
PRZEGLĄDAJ, 
cZytAJ, komEntuJ

gwe24.pl zamów drobne

oGŁoSZEnIE
str.  12

REKLAMA              153/2016/DB

express
Piątek, 23 września 2016 r.              
nr 38 (464) nAkŁAD 12 000 EGZ.

wyślij nam SMS-em 
lub ze zdjęciem 
MMS-em

powiatu wejherowskiego

REKLAMA                   123/2016/RLREKLAMA                 ???/2016/RL

Tydzień 
  z kulturą

REKLAMA                135/2015/RL

Tydzień
z muzyką, literaturą, 
malarstwem, i rzeźbą
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Lada dzień rozpoczynają się XII 
Dni Kultury Powiatu Wejherow-
skiego. Najbliższe kilka dni upły-
nie pod znakiem koncertów, spo-
tkań literackich, promocji ksią-
żek, ale też wręczania medali dla 
tych, którzy w szczególności za-
służyli się dla rozwoju i propago-
wania kultury w powiecie.

str.  2

Przygarnij psa! 
Weź udział w naszej akcji
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FOTOpstryk
Zmieniaj z nami swoją okolicę!

Kierowcy parkujący swoje auta bezmyślnie to wciąż częsty widok 
na ulicach Wejherowa. Dwie takie sytuacje w tym samym miejscu 
uwieczniła nasza Czytelniczka – pani Anita. 
Zdjęcia zostały zrobione przed Urzędem Skarbowym w Wejhe-
rowie. Sama autorka zdjęć podkreśla, że jest to częsta sytuacja, 
a parkowanie w ten sposób uniemożliwia jej przejechanie tamtę-
dy wózkiem. Obu kierowcom „gratulujemy” braku wyobraźni.

Dwaj mistrzowie parkowania

314
Po siedmiu latach i czterech miesiącach przechodzę na 

emeryturę. Liczba w tytule wskazuje, ile razy dla Państwa 
pisałem. Wszystko zaczęło się 15 maja 2009 roku na ni-

niejszych  łamach. Potem był Fakt Wejherowski, Inter-
net i ostatnie 200 numerów ukazało się znów tutaj. 

Tylko jeden felieton nie ujrzał światła dziennego. 
Ten sprzed tygodnia. Ukaże się niebawem na mo-

jej stronie fejsbukowej. Strona pozostanie. Nie 
będzie już nowych felietonów. Nie mam talentu 

Daniela Passenta, który pisze na łamach Po-
lityki od niepamiętnych czasów. Sytuacja 

w mieście Moim Wejherowie jest taka, że 
życie polityczne zamarło. Brakuje mą-
drych tematów. Po co się wysilać. Niech 
każdy sam oceni, czy mu się tu dobrze 

żyje. Mnie się dobrze stoi na cokole, a nawet 
coraz lepiej. Patrzę tęsknie przez okna do prezia Krzysz-

tofa Hildebrandta, którego nie raz, nie dwa szczypałem. Mam 
cichą nadzieję, że wiedziony chrześcijańskim miłosierdziem 
wybaczył mi. Na to samo liczę ze strony Wielkiego Woźnego, 
czyli Bogusława Suwary, Starego Zastępcy Bogdana Tokło-

wicza, Grubego Zastępcy Wojciecha Kozłowskiego, Misia 
Piotra Bochińskiego, Śpiewającego Skarbnika Ar-

kadiusza Kraszkiewicza i wielu innych. Bardzo 
dziękuję właścicielowi gazety Piotrowi Ruszew-
skiemu i całej redakcji. To były wspaniałe lata. 
Nie znikam jednak z naszych łamów. Pilni czy-
telnicy doskonale rozpoznają mój styl pisania. 
Wszystkich pozdrawiam i życzę wszystkiego 
najlepszego.                            Jakub W.

