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TYDZIEŃ Z

Niedziela, 29 paździerNika

Wieje i nadal 
będzie Wiało

poNiedziałek, 30 paździerNika

Kto porWał 
dziecKo?! 

Wtorek, 31 paździerNika

propozycja 
dla mam

Środa, 1 listopada

W tym roKu
odeszli od nas

CzWartek, 2 listopada

rumianin
W „milionerach”

 Instytut Meteorologii i Gospo-
darki Wodnej wydał ostrzeżenia 
drugiego stopnia dla wojewódz-
twa pomorskiego. Zagrożenie 
stanowić będzie silny wiatr.

   Kto porwał dziecko?! - to 
pierwsze komentarze, które 
pojawiły się na facebooku po 
zniknięciu rzeźby dziewczyn-
ki z ul. Sobieskiego (miejski 
deptak) w Wejherowie.

 Jak połączyć miłość do nowo 
narodzonego dziecka z aktywno-
ścią fizyczną? Odpowiedź na to 
pytanie zna 28-letnia mieszkanka 
Bolszewa. Zachęca do treningu.

 W 2017 roku pożegnaliśmy 
kilka znanych w regionie osób. 
Wśród nich byli ludzie nauki, 
przedsiębiorcy, politycy, dzia-
łacze społeczni.

 Za główną wygraną chciał ku-
pić jacht, o jaką kwotę ostatecz-
nie się wzbogacił? Mieszkaniec 
Rumi przekonał się na własnej 
skórze jak to jest wziąć udział 
w teleturnieju „Milionerzy”.

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

- Miejskie służby i insty-
tucje pomocowe opraco-
wały procedurę udzielania 
pomocy – mówi Arkadiusz 
Kraszkiewicz, zastępca pre-
zydenta Wejherowa. - We 
wspólne działania zaan-
gażowały się Straż Miej-
ska, Komenda Powiato-
wej Policji w Wejherowie, 
Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej, wejherowski 
szpital, a także świetlica 
opiekuńczo-wychowawcza 
prowadzona przez Siostry 
Albertynki przy ul. Koper-
nika w Wejherowie. Zbliża 
się okres, kiedy ludzie bez-
domni mogą być narażeni 
na przemarznięcie. Dlatego 
przygotowane są dla nich 
miejsca w noclegowniach 
w Gdyni i Gdańsku, a także 
pomieszczenia, gdzie mogą 
się umyć i spożyć ciepły po-
siłek. 

Pomoc dla osób bez-
domnych świadczy MOPS 
w Wejherowie, a po godzi-
nach pracy ośrodka bez-
domni otrzymają skiero-
wanie do Schroniska dla 
Osób Bezdomnych w Gdyni 
wraz z biletem na przejazd 

jednorazowy SKM na trasie 
Wejherowo - Gdynia Głów-
na.

- Pomoc osobom bezdom-
nym polega nie tylko na za-
pewnieniu im schroniska, 
odzieży i posiłku, ale także 
pomocy w wyjściu z bez-
domności, motywowania 
do podjęcia leczenia odwy-
kowego, pomocy w znale-
zieniu pracy – mówi Anna 
Kosmalska, dyrektor Miej-
skiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Wejherowie.
Pracownicy socjalni, poli-

cjanci oraz strażnicy miej-
scy będą systematycznie 
odwiedzać miejsca, w któ-
rych mogą przebywać oso-
by bezdomne m.in. altanki 
na ogródkach działkowych, 
kanały i węzły ciepłowni-
cze, klatki schodowe czy 
pustostany. Każdej napo-
tkanej osobie bezdomnej 
będą proponować miejsce 
w schronisku. /raf/

pomóc bezdomnym – ale jak?
zima to najtrudniejszy okres dla osób, które nie mają dachu 

nad głową. Jak im pomóc – o tym rozmawiali niedawno 
przedstawiciele służb i instytucji. 

ty też możesz pomóc!
Widziałeś bezdomnego potrzebującego pomocy? Nie przechodź obojętnie! informacje można zgłaszać do:

Miejskiego ośrodka pomocy społecznej w Wejherowie, tel. 58 677 79 60•	
straży Miejskiej w Wejherowie, całodobowy telefon dyżurny 58 677 70 40•	
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Wystawa radioodbiorników 
sprzed lat została zorganizo-
wana w bibliotece Zespołu 
Szkół w Łęczycach. 

Wystawę przygotowano z okazji 
obchodów Międzynarodowego 
Miesiąca Bibliotek Szkolnych. 
Pomysłodawcą i organizatorem 
jest Bogusława Kondratko, 
bibliotekarka szkolna.
Właścicielem licznych i cennych 
eksponatów jest Bogdan Go-
dzisz, sołtys wsi Łęczyce. To już 
kolejna wystawa pana Bogdana 
w tej bibliotece. W ubiegłym 
roku również z okazji Miesiąca 
Bibliotek Szkolnych, na wysta-
wie zaprezentował zabytkowe 
aparaty telefoniczne z lat 70, 
80 i 90.
To dzięki pasji, jaka towarzy-
szy panu sołtysowi w zakresie 
zbierania i kompletowania daw-
nych urządzeń telefonicznych 
i radioodbiorników, powstał 
bardzo liczny i cenny zbiór 
tych urządzeń. Teraz pojawiła 
się możliwość zaprezentowa-
nia eksponatów na wystawie. 
Ponadto w pierwszej połowie 
października sołtys Godzisz 
przeprowadził szereg spotkań 
z uczniami szkoły podstawo-
wej i gimnazjalistami. Podczas 
tych spotkań bardzo ciekawie 
opowiadał o historii powsta-
nia radia, jego twórcach oraz 
o zgromadzonych przez siebie 
eksponatach radiowych.  Naj-
starsze z nich - to radio „Pionier” 
z  1956 roku. 
Właściciel eksponatów pokazał 
uczniom również płyty winy-
lowe i kasety magnetofonowe, 
demonstrując jednocześnie 
jakość ich odbioru. 
M. Kaliński

na falach eteru

Świetnie spisali się również druhowie z Bol-
szewa, którzy ostatecznie zajęli drugie miejsce, 
a także ochotnicy z Choczewa, którym przypa-
dła trzecia pozycja. W sumie w pierwszych Po-
wiatowych Mistrzostwach z Zakresu Kwalifiko-
wanej Pierwszej Pomocy udział wzięło dziesięć 
drużyn.

- To są zawody, a więc jest pewna konkurencja, 
ale przede wszystkim chodzi o doskonalenie 
umiejętności w ratownictwie medycznym - wy-
jaśnia Gabriela Lisius, starosta wejherowski. - Po 
to, żebyśmy wiedzieli, jak się zachować w sytu-
acji, gdy będzie komuś potrzebna pomoc. 

W trakcie sobotnich zawodów sprawdzana 
była zarówno wiedza teoretyczna, jak i prak-
tyczna. Każda z grup musiała poradzić sobie 

z udzieleniem pierwszej pomocy w konkret-
nym, zainscenizowanym zdarzeniu. Sędziowie 
oceniali tok postępowania, umiejętności, szyb-
kość i koordynację działań.

- Pod uwagę braliśmy przede wszystkim za-
bezpieczenie własne, czyli bezpieczeństwo na 
miejscu zdarzenia - mówi Karol Cybulski, sędzia 
główny zawodów. - Oceniane były też jakość 
i sposób udzielania kwalifikowanej pierwszej 
pomocy, a także współpraca poszczególnych 
członków zespołu.

I Powiatowe Mistrzostwa z Zakresu Kwalifi-
kowanej Pierwszej Pomocy dla jednostek OSP 
i innych stowarzyszeń prowadzone były na 
terenie miasta i gminy Wejherowa. Zmagania 
mają mieć charakter cykliczny.

Mistrzostwa w ratowaniu życia 
Wejherowo. osp Wej-

herowo okazało się 
najlepsze w trakcie 

powiatowych Mistrzostw 
z zakresu Kwalifikowanej 

pierwszej pomocy dla 
jednostek osp i innych 
stowarzyszeń, których 

obszarem działania jest 
teren powiatu wejhe-

rowskiego. 
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zarejestruj się i twórz razem z nami!
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Na spotkaniu omówiono 
konsultowany dokument. 
Przedstawiciele firmy pro-
jektowej, przedstawili kon-
cepcję zagospodarowania 
osiedla oraz Wzgórza Mar-
kowca, uwarunkowania 
formalno – prawne oraz 
rozwiązania infrastruktu-
ralne. Nadmienili, iż obszar 
osiedla jest unikatowy pod 
względem układu prze-
strzennego oraz historycz-
nym. Zwrócili też uwagę, 
że zaproponowane w kon-
cepcji miejsca integracyjne, 
ogródki, place zabaw oraz 
rozwiązania komunika-
cyjne wewnątrz osiedla są 
odpowiedzią na potrzeby 
mieszkańców, którzy chęt-
nie przebywają wspólnie 
w przestrzeni publicznej. 

Dyskusja z mieszkańcami 
w znacznej mierze doty-
czyła harmonogramu prac 
oraz umiejscowienia miejsc 
postojowych, śmietników 
oraz wiat do suszenia.

Warto przypomnieć, że 
w czerwcu burmistrz Michał 
Pasieczny podpisał umowę, 
na mocy której Rumia zdo-
była dofinansowanie w wy-
sokości ok. 9,8 mln złotych 

Konsultacje w sprawie 
rewitalizacji
RuMIA | spoTKanie z MieszKańcaMi W raMach KonsulTacJi spoŁecznych doTy-
czących zMian GMinneGo proGraMu reWiTalizacJi GMiny MieJsKieJ ruMia na laTa 
2017 – 2030 odbyŁo się niedaWno W ruMsKiM MaGisTracie. 

na część inwestycyjną Rewita-
lizacji oraz ok. 2,8 mln złotych 
na część prospołeczną. Celem 
strategicznym inwestycji jest 
poprawa jakości życia miesz-
kańców obszarów zdegrado-
wanych, ożywienie społeczne 
i gospodarcze miasta oraz 
zwiększenie potencjału tu-
rystycznego i kulturalnego. 
Działania rewitalizacyjne pro-
wadzone są we współpracy 
z lokalną społecznością.  /raf/

MIchAŁ PASIEcZNY, 
burmistrz Rumi:

- Rewitalizacja to ogromna inwestycja, 
dzięki której Zagórze oraz Góra Markowca 
zmienią się nie do poznania. Środki zdoby-
te w ramach tego projektu przeznaczymy, 
zarówno na zmiany infrastrukturalne, jak 

i na aktywizację społeczną mieszkańców. Dlatego tak istotne 
jest dla nas, aby wysłuchać ich opinii, uwag i komentarzy 
dotyczących tego przedsięwzięcia. Cieszę się, że tak wielu 
rumian uczestniczyło w konsultacjach. 

