. miejsce w tabeli V ligi ze 
stratą 3 punktów do lidera, 
GKS-u Kowale.

Najbliższy weekend upły-
nie pod znakiem małych li-
gowych derbów – w sobotę 
o 16:00 Orkan podejmie na 
stadionie MOSiR lidera, Sto-
lem Gniewino. Wikęd zagra 
na wyjeździe z Powiślem 
Dzierzgoń, natomiast Orlęta 
w Redzie zmierzą się z wice-
liderem, Wietcisą Skarszewy 
(niedziela, 12:00).

Hat-trick
PiŁKA NoŻNA | wszyscy czwarToliGowcy z na-
szeGo powiaTu moGą po osTaTnim weekendzie po-
chwalić się zwycięsTwami. sTolem objąŁ pozycję 
lidera, a w weekend przyjedzie na derby do rumi.

Najsłynniejsza polska trenerka 
wraz ze swoją trasą Be Active 
Tour ponownie zawita do Rumi. 
Na wspólny trening mieszkańcy 
miasta będą musieli jednak 
trochę poczekać, bowiem 

odbędzie się on dopiero 7. lipca 
2018 roku. Chętnych na pewno 

nie zabraknie – na poprzednim 
treningu wraz z Ewą Chodakowską 

ćwiczyły prawdziwe tłumy. Zapisy na darmowy trening 
wystartują zapewne w okolicy czerwca.

chodakowska znów w rumi!