PoNgo 
To wspaniały, dobrze wy-
chowany i spokojny pies. 
W Schronisku przebywa już 
prawie rok. Bardzo szybko 
się uczy i szuka prawdziwego 
przyjaciela, który zapewni mu 
towarzystwo, a także ciepły 
kąt. Pongo nikogo nie zacze-
pia i jest bardzo posłuszny. 
Pies niemal idealny. 

ToLeK
Dzień za dniem szybko mija, 
a tyle mam jeszcze planów 
i marzeń do zrealizowania. 

Chciałbym popływać w mo-
rzu, poganiać za piłką i wą-
chać kwiaty na łące. Chciał-
bym swe odbicie ujrzeć w 
Twoich oczach i poczuć, że 
jestem ważny. Chciałbym wi-
tać Cię każdego rana i przy-
tulać na dobranoc. Chciał-
bym serce komuś oddać ... 
tak po prostu, tak zwyczajnie. 
Chciałbym... mieć nadzieję. 

goWIN
To mały śmieszny piesek, 
który bardzo lgnie do ludzi. 
Jest najlepszym kumpelem 
Kotłusia, do którego los nie-
dawno się uśmiechnął. Gowin 
śmiesznie popiskuje, tuląc 
się do człowieka, jakby żalił 
się na swój los. Jest bardzo 
przyjazny i na pewno uszczę-
śliwi jakąś rodzinę. Dasz mu 
szansę?

Do serca przytul psa!
Wspólnie ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt 
w Dąbrówce kontynuujemy akcję  „Przygarnij psa”. Po-
niżej prezentujemy czworonogi, które czekają na nowy 
dom. Czytelników zachęcamy do zapoznania się z historią 
zwierząt i podjęcia działań, które mogą przyczynić się do 
poprawy ich losu. 

Szukasz prawdziwego przyjaciela? Jeśli tak, to koniecznie 
zgłoś się do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dąbrów-
ce. W placówce obecnie przebywa około trzystu czworono-
gów. Poniżej prezentujemy kilkoro z nich. Może akurat Ty 
odmienisz ich los?
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Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji w Gdyni podpisa-
ło umowę z Narodowym Fun-
duszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w War-
szawie na dofinansowanie pro-
jektu „Optymalizacja i rozbu-
dowa systemów zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i odpro-
wadzania ścieków PEWIK 
Gdynia”.
Podpisana umowa wieńczy 
wielomiesięczne działania 
Spółki dla pozyskania środków 
Unii Europejskiej  w ramach 
Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko 2014-
2020. W ramach zawartej umo-
wy, na podstawie dokumentacji 
przekazanej przez gminę Wej-
herowo, uwzględniono nastę-
pujące zadania inwestycyjne:
- rozbudowa sieci kanalizacji 
sanitarnej w m. Łężyce (Ro-
gulewo; Głodówko – cz. ul. 
Dębowej)
- rozbudowa sieci kanalizacji 
sanitarnej w Bolszewie (ul. 
Różana, Bagienna Turkowa, 
Polna - ciąg dalszy, Długa 
– ciąg dalszy, Mickiewicza, 
Marchlewskiego, Jana, Kręta, 
Wiśniowa, Waryńskiego, Wła-
dysława, Ogrodnicza, Kwiato-
wa, Żeromskiego – ciąg dalszy, 
dz. 480/17 - od ul. Polnej, To-
rowa, Rzeźnicka, Poprzeczna, 
Północna, Zachodnia, Kanało-
wa, Cicha, Wesoła)
- rozbudowa sieci kanalizacji 
sanitarnej w Gościcinie – Zi-
bertowo (pozostała część).