Zakończono już realizację 
projektu pn. „Parking rowe-
rowy”, który znajduje się na 
terenie Szkoły Podstawowej 
nr 3. Przed głównym wej-
ściem do budynku znalazło 
się sześć stojaków rowero-
wych, ustawionych prosto-
padle względem elewacji 
budynku. Bezpośrednio pod 
stojakami ułożono betonowe 
płyty chodnikowe w kolorze 
szarym. Nawierzchnia zosta-
ła wykonana z uwzględnie-
niem odprowadzenia wód 
opadowych, a cały plac par-
kingu wykonano z paneli 
stabilizujących nawierzchnię 
trawiastą. 

Do końca listopada powin-
ny zakończyć się prace przy 
projekcie pn. „Siłownia ze-
wnętrzna wraz z placem za-
baw” dla mieszkańców osie-
dli pomiędzy ul. Osadniczą 
a Obwodową. I tak, na placu 
zabaw znajdą się: piaskow-
nica, huśtawka potrójna 
z belką poziomą, piramida 

liniowa, drążki oraz drabin-
ka pozioma. W nowej siłow-
ni zewnętrznej znajdziemy 
takie sprzęty, jak: jeździec, 
orbitrek,  twister-wahadło, 
wyciąg górny-pylon-wy-
ciskanie siedząc i biegacz. 
Wszystkie urządzenia zosta-
ną zamontowane z zacho-
waniem wymaganych stref 
bezpieczeństwa, a na terenie 
budowanego placu zabaw 
i siłowni zewnętrznej zosta-
nie umieszczona tablica in-
formacyjna.

Realizują pomysły 
mieszkańców
REDA | TrWaJą prace nad zWycięsKiMi proJeKTa-
Mi TeGoroczneGo budżeTu obyWaTelsKieGo. 

hAlINA GRZESZcZuK,
zastępca burmistrza Redy:

- Bardzo nam zależy na sprawnym przebiegu 
prac, gdyż jednym z warunków budżetu oby-
watelskiego jest zakończenie realizacji projek-
tów w danym roku budżetowym. Do 15 grud-
nia 2017 roku przewidywane jest zakończenie 

pozostałych projektów. Są to: „Budowa placu zabaw i rozbudo-
wa boiska do koszykówki w dzielnicy Betlejem”, „Fit Park w 
Piątce łączy pokolenia” oraz „Strefa Zieleni i Rekreacji – miej-
sce wypoczynku dla rodzin i młodzieży” na ulicy Garncarskiej. 

Walka z wrakami i reklamami
czy z miejskich ulic znikną wraki 
i nielegalne reklamy?

Straż Miejska w Wejherowie wzywa właścicieli niespraw-
nych technicznie aut tzw. wraków i nielegalnie posta-
wionych platform reklamowych do ich usunięcia. Takie 
wraki pojazdów obecnie stoją na ulicy Fenikowskiego, 
Necla, Chopina i nowo wybudowanym parkingu przy 
ulicy Roszczynialskiego. W tym ostatnim przypadku 
wrak pojazdu marki Żuk z wyciekiem oleju służy jako 
podręczny magazyn do handlu. Natomiast przy ulicy 
Chopina nieużytkowany pojazd służy jako reklama.
W sprawie tych pojazdów prowadzone są czynności 
wyjaśniające. Pojazdy te obserwowane są przez Straż 
Miejska o dłuższego czasu. To, że są nieużytkowane, po-
twierdzają również zgłoszenia od mieszkańców kierowa-
ne do SM. Natomiast na niektórych gruntach miejskich 
i starostwa powiatowego (głównie przy drodze krajowej 
nr 6) właściciel firmy reklamowej z sąsiedniego miasta 
ustawił platformy reklamowe na przyczepkach samo-
chodowych. Straż Miejska wystąpiła do zarządców tych 
terenów o wszczęcie postępowania administracyjnego 
w sprawie bezumownego korzystania z gruntu.

/raf/
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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

OGŁOSZENIE                                                                                                                                                191/2017/DB

WójT GMINY WEjhERoWo
informuje

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wejhe-
rowo, ul. Transportowa 1 oraz na stronie in-
ternetowej Biuletynu Informacji Publicznej 
Gminy Wejherowo, został wywieszony wy-
kaz nieruchomości przeznaczonej do oddania 
w dzierżawę, oznaczonej w ewidencji gruntów 
i budynków jako część działki o nr ewid. 8/120 
o powierzchni 0,0800 ha, położonej w Kąpinie. 
Szczegółowe informacje o nieruchomości ob-
jętej wykazem można uzyskać w Referacie Go-
spodarki Nieruchomościami i Środowiska, tel. 
58 677 97 51.

Koncerty na żywo, występy 
stand-uperów (kabareciarzy, 
którzy stawiają na improwi-
zację i kontakt z publiczno-
ścią podczas swoich wystę-
pów), imprezy prowadzone 
przez najlepszych DJ-ów, 
muzyka klubowa oraz dys-
koteki – to wszystko i wie-
le więcej będzie się działo 
w nowym klubie muzycz-
nym, który już za kilka dni 
zostanie oficjalnie otwarty. 
Klub mieści się w Wejhe-
rowie przy ul. Kościuszki, 
w bezpośrednim sąsiedz-
twie Piwiarni Warki. 

Muzyka, której będzie moż-
na posłuchać i przy której 
będzie można się pobawić 
w Starym Kinie (bo taką wła-
śnie nazwę będzie nosił klub) 
będzie bardzo zróżnicowana 
- począwszy od wieczorków 
jazzowych, poprzez popular-
ny w mieście hip-hop i rap, 
metal, rock, aż po disco polo. 
Każdy z pewnością znajdzie 
więc coś dla siebie. 

- „Stare Kino” to miejsce 
organizacji występów mu-
zycznych i artystycznych, 
imprez tematycznych lub 
po prostu miejsce spotkań 
ludzi, którzy bawić się będą 

przy akompaniamencie 
muzyki – wyjaśnia Jan Kula,  
właściciel klubu. - Idea jest 
taka, aby był to klub pro-
mujący kulturę przez wiel-
kie „K”. Oczywiście nie będę 
konkurował z filharmonią, 
bo to jest nieco inny profil 
działalności, chcę nato-
miast wypełnić pewną lukę, 
która w Wejherowie i okoli-
cach jest od lat. Nie ma tu 
właściwie miejsca, gdzie 
można posłuchać muzyki 
klubowej na żywo; miejsca, 
gdzie mogłyby zaprezen-
tować się lokalne zespoły. 
I tu pojawia się otwierane 
właśnie Stare Kino – klub, 
w którym publiczność bę-
dzie miała możliwość bez-
pośredniego odbioru muzy-
ki, kontaktu z wykonawcami, 
a także potańczenia. 

A skąd wzięła się nazwa 
klubu? Wielu mieszkańców 
Wejherowa z pewnością pa-
mięta, że niegdyś w budyn-
ku przy ul. Kościuszki funk-
cjonowało właśnie kino. 

- Gdybym nadał klubowi ja-
kąś inną nazwę, to i tak każ-
dy, kto zapyta się „a gdzie to 
jest?” prawdopodobnie usły-
szy odpowiedź „w starym 

kinie” - tłumaczy Jan Kula. 
- Było więc naturalne, aby 
klub nosił taką nazwę. 

Bardzo istotną częścią 
działalności klubów będzie 
promowanie lokalnych ar-
tystów. To właśnie w Starym 
Kinie zespoły z Wejherowa 
i okolic będą mogły wystą-
pić podczas koncertu, a lo-
kalni kabareciarze popisać 
się przed publicznością. 

- Czwartki mają być poświę-
cone na jam session, a więc 
udostępnię tzw. „zespołom 
garażowym” scenę i nagło-

śnienie i niech tu pokazują 
swoje umiejętności – tłuma-
czy pan Jan. - Z kolei w piątki 
będą się odbywać dyskoteki 
dla tzw. „młodzieży starszej”, 
zaś soboty będą zarezerwo-
wane dla muzyki klubowej. 
Wiem, że zapotrzebowanie 
na tę formę kultury i rozryw-
ki jest bardzo duże. Pomysł 
otwarcia klubu muzyczne-
go miałem od dawna, więc 
teraz, gdy pojawiły się moż-
liwości lokalowe, udało mi 
się go zrealizować. Jestem 
przekonany, że Stare Kino 

przyjmie się w Wejherowie 
i stanie się miejscem spo-
tkań i rozrywki. A ponadto 
mam nadzieję, że uda mi się 
przyciągnąć też ludzi z Gdyni 
czy Gdańska. Moją ambicją 
jest bowiem konkurowanie 
z najlepszymi trójmiejski-
mi klubami muzycznymi. 
Do tej pory wszyscy jeździli 
na koncerty do klubów do 
Trójmiasta, niech teraz Trój-
miasto przyjedzie do Wej-
herowa. Oczywiście zależy 
to od wykonawców, dlatego 
już poczyniłem kroki w celu 

zorganizowania występów 
znanych zespołów. 

Oficjalne otwarcie Starego 
Kina nastąpi 11 listopada. 
Na ten dzień zaplanowane 
jest mnóstwo atrakcji, m. in. 
pokazy taneczne w wykona-
niu tancerzy Project Dance 
Studio z Wejherowa, które 
rozpocznie pokazem for-
macji dancehallowej „No 
Rules Gyals” trenującej pod 
okiem Natalii Majewskiej. 
Następnie zaprezentowany 
zostanie Breakdance w wy-
konaniu półfinalisty progra-
mu Mam Talent Rafała Alchi-
mowicza w duecie z Piotrem 
Cembrowskim.

Muzycznie wieczór uświet-
ni znany nie tylko w Wejhe-
rowie zespół „Fosfor”, który 
przez kilkanaście lat swojej 
działalności zagrał dziesiąt-
ki koncertów w całej Polsce, 
często supportując najwięk-
sze gwiazdy polskiej sceny 
metalowej i alternatywnej. 
Po północy na scenę wejdą 
didżeje: GROOVE DE & PZ, 
którzy do białego rana za-
prezentują swoją aranżację 
światowych hitów muzyki 
klubowej. Rozpoczęcie im-
prezy o godz. 21:00. /raf/

Pierwszy muzyczny klub w mieście!
WEjhERoWo | sTare Kino To nazWa pierWszeGo W WeJheroWie Klubu MuzyczneGo. oTWarcie – Już za KilKa dni!
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uwaga kierowcy – przez ok. 2 tygodnie w Gowinie będą 
występować utrudnienia w ruchu. 

- Uprzejmie informujemy, że w związku z budową kolektora 
odprowadzającego wody deszczowe w miejscowości Gowino, 
od 3 listopada na okres około dwóch tygodni wprowadzona 
zostanie zmieniona organizacja ruchu na drodze powiatowej 
(ul. Wejherowska) – możemy przeczytać komunikat na urzędo-
wej stronie internetowej. - W okresie realizacji prac przewiduje 
się ruch wahadłowy. Prosimy o zachowanie ostrożności.

/raf/

utrudnienia w ruchu
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poMorsKi fundusz rozWoJu 2020+ Wesprze Łącznie naWeT 2000 firM KWo-
Tą ponad 400 Mln zŁ udosTępnioną przez poŚredniKóW finansoWych W 
posTaci pożyczeK, poręczeń i WeJŚć KapiTaŁoWych. To KoleJny proJeKT, po 

znaneJ Już inicJaTyWie JereMie, finansoWany ze ŚrodKóW unii europeJ-
sKieJ, sKieroWany do przedsiębiorcóW z poMorza. 

unijne pożyczki dla 
przedsiębiorstw z Pomorskiego 

Funduszu Rozwoju 2020+

Pierwsze środki udo-
stępnione zostały 
w ramach Mikropo-
życzki i Pożyczki Roz-
wojowej, które po-
mogą mikro i małym 
firmom zwiększać 
konkurencyjność oraz 
zdolność do rozsze-
rzania działalności. 
Warunkiem koniecz-
nym jest realizacja in-
westycji w wojewódz-
twie pomorskim.
Przedsiębiorcy, którzy 
zdecydują się na Mi-
kropożyczkę mogą 
liczyć na wsparcie do 
100 tysięcy złotych, 
a zainteresowani Po-
życzką Rozwojo-
wą od 100 do 300 
tysięcy złotych. 
W obu przypadkach 
okres spłaty wynosi  

do 5 lat.
Uzyskaną pożyczkę 
można przeznaczyć 
m.in. na inwestycje 
związane z wdraża-
niem nowych rozwią-
zań produkcyjnych 
i organizacyjnych, 
w tym pro-środo-
wiskowych. Dzięki 
wsparciu możliwe 
będzie  unowocze-
śnienie wyposażenia 
firm, modernizacja 
środków produkcji 
oraz dostosowanie 
pomieszczeń wyko-
rzystywanych w dzia-
łalności.
Co do zasady, wspar-
cie instrumentów 
zwrotnych jest udzie-
lane na warunkach 
k o r z y s t n i e j s z y c h 
niż rynkowe, co dla 

p r z e d s i ę b i o r c ó w 
oznacza atrakcyj-
ne oprocentowanie 
pożyczek oraz brak 
prowizji za ich udzie-
lanie. Mikro i małym 
przedsiębiorstwom 
w regionie wsparcia 
udzielać będą po-
średnicy finansowi 
– profesjonalne insty-
tucje wybrane przez 
Bank Gospodarstwa 
Krajowego:

Towarzystwo Inwe-
stycji Społeczno-Eko-
nomicznych S.A., któ-
re dysponuje kwotą 
36 mln zł, 

Pomorski Fundusz 
Pożyczkowy Sp. z o.o. 
z kwotą 30 mln zł,

Żuławski Bank Spół-
dzielczy i Bank Spół-
dzielczy w Dzierzgo-

niu z kwotą 24 mln zł.
Wkrótce pomorscy 
przedsiębiorcy będą 
mogli skorzystać z ko-
lejnych produktów 
finansowych ofero-
wanych przez Pomor-
ski Fundusz Rozwoju 
2020+.
W ramach inicjaty-
wy JEREMIE w wo-
jewództwie pomor-
skim do końca 2015 
roku wspartych zo-
stało blisko 6 tysię-
cy przedsiębiorstw 
na łączną kwotę  
486,7 mln zł.
Więcej szczegółów 
na temat oferty Po-
morskiego Funduszu 
Rozwoju 2020+ moż-
na znaleźć na stronie 
rpo.bgk.pl

Świetlica znajduje się na 
Oddziale Rehabilitacji Kar-
diologicznej wejherowskie-
go szpitala. Co ciekawe, za 
remont placówka nie mu-
siała płacić ani złotówki. 

Koszt remontu i wyposa-
żenia świetlicy oraz łazienki 
szacowany jest na ponad 
20 tys. zł. Jak zatem udało 
się odnowić te pomiesz-

czenia, nie wydając na to 
pieniędzy? Odpowiedź jest 
prosta – pomogli wolonta-
riusze i sponsorzy. To dzięki 
ich zaangażowaniu pacjen-
ci mogą skorzystać z przy-
tulnego pomieszczenia, 
w którym mogą odpocząć 
na wygodnej kanapie i po-
oglądać telewizję.

/raf/

Szpitalna świetlica 
wyremontowana... za darmo!
WEjhERoWo | esTeTyczna, KoloroWa, Wypo-
sażona W TeleWizor i noWe Meble – TaK Wy-
Gląda odnoWiona ŚWieTlica dla pacJenTóW.

uRSZulA cZAchARoWSKA,
koordynator ds. wolontariatu:

- Kiedyś pojawił się w mojej głowie pomysł, 
aby stworzyć taką świetlicę dla pacjentów 
szpitala. Gdy weszłam do tego pomiesz-
czenia stwierdziłam, że można zrealizować 
ten pomysł właśnie tu. U nas, w szpitalu, 

wolontariusze działają od 2014 roku. Przedstawiłam im ten 
pomysł i wspólnymi siłami udało nam się wyremontować po-
mieszczenie i stworzyć tu świetlicę. Pomógł nam też jeden 
z moich ówczesnych pacjentów oraz oczywiście sponsorzy. 

ANDRZEj ZIElENIEWSKI,
wiceprezes Szpitali Pomorskich:

- Idea wolontariatu zakiełkowała w na-
szym szpitalu dość wcześnie. Zajęła się 
tym osoba, która potrafi wokół siebie lu-
dzi. Z własnych środków szpitalowi trud-
no byłoby w tej chwili taki remont prze-

prowadzić. Skupiamy się bowiem przede wszystkim na tych 
sprawach, które są niezbędne, jak nowoczesny sprzęt me-
dyczny (który jest bardzo kosztowny). Cieszę się, że dzięki 
wolontariuszom udaje się realizować też takie dodatkowe, 
aczkolwiek niezwykle ważne dla pacjentów, pomysły. 

Za kilka dni rozpoczyna działalność centrum Spo-
tkań Kobiet w Rumi. 

Pierwsze spotkanie nowego Centrum odbędzie się 
w przyszły piątek, 10 listopada, o godz. 18:00. 
- Zapraszamy Panie do udziału w projekcie tworzo-
nym przez kobiety dla kobiet – zachęcają organiza-
torzy. - Chcemy wspierać kobiety w ich rozwoju, dać 
im możliwość poznania ciekawych osób, wymiany 
doświadczeń i pomysłów. Chcemy sobie wzajemnie 
pomagać. Pierwsze spotkanie to poznanie się i dysku-
sja o tym, czym chcemy się zajmować. Tematem spe-
cjalnym, który omówi Marzena Konieczna, będzie „Jak 
radzić sobie ze stresem? Czy warto z nim walczyć, czy 
tez lepiej sobie z nim konstruktywnie poradzić?”.
Spotkanie odbędzie się w szkole Germanicus Langu-
ageBox w centrum handlowo-usługowym na osiedlu 
Janowo w Rumi ul. Stoczniowców 7. Spotkanie 
poprowadzi Karolina Pol.

Wstęp wolny! /raf/

centrum spotkań dla pań

Konferencja stanowi zwieńczenie cyklu 43 interdyscypli-
narnych zdarzeń edukacyjno-kulturalnych, łączących różne 
dziedziny sztuki, związanych z kulturą Piaśnicy oraz z deter-
minującą tę kulturę Zbrodnią Piaśnicką. W ramach projektu 
zorganizowano m.in. plener malarski w Lasach Piaśnickich. 
Wirtualną galerię wykonanych prac uczestników pleneru moż-
na obejrzeć na stronie: www.piasnica-kulturamiejsca.pl.

piaśnica – kultura miejsca
Konferencja podsumowująca projekt „Piaśnica – kultura 
miejsca” odbędzie się już na początku przyszłego tygodnia. 

Konferencja została objęta honorowym patronatem 
Ministra Edukacji Narodowej, Marszałka Województwa 
Pomorskiego i Wojewody Pomorskiego. W imieniu 
organizatorów serdecznie zapraszamy. Wstęp wolny.
W programie konferencji znalazły się m.in.: wprowa-
dzenie dotyczące projektu – Aleksandra Pitra (Fundacja 
Sedlaka), prelekcje, panele dyskusyjne, pokaz filmu, 
występ muzyczny wręczenie dyplomów oraz werni-
saż wystawy prac plastycznych uczestników projektu 
w foyer WCK. 
Szczegółowe informacje i rejestracja: www.piasnica-
kulturamiejsca.pl. /raf/
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Powiat wejherowski
www.powiatwejherowski.pl /powiatwejherowski

Muzeum  Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie
oraz Członkowie  Stowarzyszenia  Plastyków ZKP 

w Wejherowie im. Stefana Lewińskiego

serdecznie zapraszają

na  uroczysty  wernisaż  wystawy z  okazji 
X - lecia działalności  Stowarzyszenia  Plastyków,

który  odbędzie się dnia 07.11.2017 r. o godz. 18.00
w siedzibie Muzeum przy ul. Zamkowej 2a w Wejherowie

Oprawą  muzyczną  będzie  koncert  Agnieszki Babicz-Stasierowskiej -
aktorki  scen  muzycznych  związanej  z  Teatrem  Muzycznym  w Gdyni.
Akompaniować  będzie  Jan Rejnowicz - kompozytor,  aranżer  i  lider

legendarnego trójmiejskiego bandu  RAMA 111.

Wstęp wolny!