- budowa sieci wodociągowej 
w Gościcinie w rejonie  ul. 
Chłopskiej, Cichej, Łubino-
wej.
Łączna wartość zadań na rzecz 
gminy Wejherowo i jej miesz-
kańców wyniesie około 6,5 
mln zł. Koszty te zostaną sfi-
nansowane z dotacji unijnej 
oraz środków własnych PE-
WIK Gdynia.
Podpisana umowa z Narodo-
wym Funduszem Ochrony 
Środowiska pozwala na przej-
ście do fazy realizacji.
Przewiduje się realizację wyżej 
wymienionych zadań w okre-
sie od IV kwartału 2016 r. do 
II kwartału 2018 r., przy czym 
szczegółowy harmonogram 
prac zostanie ustalony po pod-

pisaniu umów z wykonawcami 
robót.
Przypomnijmy, że w czerwcu 
ubiegłego roku pierwsza miej-
scowość w gminie Wejherowo 
została niemal w 100 procen-
tach skanalizowana. Oddano 
wówczas do użytku nowo wy-
budowaną sieć kanalizacyj-
ną. Inwestycja obejmowała 
budowę kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Gościcino 
i sieci wraz z całą infrastruktu-
rą i przepompownią ścieków.
Mieszkańcy, którzy wyrazili 
chęć podłączenia się do sieci, 
mogli liczyć na dofinansowa-
nie od gminy.
Henryk Skwarło, wójt gmi-
ny Wejherowo, zapowiedział 
wówczas, że zakończenie tej 

inwestycji nie oznacza zakoń-
czenia rozbudowywania sieci 
kanalizacyjnej. 
- Wręcz przeciwnie, zostanie 
ona wykonana w kolejnych 
miejscowościach – tłumaczył 
wójt. - Bardzo dużo w tym 
zakresie się działo, dzieje i bę-
dzie działo. Bardzo ważne są tu 
kwestie finansowe i dofinan-
sowanie z funduszy zewnętrz-
nych.
PEWIK zapowiedział zaś, że 
kanalizacja niedługo zawita do 
kolejnych miejscowości znaj-
dujących się na terenie gminy 
Wejherowo.
Teraz obietnice stają się fak-
tem, a pozyskane pieniądze 
pozwolą na szybką realizację 
inwestycji.  Rafał korbut

6,5 mln. zł na rozbudowę 
kanalizacji
GM. WEJHEROWO | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Łężycach, Bolszewie i Gościci-
nie będzie realizowana dzięki funduszom pozyskanym z mechanizmów finansowa-
nia Unii Europejskiej. W gminie Wejherowo zainwestowane zostanie ok. 6,5 mln zł. 

Najwięcej zeznań, bo aż 366, z docho-
dem ponad miliona złotych wpłynęło do 
urzędów skarbowych w Gdańsku. 229 
milionerów rozliczyło się w gdyńskich 
urzędach skarbowych. Podium zamyka-
ją wejherowscy podatnicy, wśród któ-
rych było 110 osób z dochodem ponad 
miliona złotych. 
Jak udało nam się ustalić, w Pomorskiem 
rekordowy dochód w wysokości ponad 
pięciu milionów złotych wykazano w lę-
borskim urzędzie skarbowym. W wejhe-
rowskiej skarbówce rozliczał się płatnik, 

który osiągnął dochód powyżej czte-
rech milionów złotych. 
A ile w ramach zwrotu po-
datku otrzymują najbogatsi 
i ile przychodzi im zapłacić? 
Rekordowy zwrot podatku 
w wysokości ponad 300 tys. 
złotych wypłacono w wejhe-
rowskiej skarbówce, gdzie 
również odnotowano naj-
wyższy podatek należny, 
który wyniósł ponad dwa 
miliony złotych. /AW/

Coraz więcej 
milionerów
POWIAT | W Pomorskiem wzrasta liczba milionerów. Z informacji Izby 

Skarbowej w Gdańsku wynika, że w ubiegłym roku dochód powyżej miliona 
złotych osiągnęło 1371 osób. Gdzie jest najwięcej milionerów? W czołówce 
rankingu znajduje się między innym powiat wejherowski. 