OBWIESZCZENIE
Starosta Wejherowski

działając na podstawie art. 1, art. 11a ust. 1, art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwiet-
nia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakre-
sie dróg publicznych  (tekst jedn. Dz. U. z  2017r. poz. 1496)   oraz  art. 10, 49 i 
art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeksu  postępowania administracyjne-
go (tekst jedn.  Dz. U. z 2017r. poz. 1257) zawiadamiam, że w dniu 2017-10-06  
na wniosek  wszczęto postępowanie w sprawie:

wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
- rozbudowie drogi gminnej

pn. „Rozbudowa ul. 10 Marca w Luzine o budowę zatoki postojowej” 
na terenie Gminy Luzino

 
na terenie działek zajętych pod pas drogowy:
- obr. Luzino działki nr ewid.:  1415, 625/66 (z podziału działki nr 625/16)

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

Wyciąg z ogłoszenia Starosty Wejherowskiego
o  drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 

nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Oznaczenie 
nieruchomości 
według księgi 

wieczystej 
oraz katastru 
nieruchomości

KW GD1W/00045605/5
Miasto Wejherowo, obręb 15,  działka nr 473/2

Powierzchnia 
nieruchomości

312 m2

Opis nieruchomości Nieruchomość położona jest  przy ul. Przebendowskie-
go,  posiada dostęp do drogi publicznej, zabudowana bu-
dynkiem gospodarczym o pow. 18 m2. Działka w kształ-
cie prostokąta, teren płaski, ogrodzony, zagospodaro-
wany, porośnięty trawą oraz pojedynczymi drzewa-
mi i krzewami. W południowo-wschodnim narożniku 
działki znajduje się szafka energetyczna. W przyległej 
ulicy przebiega sieć energetyczna, wodociągowa, kana-
lizacji sanitarnej, teletechniczna oraz gazowa.

Cena wywoławcza 100 000,00 zł
(cena nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT)

Wysokość wadium 10.000,00 zł

Termin i miejsce 
przetargu

7 grudnia 2017 r. o godz. 10.00
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wejherowie,

ul. 3 Maja 4, sala nr 08

Pełna treść ogłoszenia o przetargu została została wywieszona na tablicy ogło-
szeń Starostwa Powiatowego w Wejherowie, Urzędu Miejskiego w Wejherowie 
oraz  na stronie internetowej www.bip.powiat.wejherowo.pl i www.powiat.wej-
herowo.pl.

Informacji na temat przetargu i terminu ewentualnych oględzin można uzy-
skać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wej-
herowie ul. 3 Maja 4, II piętro, pokój 229 lub pod nr tel. 58 572-94-78.
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Pomorski Dzień Przedsiębiorczości
W środę, 15 listopada, przypada tegoroczny Pomorski Dzień Przedsiębiorczości. 
Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie zaprasza wszystkie osoby zainteresowa-
ne rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej jak również te, które prowa-
dzą własną firmę. Pomorski Dzień Przedsiębiorczości odbędzie się 15 listopada 
w godz. 10:00 -14:00 w auli l Liceum Ogólnokształcącego, ul. Bukowa l, w Wej-
herowie. W programie m.in.: konsultacje przedstawicieli Urzędu Skarbowego, ZU-
S-u, SANEPiD-u, wejherowskiego urzędu miasta, Powiatowego Cechu Rzemiosł 
MiSP, Powiatowego Centrum Informacyjnego o Funduszach Pożyczkowych, Lo-
kalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich i PUP Wejherowo. /raf/

Według ekspertów zarządzania pracodaw-
cy nie powinni się bać takiej formy pracy, bo 
przy wsparciu programów ERP (enterpri-
se resource planning – planowanie zasobów 
przedsiębiorstwa) nie tylko jest ona w ogóle 
możliwa, ale też można ją zdalnie kontrolo-
wać. Oczywiście pod warunkiem, że praco-
dawca jest przygotowany na efektywne pla-
nowanie czasu pracy, a z tym, w świetle ba-
dań, jest już gorzej.
— Z badania przeprowadzonego w grud-
niu 2016 roku wynika, że dla 38 proc. kan-
dydatów warunkiem zmiany pracy jest za-
mieszczenie w ofercie informacji o możli-
wości elastycznego czasu pracy. Zwiększo-
na mobilność pracowników oraz nowocze-
sne technologie, które ją wspierają sprawiają, 
że pracownicy oczekują możliwości wyko-
nywanie obowiązków zawodowych w do-

wolnym miejscu i czasie – tłumaczy Agniesz-
ka Wójcik, menedżer zespołu Market Research 
z firmy Antal.
Takie oczekiwanie stawia przed zarządzającymi 
liczne wyzwania, w tym kluczowe: jak monito-
rować efektywność pracowników wykonujących 
swoje zadania zdalnie i jak planować ich czas 
pracy. By było to możliwe, muszą oni dyspono-
wać konkretnymi danymi.
— Mimo że  takie rozwiązania jak magnetycz-
ne karty, ewidencja czasu logowania do syste-
mów czy prowadzenie elektronicznych kalenda-
rzy ułatwiają monitorowanie czasu pracy, to ba-
danie wykazało, że 40 proc.  menedżerów HR 
nie jest w stanie określić efektywności planowa-
nia pracy w ich organizacjach. Jednocześnie 36 
proc. z nich deklaruje, że chce usprawnić działa-
nia w tym obszarze. Z kolei tylko 24 proc. uwa-
ża, że w ich firmie skuteczność planowania cza-

su pracy jest na optymalnym poziomie — mówi 
Anna Andraszek z Macrologic. 
Takie wyniki nie dziwią, jeśli weźmie się pod uwa-
gę fakt, że mimo rosnącej świadomości praco-
dawców w zakresie procesów zachodzących w ich 
organizacji, tylko połowa z nich przyznaje, że pro-
cesy te są w ich firmach zdefiniowane, mierzo-
ne i na bieżąco zarządzane. Efektem braku kon-
centracji na procesach biznesowych jest oczywi-
ście mniejsza wydajność takich organizacji i spo-
re utrudnienia w przypadku chęci wprowadzenia 
większej samodzielności pracowników, przy jed-
noczesnej chęci zdalnego ich kontrolowania.
Według Agnieszki Wójcik z Antal pieniądze nie 
są już największą motywacją dla pracowników. 
— Rozwój kariery, jasno zdeklarowane cele 
oraz możliwość rozwoju stanowią często naj-
ważniejszy czynnik zadowolenia młodych lu-
dzi – tłumaczy.

Planuj czas, zwiększ efektywność
Gwarancja elastycznego czasu pracy to jedno z oczekiwań potencjalnych pracowników wobec pracodawcy.

W kalendarzu znajdują się święta, które odgórnie zostały zakwa-
lifikowane jako dzień wolny od pracy. A co, gdy takie święto przy-
pada w sobotę?
Tak jest w tym roku, 11 listopada. Święto Niepodległości – dzień 
ustawowo wolny od pracy – przypada w sobotę. Pracownikowi w ta-
kiej sytuacji należy się dodatkowy dzień wolny. Czy będzie to dzień 
odgórnie ustalony przez pracodawcę, czy pracownicy indywidualnie 
będą sobie wziąć wolne w dogodnym dla nich terminie – o tym de-
cyduje pracodawca. Co istotne, wybierając drugą opcję pracodawca 
nie musi uzgadniać czy konsultować z pracownikami, w jaki dzień 
firma nie będzie działać. Wolnego można udzielić także przed świę-
tem (np. 10 listopada), co wydłuży weekend.

Dzień wolny za sobotnie święto
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W Polsce z Internetu aktywnie korzysta już niemal 26 mln 
osób. Digital zdominował wiele obszarów naszego życia – 
także proces rekrutacji, który w dużej mierze przeniósł się 
do wirtualnego świata. Posiadamy interaktywne narzędzia 
do tworzenia CV, korzystamy z platform takich jak Linke-
dIn, a rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzamy na Sky-
pe. Mimo tych ułatwień, kandydaci mają coraz większe 
trudności ze zwróceniem uwagi rekrutera lub potencjalne-
go pracodawcy. Jak wyróżnić się spośród innych kandyda-
tów? Dlaczego profesjonalny wizerunek w social mediach 
jest ważny?  
– Dzisiejszy rynek rekrutacji przeniósł się dużej mierze do 
świata digital – mówi Michał Młynarczyk, Prezes Devi-
re, agencji rekrutacyjnej działającej w Polsce i Niemczech. 
– Proces selekcji najlepszych kandydatów skracany jest do 
minimum dzięki specjalistycznym programom i technolo-
giom. Ponadto, coraz więcej kandydatów aplikuje mobil-
nie za pomocą dedykowanych do tego portali. Jedocześnie, 
pracodawcy dostosowują się do tych trendów, dzięki cze-
mu tradycyjne CV przestaje być wymogiem.
W Polsce najpopularniejsze serwisy zrzeszające profesjo-
nalistów to wciąż międzynarodowy portal LinkedIn, który 
posiada już ponad 500 mln użytkowników w 200 krajach 
i rodzimy Goldenline, liczący ponad 2 mln użytkowników. 

Koniec 
z papierowym 
CV?

rozwijająca się cyfryzacja w naszym kraju całkowicie odmieniła sposób 
szukania zatrudnienia i aplikowania na wolne stanowiska pracy. Coraz czę-
ściej procedura rekrutacji przeprowadzana jest wyłącznie elektronicznie. 

– Już od dawna portale profesjonalne są źródłem pozyski-
wania ciekawych kandydatów, zarówno przez pracodawców, 
jak i przez agencje rekrutacyjne. Ich zaletą jest możliwość 
przejrzenia profili zawodowych pod kątem danego projek-
tu i dotarcie z ofertą do tzw. kandydatów pasywnych, czyli 
tych, którzy nie szukają aktywnie nowej pracy – komentuje 
Michał Młynarczyk. 
Należy też pamiętać, że ponad połowa ofert pracy nigdy nie 
trafia na rynek i nie ma możliwości bezpośrednio na nie za-
aplikować. Takie rekrutacje zamyka się kandydatami z pole-
cenia lub specjalistami znalezionymi na portalach profesjo-
nalnych. 
Samo założenie konta w serwisie profesjonalnym, to jednak 
nie wszystko. Warto zadbać o profesjonalny wygląd naszego 
profilu. Dużym ułatwieniem jest to, że portale profesjonalne 
zapewniają gotowy szablon, który należy jedynie uzupełnić 
własnymi danymi. Dodanie zdjęcia do profilu może znacz-
nie go uatrakcyjnić. Oczywiście zdjęcie powinno być aktu-
alne i profesjonalne (najlepiej, jeśli zostało zrobione na jed-
nolitym tle). 
Podsumowanie zawodowe to element, który często jest po-
mijany przez użytkowników serwisów profesjonalnych 
– a to duży błąd. To, co piszemy w podsumowaniu ma 
wpływ na nasze pozycjonowanie w wyszukiwarkach portali. 
W podsumowaniu możemy opisać nasze doświadczenie za-
wodowe, sukcesy oraz to, z kim współpracujemy. Jest to tak-
że drogowskaz dla pracodawcy i rekrutera, jakimi projekta-
mi zawodowymi zainteresowany jest kandydat.
Oprócz CV w formie elektronicznej warto również zastano-
wić się nad dodatkowym uzupełnieniem naszego życiorysu. 
Coraz częściej pracodawcy proszą o krótki film lub prezen-
tację na temat kandydata. Dzięki temu mogą nie tylko wi-
zualnie lepiej poznać osobę aplikującą na dane stanowisko, 
ale również sprawdzić jej kreatywność lub naturalne pre-
dyspozycje. /raf/

Coraz więcej obcokrajow-
ców zza wschodniej grani-
cy znajduje u nas zatrud-
nienie. 

Pracodawcy mają coraz więk-
szy problem ze znalezieniem 
pracowników, coraz częsciej 
zatrudniani są więc obcokra-
jowcy. Według danych Po-
morskiego Obserwatorium 
Rynku Pracy w 2016 roku od-
notowano ponad 2,5-krotny 
wzrost (w porównaniu do 
roku poprzedniego) zareje-
strowanych w powiatowych 
urzędach pracy wojewódz-
twa pomorskiego oświadczeń 
o zamiarze powierzenia wy-
konywania pracy obywatelom 
zza wschodniej granicy. 
Liczba wspomnianych 
oświadczeń lawinowo ro-
śnie od dwóch ostatnich 
lat. W 2015 roku w pomor-
skich, powiatowych urzę-
dach pracy zarejestrowano 
łącznie 25,4 tys. wspomnia-
nych oświadczeń, w kolej-
nym roku było ich 67,4 tys. 
W bieżącym roku już w cią-
gu pierwszych siedmiu mie-
sięcy zanotowano aż 74,8 
tys. wniosków. 
Wspomniane wyżej dane 
dotyczą oświadczeń o za-
miarze wykonywania pracy 
obywatelom Republiki Ar-
menii, Republiki Białorusi, 
Republiki Mołdawii, Federa-

cji Rosyjskiej, Gruzji i Ukra-
iny bez konieczności uzyska-
nia pozwolenia na pracę.
Jak wygląda zainteresowanie 
zatrudnianiem obcokrajow-
ców w pomorskich powia-
tach? Obcokrajowcy najbar-
dziej są potrzebni w Gdań-
sku i powiecie gdańskim - 
w okresie styczeń-lipiec bie-
żacego roku złożono tam aż 
35223 oświadczeń, w Gdyni 
było ich 10364, poważne za-
interesowanie zatrudnianiem 
obcokrajowców zaobserwo-
wano także w powiecie kar-
tuskim, gdzie oświadczeń 
pojawiło się aż 8988. 
Pracodawcy z powiatu wej-
herowskiego również cierpią 
na brak pracowników i pla-
nują zatrudnianie obcokra-
jowców, do lipca bieżącego 
roku w powiecie zarejestro-
wano 2808 oświadczeń.
Co ważne, liczba cudzo-
ziemców, którzy podję-
li pracę w związku z zare-
jestrowanym oświadcze-
niem nie zawsze jesta taka 
sama jak  liczba zarejestro-
wanych oświadczeń. Okazu-
je się bowiem, że dla części 
cudzoziemców zarejestrowa-
no więcej niż jedno oświad-
czenie, zdarzają się takze od-
mowy udzielenia wizy i sy-
tuacje, gdy obcokrajowcy re-
zygnują z przyjazdu do Pol-
ski. (GB)

Pracownik ze wschodu

Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie informuje, że w związku z realizacją 
Programu wsparcia dla rodzin „Za życiem” wprowadzone zostały rozwiąza-
nia ułatwiające opiekunom osób niepełnosprawnych powrót do aktywno-
ści zawodowej. Należą do nich jednorazowe środki lub pożyczka na podję-
cie działalności gospodarczej, środki na założenie spółdzielni socjalnej lub 
przystąpienie do niej, zrefundowanie podmiotowi kosztów wyposażenia sta-
nowiska pracy utworzonego dla opiekuna osoby niepełnosprawnej. Wymie-
nione formy pomocy kierowane są do opiekunów osób niepełnosprawnych 
bezrobotnych lub poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu 
(z wyłączeniem opiekunów osób niepełnosprawnych pobierających świad-
czenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna).

zmiany w programie „za życiem”
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Firma została założona 
w 1984 roku i początkowo 
zajmowała się świadczeniem 
(jednoosobowych) usług 
w zakresie blacharstwa sa-
mochodowego. Kolejnym 
krokiem było rozszerzenie 
działalności o lakiernictwo 
samochodowe oraz pomoc 
drogową, wzrosło także za-
trudnienie zakładu.

Przełomem w działalności 
zakładu był rok 2000 i przenie-
sienie części usługowej z Go-
ścicina do Wejherowa. Właśnie 
w ten sposób  mały warsztat 
rzemieślniczy przekształcił się 
w znaczący podmiot gospo-
darczy w regionie, a zakres 
usług rozszerzono także o me-
chanikę samochodową.

Aktualnie firma świadczy 
kompleksowe usługi mo-
toryzacyjne (blacharstwo, 
lakiernictwo, mechanika 
i wulkanizacja) oraz usługi 
holownicze – assistance dla 
firm ubezpieczeniowych 

- Od uzyskania w 2004 

roku certyfikatów ISO 9001 
i 14001 cały czas pracujemy 
według tych standardów. 
Z powodzeniem startujemy 
w wielu przetargach, stając 
się jednocześnie kluczowym 
partnerem wielu instytucji – 
podkreśla Mariusz Brudnie-
wicz, właściciel firmy.

Kolejnym krokiem właści-
ciela firmy, ściśle związanym 
z przeniesieniem się do Wej-
herowa było bardzo mocne 
zaangażowanie w działal-
ność firmy syna – Grzegorza 
Brudniewicza, który to zaczął 
w tym czasie prowadzić stację 
kontroli pojazdów, a obecnie 
nadzoruje pracę lakierni oraz 
odpowiedzialny jest za jej 
rozwój i modernizację.

Następnym etapem rozwo-
ju było kupno zabytkowego 
zespołu pałacowo-parkowe-
go w Lisewie. Ten zniszczony 
zębem czasu obiekt ogrom-
nym wysiłkiem został wyre-
montowany i pod nadzorem 
wojewódzkiego konserwa-

Rodzinny pomysł na biznes
bIZNES | saMochodoWy zaKŁad usŁuGoWo - handloWy auTo oŚrodeK szKolenio-
Wy M. brudnieWicz z WeJheroWa znalazŁ się WŚród firM noMinoWanych W TeGo-
roczneJ edycJi KonKursu „poMorsKa naGroda rzeMiosŁa”. zaKŁad noMinoWano 
W KaTeGorii „firMa WielopoKolenioWa”.

MARIuSZ bRuDNIEWIcZ
właściciel SZUH AUTO 
Ośrodek Szkoleniowy M. Brudniewicz

- Firma rodzinna to przede wszystkim 
bezpośrednie przekazywanie doświadcze-
nia i emocjonalny związek członków ro-
dziny z prowadzoną działalnością. Młod-

sze pokolenie obserwuje starszych, widzi ich zmagania, 
porażki i sukcesy, a to jest doskonałym polem do zbie-
rania doświadczenia i pogłębiania wiedzy. W ten sposób 
rodzą się naturalne więzi z firmą. Ma to wpływ na dal-
szy rozwój młodego człowieka, wybór kierunku kształce-
nia, a jak to jest w naszym przypadku, późniejsze zaanga-
żowanie w działalność firmy. Korzyści są obopólne. My 
starsi także czerpiemy z doświadczenia i pomysłów na-
szych dzieci. Ich świeże pomysły, znajomość nowych tech-
nologii pozwala nam na ciągłe udoskonalanie formy na-
szej działalności i podnoszenie jakości usług.

Dyplom za uczestnictwo w Pomorskim Konkursie 1. 
„Firma z jakością” – 2002,
Wyróżnienie za ochronę środowiska w Pomorskim 2. 
Konkursie „Firma z jakością” – 2003,
Nagroda „Dziennika Bałtyckiego” za zwiększenie 3. 
zatrudnienia – 2003,
Wyróżnienie za ochronę środowiska w Pomorskim 4. 
Konkursie „Firma z jakością” – 2004.

Nagrody:

tworzenie naturalnyCh więzi

tora zabytków przywrócony 
do dawnej świetności. Obec-
nie Lisewski Dwór znany jest 
z wysokiego poziomu usług 
gastronomiczno-hotelowych. 
Tu z kolei bardzo mocno zaan-
gażowała się córka właściciela 
- Aleksandra, która została ma-
nagerem obiektu.

- Na przestrzeni ponad 30 
lat działalności z jednooso-

bowej firmy przekształciliśmy 
się w zakład zatrudniający 
56 pracowników. Do tej pory 
wyszkoliliśmy już ponad 300 
uczniów. Oprócz działalności 
gospodarczej i oświatowej 
wspieramy także lokalne ini-
cjatywy społeczne (np: festy-
ny parafialne, procesje, rajdy, 
zawody sportowe, pokazy) – 
podkreśla właściciel firmy.

REKLAMA                                                                                               318/2017/DBREKLAMA                                                                                               163/2017/RL
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zarejestruj się i twórz razem z nami!

Przemarsz przez miasto po-
przedzi uroczysta Msza Św., 
która odbędzie się 11 listopa-
da o godz. 13:00 w Sanktu-
arium Najświętszej Marii Pan-
ny Wspomożenia Wiernych. 
Zaraz po niej mieszkańcy 
Rumi uformują pochód, który 
zakończy się pod pomnikiem 
Derdowskiego/Wybickiego. 
Po raz pierwszy w wydarzeniu 
wezmą udział również Żołnie-
rze 18 Wojskowego Oddziału 
Gospodarczego w Wejherowie 
oraz Batalionu Dowodzenia 
Marynarki Wojennej w Wejhe-
rowie oraz 150 żołnierzy z Aka-
demii Marynarki Wojennej. Na 
zakończenie, na wszystkich 
mieszkańców będzie czekała 
harcerska grochówka, a tak-
że możliwość zrobienia sobie 
zdjęcia z sobowtórem Józefa 
Piłsudskiego.

Po południu, od godziny 
15:30 na antresoli MOSiR bę-
dzie dostępna wystawa oręża 
wojskowego „Historia i hobby”, 
a o godzinie 16:00 w hali wi-
dowiskowo-sportowej MOSiR 
Rumia odbędzie się koncert 
pieśni patriotycznych. Cały 
dzień pełen atrakcji zwieńczy 
wystrzał armatni.

- Parada Niepodległości cie-
szyła się w zeszłym roku bar-
dzo dużym zainteresowaniem. 

Parada Niepodległości
RuMIA | z oKazJi 99. rocznicy odzysKania przez polsKę niepodleGŁoŚci W ruMi 
Już po raz Trzeci odbędzie się „parada niepodleGŁoŚci”.

Mieszkańcy licznie przybyli 
pod Sanktuarium i mogliśmy 
wspólnie świętować roczni-
cę odzyskania niepodległości 
przez Polskę. Jestem przeko-
nany, że w tym roku będzie 
podobnie i razem, w radosnej 
atmosferze uczcimy to najważ-
niejsze w historii naszego kraju 
Święto – zachęca Ariel Sinicki, 
przewodniczący rumskiej rady 
miejskiej.