Jest w czym wybierać, 
bowiem projektów inwe-
stycyjnych jest aż 31, zaś 
prospołecznych – 11. Żeby 
zagłosować, wystarczy 
wejść na stronę internetową: 
budzetobywatelski.rumia.
eu, podać pesel, imię ojca 
oraz matki potwierdzić, że 
jest się mieszkańcem Rumi. 
Następnie należy wybrać po 
jednym projekcie z listy in-
westycyjnej i prospołecznej 

(czyli w sumie dwa) i klik-
nąć „Głosuj”.  
Głos można oddać przez in-
ternet oraz w punktach sta-
cjonarnych i mobilnych. Te 
ostatnie w ten weekend moż-
na będzie spotkać: w piątek 
podczas Wieczoru Kabare-
tów na MOSiR-e, w sobo-
tę na targowisku miejskim 
i w niedzielę w parku przy 
Miejskim Domu Kultury. 
/kor/

Zagłosuj „last minute”!
RUMIA | Dobiega końca głosowanie na projekty do te-

gorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego w Rumi. Został 
tylko weekend na oddanie głosu. 

Od 12 września zmianie ule-
gły rozkłady jazdy autobusów 
PKS Gdynia na liniach 632, 
637 oraz 672. Zmienione kur-
sy: 632 (z 7:10 ze Smażyna 
do Szemuda na 7:05; z 13:45 
z Szemuda do Smażyna na 
13:40), 637 (z 7:55 z Kielna 
(Szkoła) do Leśna Kopaniewa 
na 8:03), 672 (z 7:34 z przy-
stanku Szemud.Szkoła przez 

Kieleńską Hutę do Kielna na 
7:44 i z 8:50 z Kielna do Sze-
muda (Szkoła) na 8:25). 
Zmiany związane są proble-
mami logistycznymi wyni-
kającymi z nowej trasy au-
tobusu linii 632 (wjazd na 
ul. Bursztynową w Głazicy) 
i zgłaszanymi opóźnieniami 
w dowozie dzieci do szkoły 
w Szemudzie. /raf/

Autobusy PKS nieco inaczej
GM. SZEMUD | Od tego tygodnia dwa nowe przystanki 

autobusów PKS zostały zainstalowane w Zblewie wzdłuż ul. 
Luzińskiej pn.: „Zęblewski Młyn” i „Zęblewo – Leśna”. Zatrzy-
muje się tam autobus PKS Gdynia, kursujący na linii nr 630.
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To już kolejna inwestycja 
realizowana w tym roku 
przez powiat wejherowski. 
Przypomnijmy, że wcze-
śniej wyremontowany zo-
stał chodnik na ulicy So-
bieskiego, na odcinku od 
wjazdu na Osiedle Przyjaź-
ni do końca posesji Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego 
oraz na ulicy Św. Jana, na 
odcinku od ronda do wjaz-
dów do Orlexu oraz wzdłuż 
budynku Pucka 11.
– Z myślą o bezpieczeń-
stwie pieszych, jak również 
mając na względzie komfort 
mieszkańców rozpoczęli-
śmy remont chodnika przy 
ulicy Kościuszki w Wejhe-

Bezpieczniej i komfortowo dla pieszych
POWIAT | W tym tygodniu rozpoczął się remont nawierzchni chodnika w ciągu drogi 

powiatowej Kościuszki – Mickiewicza – Reformatów w Wejherowie.
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Niedawno pisaliśmy o spra-
wie, która powróciła po 
ponad 3 latach, czyli pla-
nowanej wycince części lip 
rosnących przy ul. 12 Marca 
w Wejherowie. W ubiegłym 
miesiącu na ponad 50 drze-
wach pojawiły się bowiem 
oznaczenia liczbowe. 
Przypomnijmy, że 3 lata 
temu z powodu sporu pomię-
dzy ówczesnym starostą i 
prezydentem miasta wstrzy-
mana została inwestycja, 
polegająca na przebudowie 
fragmentu ul. 12 Marca. Do 
przeprowadzenia wycinki 
konieczna była zgoda miej-
skiego konserwatora zabyt-
ków, a ten nie chciał jej wy-
dać. Sytuacja uległa zmianie 
- konserwator wydał zgodę. 
Oznakowano więc drzewa, 
które trzeba było dodatkowo 
przebadać w celu ustalenia, 
czy ich wycinka będzie ko-
nieczna. 