W niedzielę organizatorzy 
przygotowali możliwość spor-
towego świętowania niepod-
ległości. Również w hali MOSiR 
od godziny 10:00 odbędzie się 
turniej piłki siatkowej.

Wstęp na wszystkie wydarze-
nia w ramach Święta Niepod-
ległości w Rumi jest bezpłatny.

/raf/

parada niepod-
ległości cieszyła 
się w zeszłym 

roku bardzo 
dużym zainteresowaniem. 
Mieszkańcy licznie przybyli 
pod sanktuarium i mogli-
śmy wspólnie świętować 
rocznicę odzyskania nie-
podległości przez polskę. 

Z  głębokim  żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 ALINY  
MAŃDZIUK

Radcy Prawnego 
Starostwa Powiatowego w Wejherowie 

w latach 1998 - 2005.
                                        

Rodzinie i Najbliższym
 wyrazy szczerego współczucia 

składają

                          
W imieniu Zarządu Powiatu Wejherowskiego składa

Starosta Wejherowski Gabriela Lisius
i współpracownicy ze Starostwa Powiatowego w Wejherowie

PANU

MICHAŁOWI 
KOSIŃSKIEMU 

Radcy Prawnemu
W Urzędzie Miejskim w Wejherowie

łącząc się bólu,
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

T E Ś C I A

składają

Bogdan Tokłowicz
Przewodniczący 

Rady Miasta Wejherowa

Krzysztof Hildebrandt 
Prezydent Miasta Wejherowa 
wraz ze współpracownikami

OGŁOSZENIE                                                                                               320/2017/DB OGŁOSZENIE                                                                                               319/2017/DB
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Pomimo mocnego deszczu 
i wiatru przyciągnęło zainte-
resowanych , którzy przebra-
ni za postacie ze świata kul-
tury i nauki spotkali się przy 
ognisku.

- Wspólnie śpiewając i tań-
cząc daliśmy znak duszom 

znajdującym się po drugiej 
stronie, że my ludzie pamię-
tamy o nich – powiedziała 
Agnieszka Skawińska, dyrek-
tor Miejskiego Domu Kultury 
w Rumi. - To bardzo dobre 
wprowadzenie do zbliżającego 
się dnia Wszystkich Świętych.

Wszystkiego dopełniły opo-
wieści o tradycjach zadusz-
nych na Kaszubach, wśród 
Słowian i Cyganów. Wybrano 
również królową i króla balu. 
Na koniec na wszystkich 
mieszkańców czekał poczę-
stunek. /raf/

Parada dusz
RuMIA | ulicaMi ruMi W Miniony piąTeK przeszŁa „parada dusz”. JesT 
To zaduszKoWe Wydarzenie po raz pierWszy zorGanizoWane przez 
MieJsKi doM KulTury W ruMi. 

REKLAMA                                                           258/2017/DB

REKLAMA                                                          253/2017/DB
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W piątek 10 listopada, zor-
ganizowana zostanie debata 
młodzieżowa „Polacy korzy-
stają, czy odrzucają wartości 
marszałka Józefa Piłsudskie-
go? Blaski i cienie polskiej 
demokracji lat 1918 – 2017. 
W sobotę 11 listopada 
o godz. 11.00 rozpocznie się 
Gminny Marsz Niepodległo-
ści. Zbiórka - na parkingu 
przy kościele w Bolszewie. 
O godz. 12.00 odprawiona 
zostanie uroczysta msza św. 
w intencji Ojczyzny (w ko-
ściele parafialnym w Orlu). Po 
mszy - wojskowa grochówka 
oraz wspólne śpiewanie pie-
śni patriotycznych z chórem 
Gaudeamus i Orkiestrą Dętą 
Gminy Wejherowo. 
Warto zabrać ze sobą flagę 
państwową.  /raf/

Wspólne 
świętowanie
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WYcIĄG  Z  oGŁoSZENIA  
o  PIERWSZYM  PRZETARGu  uSTNYM  
NIEoGRANIcZoNYM  NA  SPRZEDAŻ  

NIERuchoMoŚcI  PoŁoŻoNEj  W  RuMI,  
W REjoNIE ul. DĘboGóRSKIEj, 

STANoWIĄcEj  WŁASNoŚĆ  GMINY  MIEjSKIEj  RuMIA

Burmistrz Miasta Rumi ogłosił pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 17 o powierzchni 8126 m2, 
obręb 14, zapisanej w księdze wieczystej KW GD1W/00032200/2, prowadzonej przez 
Sąd Rejonowy w Wejherowie.  

Nieruchomość leży w terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego miasta Rumi. Na przedmiotową nieruchomość została wydana decyzja 
Burmistrza Miasta Rumi o warunkach zabudowy Nr 24/2012 z dnia 01.08.2012 r., zgod-
nie z którą nieruchomość przeznaczona została pod zabudowę mieszkaniową wieloro-
dzinną z możliwością usług nieuciążliwych – „MW,U”. Nieruchomość jest wolna od obcią-
żeń i zobowiązań.

Pierwszy przetarg odbędzie się w dniu 12 stycznia 2018 roku o godzinie 1200, w siedzi-
bie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, pok. 100.

Cena wywoławcza wynosi 3.250.000,00 zł netto (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt ty-
sięcy złotych). Wadium wynosi 325.000,00 zł, które należy wnieść do dnia 8 stycznia 2018 
r. w pieniądzu. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

Celem zapewnienia dostępu dla działki nr 17 obręb 14 do drogi publicznej – ul. Dę-
bogórskiej, zostanie ustanowiona służebność gruntowa polegająca na prawie przejaz-
du i przechodu, obciążająca działkę nr 9/3 obręb 14 o powierzchni pasa służebności dro-
gowej 1417 m2, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości władnącej oznaczo-
nej jako działka nr 17 obręb 14. Wynagrodzenie za ustanowienie służebności drogowej, 
należne Gminie Miejskiej Rumia, płatne będzie w okresach rocznych, w wysokości po 
4.798,23 zł brutto, co stanowi 2% wartości rynkowej służebności. Pierwsza wpłata wy-
nagrodzenia podlegać będzie zapłacie nie później niż na trzy dni przed terminem za-
warcia aktu notarialnego umowy sprzedaży oraz umowy ustanowienia służebności. Ko-
lejne wpłaty wynagrodzenia za ustanowienie służebności, płatne będą do dnia 31 mar-
ca każdego roku, począwszy od następnego roku od kiedy zawarta będzie umowa usta-
nowienia służebności. Wynagrodzenie okresowe za ustanowienie służebności podlegać 
będzie aktualizacji raz na 5 lat, licząc od dnia ustanowienia służebności drogowej, jeżeli 
jej wartość ulegnie zmianie, przy zastosowaniu 2% stawki. 

  
Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tabli-

cy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi, 84-230 Rumia ul. Sobieskiego 7 oraz na stronach inter-
netowych Urzędu Miasta Rumi: www.bip.rumia.pl i https://rumia.eu  

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego przetargu można uzyskać w Refera-
cie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Rumi, pok. 106, tel. 58/679 65 24, we 
wskazanych godzinach: poniedziałek w godz. 900 - 1700, wtorek, środa i piątek w godz.  
730 – 1530.

Swoje prace zaprezentowa-
ło blisko trzydziestu członków 
Stowarzyszenia Twórców 
Sztuki i Rękodzieła Artystycz-
nego „Kunszt” oraz gości, tj. 
grupa rysunkowa, dotychczas 
uczestnicząca w warsztatach 
Stowarzyszenia pod opieką 
Bogdany Gołojuch, a także 
najmłodsza uczestniczka Im-
presji, 13–letnia Julia Mroczek, 
prezentująca grafikę cyfrową. 
Przybyli w piątek do auli Szko-
ły Podstawowej nr 4 w Redzie 
mieli też okazję podziwiania 
haftu krzyżykowego Danuty 
Włodarczyk.

Na uroczystości obecni byli 
przedstawiciele Starostwa 
Powiatowego w Wejherowie 
w osobach Jacka Thiela i Lu-
dwika Zegzuły. Władze Redy 
reprezentowali burmistrz 
Krzysztof Krzemiński, sekre-
tarz Hanna Janiak oraz do-

Wyjątkowy wernisaż 
REDA | „urbi shoW – MiasTo i ludzie” - pod TaKiM hasŁeM zorGanizo-
Wany zosTaŁ Wernisaż Xiii redzKich iMpresJi.

radca ds. społecznych i oświaty, 
Teresa Kania. Przybyli również 
miejscowi radni, a także dyrek-
torzy miejskich jednostek orga-
nizacyjnych. Oprawę artystycz-
ną wernisażu zapewnił Band 
The Reverse Ady Czuryńskiej. 

XIII Redzkie Impresje nawiązy-
wały tematycznie do 50–lecia 
Redy, wpisując się w cykl jubi-
leuszowych imprez. Wystawa 
była otwarta dla publiczności 
do poniedziałku, 30 paździer-
nika.

będą wspominać muzyków, 
którzy odeszli. 

W piątek o godz. 19 w parafii pw. WNMP. 
i Św. Katarzyny w Redzie odbędą się Za-
duszki Jazzowe. W ramach wydarzenia 
wystąpią: Joanna Knitter (wokal, gitara), 
Leszek Dranicki (wokal, gitara), Artur 
Jurek (instrument klawiszowy), Kuba 
Hajdun (piano), Janusz Mackiewicz (bas), 
Roman Ślefarski (perkusja) oraz Przemek 
Dyakowski (saksofon). 
Zaduszki Jazzowe to zwyczaj kultywo-
wany przez polskich muzyków jazzo-
wych, mający swój początek w pierwszej 
połowie lat 50. ubiegłego wieku. Wów-
czas jazz, jako muzyka wroga ideolo-
gicznie, był zakazany. Muzycy zbierali się 
w prywatnych mieszkaniach i grali dla 
wtajemniczonych słuchaczy. W okresie 
Zaduszek takie spotkania miały miejsce 
w Krakowie, gdzie zjeżdżali muzycy, 
tworzący historię polskiego jazzu. Na fali 
odwilży popaździernikowej jazz wyszedł 
z okresu katakumbowego i odtąd Za-
duszki Jazzowe odbywają się corocznie.

W rytmie jazzu

MIEJSCE NA TWOJĄ REKlAMĘ

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

Kartony, farby, kredki i… kreatywna foto-
budka gotowa!

Zbliżające się warsztaty kreatywne będą 
ćwiczyć nie tylko zdolności manualne, lecz 
także wyobraźnię i pozwolą dać upust wszel-
kim pomysłom. Mali goście Portu Rumia CH 
Auchan przyozdobią samodzielnie kartonową 
fotobudkę, a do powstania dzieła posłużą 
kolorowy papier, farby, kredki, gazety, wyci-
nanki,  a nawet włóczki, filc czy stemple. Dzieci 
wykorzystają różne techniki, w tym wycinanie, 
wyklejanie i malowanie pędzelkami oraz… 
palcami! Dobrej zabawie nie będzie końca. 
Goście warsztatów wykonają dodatkowo 
rekwizyty potrzebne do zdjęć. W tym przy-
padku również przyda się bogata wyobraźnia! 
Powstaną wąsy, okulary, maski i inne kolorowe 
ozdoby, które dzieci będą mogły zabrać jako 
pamiątki do domu.  
Urodzinowe warsztaty kreatywne pod hasłem 
„Wszyscy jesteśmy artystami” odbędą się 4 i 5 
listopada w Porcie Rumia Centrum Handlowym 
Auchan przy ulicy Grunwaldzkiej 108 w Rumi. 
Zabawa zacznie się o 12:00 i potrwa do 17:00. 
Wstęp bezpłatny!  /raf/

Wszyscy jesteśmy artystami
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NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

SPRZEDAM działkę ogrodniczą ,domek 
murowany, szklarnia, tel. 517 159 871, 
Wejherowo

SPRZEDAM mieszkanie 3 pokojowe w 
Wejherowie, blisko centrum, 1 piętro, tel. 
538 443 446 

SPRZEDAM działkę budowlaną, Kębłowo 
Nowowiejskie, 3 km od Lęborka, 1100 m2, 
cena 39.000, tel. 602 306 210

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

SPRZEDAM nieuzbrojoną działkę budow-
laną, 821 m2, w Mieroszynie koło Jastrzę-
biej Góry, do morza ok. 3 km, tel. 793 903 
536

SPRZEDAM dom murowany, podpiwni-
czony, dobra lokalizacja, garaż, ogród, 
możliwość dwóch oddzielnych mieszkań, 
ul. Pontonowa 10, Gdynia, tel. 508 261 157

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ

W RoZSĄDNEj cenie poszukuje do wyna-
jęcia, mieszk. 2 pok., dla 2 osób dorosłych, 
tel. 605 966 593

PoSZuKujE pokoju umeblowanego w 
Rumi, 60 latek, stała praca, tel. 723 851 
645

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

WYNAJMĘ

KUPIĘ

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

MOTORYZACJA

SPRZEDAM
SPRZEDAM motocykl Junak RS 125 z ak-
cesoryjnym wydechem na kat. B, gwaran-
cja producenta, tel. 518 361 659

KUPIĘ

EDUKACJA
lEKcjE dodatkowe z fizyki i chemii, w 
tym zadania oraz matematyka, nauczyciel 
emeryt, 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

ZlEcĘ wydrukowanie SV, tel. 692 486 567

PoGoToWIE komputerowe bezpłatny do-
jazd i diagnostyka, tel. 58 380 4444, www.
winfo.com.pl, na obszarze Wejherowa, jeśli 
klient zleci dokonanie naprawy.

uSŁuGI dekarsko – ciesielskie, tel. 697 
753 504

oPAKoWANIA jednorazowe, tel. 501 175 
330

PRoFESjoNAlNA fotografia okoliczno-
ściowa: śluby, wesela, sesje plenerowe, 
chrzty, komunie, tel. 697 442 013
KoTŁoWNIE, instalacje, wod-kan, gazo-
we, pompy ciepła, całe Trójmiasto i okoli-
ce, tel. 601 677 964

TOWARZYSKIE
SEX-sex-sex to lubię gorąca blondi pozna 
panów sponsorów, tel. 514120213, Sopot

PoZNAM Panią do 45 lat, drobna brunet-
kę lub szatynkę z Lęborka lub okolic, tylko 
poważne oferty, tel. 692 915 998

SAMoTNY zadbany pan 47 letni, pozna 
panią do stałego związku, tel. 786 197 025

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

RÓŻNE

SPRZEDAM wieszak wolnostojący, stalo-
wy, 60 zł, tel. 507 486 424

SPRZEDAM ładne lustro, złota rama, 
73x163, 200 zł, tel. 507 486 424

PŁuG 3 skiby, rozdrabniacz BAK, tel. 600 
667 860

SPRZEDAM kwiaty doniczkowe bejamin-
ki, 1,7m, wysokość, tel. 577 989 625

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

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

SPRZEDAM odkurzacz - dmuchawa do 
liści, tel. 694 642 709

REGAŁ metalowy po wypieku z pieca, tel. 
694 642 709

KIoSK ruchu piec kaflowy w ramie meta-
lowej, tel. 600 667 860

SPRZEDAM rower, 3 przerzutki, Shimano, 
bardzo dobry stan, 650 zł, tel. 507 486 424

SPRZEDAM beczki plast na działkę do 
wody i pod ryny, czyste, tel. 511 841 826

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

SKuPujEMY stare militaria 
w bardzo dobrych cenach 

(mundury, dokumenty, części 
zabytkowych pojazdów, 

odznaczenia, wyposażenie 
wojskowe), Oldmilitaria.pl tel. 
666 025 860 e-mail: ekwipu-
nekwojskowy@gmail.com, 

info@oldmilitaria.pl

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

ZŁoTA rączka, drobne naprawy, sprząta-
nie 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
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WYKAZ KATEGoRII:

na nr 79567 (9 zł + VAT)

TOWARZYSKIE: EXP.TOW.

DAM PRACĘ: EXP.PDP.

SZUKAM PRACY: EXP.PSP.

USŁUGI: EXP.USL.

na nr 72051 (2 zł + VAT)

NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM: EXP.NSP.

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ: EXP.NKU.

NIERUCHOMOŚCI ZAMIENIĘ: EXP.NZA.

NIERUCHOMOŚCI DO WYNAJĘCIA: EXP.NDW.

NIERUCHOMOŚCI 
POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ:

EXP.NPW.

MOTORYZACJA SPRZEDAM: EXP.MSP.

MOTORYZACJA KUPIĘ: EXP.MKU.

MOTORYZACJA INNE: EXP.MIN.

EDUKACJA: EXP.EDU.

SPRZĘT ELEKTRONICZNY 
KOMPUTERY:

EXP.SKO.

SPRZĘT ELEKTRONICZNY 
TELEFONY:

EXP.STE.

SPRZĘT ELEKTRONICZNY INNE: EXP.SIN.

RÓŻNE: EXP.ROZ.

EXP.PDP. 

Szukam 

stolarza,

na terenie

Wejherowa

tel. 500 XXX 601

NEKROLOGI 
KONDOLENCJE

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

510 894 627
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WKS GRYF WEJHEROWO
www.gryfwejherowo.com.pl
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PMP

Kolejna 
wygrana 
w Clj
Całkiem udany 
weekend mają za 
sobą młodzi za-
wodnicy Gryfa.

Dwa najstarsze roczni-
ki nie rozegrały swo-
ich meczów – spotka-
nia (oba) z Jaguarem 
Gdańsk zostały przeło-
żone ze względu na zły 
stan murawy w Wejhe-
rowie. Kolejne zwycię-
stwo osiągnęli junio-
rzy z rocznika 2003, 
którzy grają w Cen-
tralnej Ludze Junio-
rów U-15. Zespół po-
konał 3-1 Włókniarza 
Kalisz. Drużyna rocz-
nika 2004 także może 
być zadowolona z wy-
niku – wygrała ona 4-1 
z MKS-em Władysła-
wowo. Dwie porażki 
0-3 poniosły obie dru-
żyny rocznika 2005 – 
pierwszy zespół został 
pokonany przez rumski 
Orkan, a drugi przez 
Olimpię Osowa. Rok 
młodsze drużyny od-
niosły zwycięstwa – 
pierwszy skład roczni-
ka 2006 wygrał z Ka-
szubią Starzyno, a dru-

gi aż... 11-1 
pokonał 

Gedanię 
Gdańsk.

Gospodarze szybko objęli 
prowadzenie – w 11. minu-
cie sędzia podyktował rzut 
karny, który na bramkę za-
mienił Sebastian Deja. Gryf 
nie zamierzał się poddawać 
i już w 18. minucie wyrów-
nał – Wicon podał do Trąbki, 
który na skrzydle urwał się 
obrońcom i w sytuacji sam 
na sam pokonał bramkarza. 
W 25. minucie Zieliński do-
stał czerwoną kartkę i osłabił 
zespół gospodarzy, lecz Gryf 
grał w przewadze... zaledwie 
12 minut, bo w 37. minucie 
za ostry faul z boiska wyle-
ciał Paweł Brzuz. Zespoły 
zeszły do szatni przy wyniku 
remisowym, jednak pewne 
było, że po przerwie zaata-
kują, bo żadnego z nich nie 
satysfakcjonował remis.

Mecz rzeczywiście jesz-
cze bardziej się otworzył 
w drugiej połowie, ale 
mimo ataków Gryfa, to MKS 
objął prowadzenie – w 51. 

Gryf ratuje remis
II lIGA | W KluczborKu rozeGraŁ się szalony Mecz dWóch drużyn biJących się 
o uTrzyManie W ii lidze. padŁy czTery Gole, a sędzia poKazaŁ dWie czerWone KarTKi.

dził do wyrównania – szybka, 
odważna akcja rozbiła obronę 
gospodarzy, a strzał Okuniewi-
cza zaskoczył Majchrowskiego 
i wpadł do siatki. W ostatnim 
kwadransie swoje okazje mieli 
Okuniewicz dla Gryfa, a także 
Kojder oraz Nitkieczi dla MKS
-u, ale ani jeden, ani drugi, ani 
też trzeci nie zmienili już wy-
niku meczu.

W spotkaniu padły cztery 
bramki, mieliśmy dwie czer-
wone kartki i mnóstwo emo-
cji, ale koniec końców zabra-
kło zwycięzcy i oba zespoły 
na pewno mają po tym meczu 
duży niedosyt. Sytuacja Gryfa 
zrobiła się dramatyczna - ze-
spół spadł na ostatnie miej-
sce w tabeli, a do najbliższej 
drużyny nad strefą spadkową 
traci 2 punkty.

mKs KluczborK 
– Gryf WejheroWo 2-2

deja 12’k, Nitkiewicz 51’ – trąbka 18’, 
okuniewicz 76’

mKs: Majchrowski – skoczylas, 
Gierak, Brodziński, Nitkiewicz 
(k) – deja, Nakrosius – kościel-
niak, Niemczyk (35.Baraniak), 
zieliński – Warchoł (60.kojder)
Gryf: Ferra – regliński, 
kamiński (41.Gierszewski), Wicki, 
ptak – Brzuzy, trąbka, kołc, Wicon, 
Gabor – okuniewicz

minucie Baraniak zagrał do 
Nitkowskiego a ten wyprze-
dził obrońców i z bliska skie-
rował piłkę do siatki. Potem 

Gryf próbował ataków pozy-
cyjnych, ale  groźniejsze były 
kontry gospodarzy – w 65. 
minucie Majchrowski strza-

łem głową mógł podwyższyć 
prowadzenie, jednak dobrą 
obroną popisał się Ferra. 
W 76. minucie Gryf doprowa-
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Żółto-czarni po kolejnym 
spotkaniu bez zwycięstwa 
znaleźli się na samym dnie ta-
beli II ligi. Chociaż podopieczni 
Piotra Rzepki w każdym mecz 
zostawiają na boisku mnóstwo 
sił, to wciąż brakuje im punk-
tów – zaledwie 2 zwycięstwa 
w 15 meczach to zbyt mało, 
aby być poza strefą spadkową. 
Do ostatniego „bezpiecznego” 
miejsca Gryfowi brakuje zaled-
wie 2 punkty, więc ewentualna 

wygrana może znacznie zmie-
nić sytuację żółto-czarnych.

W sobotę wejherowianie 
wyjadą do Bełchatowa na 
mecz z dobrze im znanym 
GKS-em Bełchatów. Obecny 
trener brunatnych, Mariusz 
Pawlak, przez jedną rundę 
był szkoleniowcem Gryfa, 
a w drużynie ze Wzgórza Wol-
ności występowali też Łukasz 
Pietroń oraz Robert Chwastek. 
Ten drugi został nawet wy-

brany najlepszym piłkarzem 
żółto-czarnych w roku 2016. 
GKS zajmuje 10. miejsce w ta-
beli, ale także nie błyszczy for-
mą – w poprzedniej kolejce 
bełchatowianie przegrali 2-5 
z Wisłą Puławy, a z ostatnich 
10 meczów wygrali zaledwie 
2 spotkania. Przewodząca ta-
beli czwórka: GKS Jastrzębie, 
Warta Poznań, Radomiak, ŁKS 
Łódź oddaliła się na tyle, że 
podopieczni Mariusza Paw-

Wyjazd do starych znajomych
W najbliższy weekend Gryf zagra kolejny mecz wyjazdowy – z GKS-em beł-
chatów, w którym jest kilka twarzy dobrze znanych wejherowskim kibicom.

laka powinni bardziej patrzeć 
w dół tabeli, niż liczyć na wal-
kę o awans, bowiem od strefy 
spadkowej dzieli ich, tylko lub 
aż, 5 punktów.

Najlepszymi strzelcem beł-
chatowian jest Piotr Giel – na-
pastnik, który przyszedł latem 
z Kotwicy Kołobrzeg, zdobył 
w obecnym sezonie 9 bramek. 
Tylko Leandro z Radomiaka 

strzelił więcej goli trwających 
rozgrywkach II ligi.

Trener Pawlak już raz mierzył 
się ze swoim byłym klubem – 
w kwietniu Gryf pokonał u sie-
bie GKS 4-1. W zeszłym sezonie 
żółto-czarni wygrali oba mecze 
z drużyną z Bełchatowa. Czy 
znów brunatni będą wygod-
nym rywalem dla ekipy z Wej-
herowa?

GKs bełchatóW – Gryf WejheroWo
sobota, 4. listopada, 17:00
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- Mieliśmy spore opóź-
nienie z racji bardzo złych 
warunków atmosferycz-
nych.- relacjonuje Robert 
Wicon, zawodnik Tytanów. 
-Mecz zaczynał się o 13:30, 
a my wbiegliśmy na halę 
o 13:20.

Opóźnienie najwyraźniej 
miało wpływ na grę wej-
herowskich szczypiorni-
stów, bo spotkanie zaczęło 
się dla nich źle – po 18 mi-
nutach było 8-2 dla Szczy-
piorniaka Olsztyn. Od tego 
momentu gra Tytanów za-
częła się układać i goście 
ruszyli w pogoń. Znako-
mita końcówka pierwszej 
połowy sprawiła, że na 
przerwę Tytani zeszli pro-
wadząc 11-10.

W drugiej połowie za-
wodnicy z Wejherowa mieli 
już kontrolę nad meczem, 
a znakomita gra w obronie 
sprawiła, że Szczypiorniak 
nie był w stanie dogonić 
Tytanów, którzy w bramce 
mieli świetnie dyspono-
wanego Damiana Nowo-
sada. Zespół gospodarzy 
walczył do końca, ale wej-
herowianie utrzymali swój 
wysoki poziom, grali sku-
tecznie zarówno w obro-
nie, jak i w ataku, dzięki 
czemu wygrali 26-21. Dla 
żółto-czerwoni było to już 
trzecie zwycięstwo w tym 
sezonie.

zarejestruj się i twórz razem z nami!

Zwycięstwo w Olsztynie
Zawodnik 
oraz 
trener 
oT lo-
gistics 
Kamix ATS 
Małe Trój-
miasto wygrał 
I Grand Prix Polski 
Seniorów.

O umiejętnościach 
Alana Wosia mówiło się 
już przed przyjściem 
do pierwszoligowego 
zespołu, a te słowa 
znalazły potwierdzenie. 
W Gdańsku rozegrane 
zostało I Grand Prix 
Polski – tam Woś dotarł 
do finału, gdzie zmierzył 
się z Patrykiem Zatówką. 
Potrzeba było siedmiu 
setów, ale ostatecznie 
Woś wygrał 4:3 i odniósł 
końcowy sukces.

W niedzielę na hali 
MOSiR odbędzie się 
organizowany przez 
ATS Memoriał Jerzego 
Zienkiewicza pierwszego 
prezesa klubu. Odbędzie 
się on w konkretnych ka-
tegoriach wiekowych, ale 
nie zabraknie oczywiście 
dostarczającej szczegól-
nie dużo emocji kategorii 
Open. Zapisy zaczną się 
o 9:00, a rywalizacja – 
o 10:00.

Woś z Grand 
Prix Polski!

POLUB NAS
/GWE24.Pl

WIĘcEj SPoRTu?

PIŁKA RĘcZNA | nie naJlepszy począTeK, ale poTeM TWarda WalKa i odrabianie sTraT – TyTani WeJ-
heroWo odnieŚli KoleJną WyGraną W ii lidze.

Tytani w najbliższy week-
end będą grać o kolejne 
ligowe punkty, tym razem 

na własnej hali. Szykuje się 
wyrównany pojedynek – na 
halę ZSP nr 1 przyjedzie 

silny AZS UMK Toruń, który 
jest o jedno miejsce wyżej, 
niż Tytani, zajmuje 5. pozy-

cję. Początek meczu w sobo-
tę o 18:00. Wstęp wolny.
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Aż 3 mecze IV ligi zostały odwołane ze względu na zły stan mura-
wy – na boisko nie wybiegli m.in. gracze Stolema Gniewino.

Przez ulewy, które nawiedziły Pomorze, do gry nie nadawały się bo-
iska w Kartuzach, Gdańsku i Kolbudach. W tej ostatniej miejscowości 
swoje spotkanie miał zagrać Stolem, ale ostatecznie mecz odbędzie 
się w innym terminie. Mecz udało się rozegrać w Luzinie, gdzie tamtej-
szy Wikęd podjął rezerwy Arki Gdynia. Mimo wielu szans w pierwszej 
połowie, do przerwy był bezbramkowy remis. Po zmianie stron dalej 
atakował Wikęd, ale tym razem skutecznie – zaraz po przerwie wynik 
otworzył Czoska, a tuż przed końcem Fierka ustalił rezultat spotkania. 
Trwa zła passa Orkana Rumia. Spotkanie z Bytovią II było meczem 
o tzw. sześć punktów – oba zespoły sąsiadowały ze sobą w tabeli. Pił-
karze z Bytowa wygrali 1-0 i to oni zgarnęli punkty, a do tego zanoto-
wali awans w ligowej tabeli. Porażkę w meczu z liderem V ligi, GKS-em 
Kowale ponieśli zawodnicy Orląt Reda. GKS wygrał 1-0 i pozostał na 
czele tabeli, natomiast Orlęta pozostały na 3. miejscu.
Na własne boiska powrócą Stolem Gniewino i Orkan Rumia. Ci pierwsi 
w sobotę o 13:00 zagrają z Jaguarem Gdańsk, a ci drudzy – w niedzie-
lę o 12:00 z Kaszubią Kościerzyna. Wikęd Luzino czeka trudny mecz 
na wyjeździe z Pogonią Lębork. Na jedynak w V lidze, Orlęta Reda, 
w niedzielę o 12:00 zagra u siebie z Czarnymi Pruszcz Gdański. 

Krzysztof Grajkowski

poGoda rozdaje Karty

Trudno powiedzieć, na 
ile zadecydowały własne 
błędy, na ile wysoki tego 
dnia poziom przeciwni-
czek z drużyny WTS Wło-
cławek, ale już początek 
meczu nie ułożył się po 
myśli zespołu z Rumii. 
Siatkarki APS kiepsko we-
szły w mecz, sporą prze-
wagę wypracowała ekipa 
gości i pierwszy set 25:15 
wygrał WTS. Druga partia 
poszła nieco lepiej podopiecz-
nym Tomasza Kordowskiego, jed-
nak znów nie udało się pokonać 
zawodniczek z Włocławka, które 
dość spokojnie wygrały set do 19. 
Trzecia partia była najlepszą w wy-

konaniu zawodniczek Akademii, 
ale też była ostatnią w tym meczu. 
Bardzo wyrównany set wygrał ze-
spół gości, który zwyciężył w całym 
spotkaniu 3:0. Oznacza to, że APS 
pozostaje wciąż bez domowego 

zwycięstwa (na wyjeździe 
wygrał raz – z Czarnymi 
Słupsk). 

-Gramy młodym zespo-
łem, który charakteryzuje 
się tym, że popełnia dużo 
niewymuszonych błędów. 
Staramy się wyciągać po-
zytywne wnioski także 
z przegranych meczów. 
– powiedział po meczu 
trener APS Rumia, Tomasz 

Kordowski.
W weekend siatkarki czeka wy-

jazdowy mecz z UMK ZSMS Po-
znań, który nie wygrał w obecnych 
rozgrywkach ani jednego meczu 
i zapewne będzie rywalem APS
-u w walce o utrzymanie w II lidze.

APS bez wygranej u siebie
SIATKóWKA | ruMsKiM siaTKarKoM nie udaŁo się odnieŚć pierWszeGo W TyM sezonie 
zWycięsTWa na WŁasneJ hali.
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