W końcu decyzja zapadła i 
rozpoczęła się wycinka 25 
lip, niektóre drzewa zostały 
zakwalifikowane do przy-
cięcia koron. 
- Bezpośrednio związanych 
z inwestycją jest tylko 5 
drzew – wyjaśnia Robert 
Lorbiecki, dyrektor Zarządu 
Dróg dla Powiatu Puckie-
go i Wejherowskiego. - Ze 
wszystkich oznakowanych 
lip niezbędna okazała się 
wycinka tylko tych, któ-
re rosły w newralgicznych 
punktach. Wycinka niektó-
rych była jednak konieczna 
ze względu na ich zły stan, 
zagrażający bezpieczeń-
stwu. 
Modernizacja ulicy ma 
usprawnić przejazd na ulicę 
Sikorskiego. Droga zostanie 
poszerzona, powstanie lewo-
skręt w ulicę Myśliwską. Ma 
to usprawnić ruch za prze-
jazdem kolejowym. Prawdo-

podobnie inwe-
stycja zostanie 
z r e a l i z o w a n a 
jeszcze w tym 
roku. Wniosek 
do Miejskiego 
K o n s e r w a t o -
ra Zabytków 
w Wejherowie 
o wydanie po-
zwolenia na 
p r o w a d z e n i e 
robót budowla-
nych na terenie 
wpisanym do 
rejestru zabyt-
ków został już 
złożony na po-

czątku tego tygo-
dnia, podobnie jak wniosek 
do Wydziału Budownictwa 
i Architektury w Starostwie 
Powiatowym w Wejherowie 
o wydanie zgody na odstęp-
stwo od warunków technicz-
no – budowlanych na kolei 
i wniosek do Zarządcy In-
frastruktury Kolejowej PKP 
PLK S.A. Zakład Linii Ko-
lejowych w Gdyni o wyda-
nie opinii projektu. 
Po uzyskaniu wszystkich 
opinii i uzgodnień zostanie 
złożony wniosek o pozwo-
lenie na budowę. Okres 
oczekiwania na uzgodnienia 
administracyjnie 30 dni, ale 
dyrektor ZddPWiP zapew-
nia, że zarząd będzie się sta-
rał przyspieszyć procedurę, 
jeżdżąc do każdego gestora 
sieci. Okres oczekiwania na 
pozwolenie na budowę też 
wynosi maksymalnie 30 dni. 
Rafał korbut

rowie  – mówi Gabriela Li-
sius, starosta wejherowski. 
Remont chodnika finansowa-

ny jest ze środków budżeto-
wych powiatu wejherowskie-
go i miasta Wejherowa. /raf/

Wycinka drzew, 
inwestycja rozpoczęta
WEJHEROWO | Trwa wycinka części drzew na ul. 12 Marca 
w Wejherowie. Umożliwi to rozpoczęcie inwestycji polegają-
cej na przebudowie tej ulicy. 
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Posypały się mandaty 
dla motocyklistów
WEJHEROWO | Blisko sześćdziesiąt osób zostało uka-

ranych mandatami karnymi w wyniku akcji, którą prze-
prowadzili funkcjonariusze wejherowskiej drogówki. 

Policjanci kontrolowali kie-
rowców i pieszych w ramach 
akcji „Motocykle”.
- Głównym celem prowa-
dzonych działań było egze-
kwowanie od kierujących 
jednośladami poszanowa-
nia przepisów określonych 
w ustawie „Prawo o ruchu 
drogowym” oraz przestrzega-
nia przepisów wynikających 
z rozporządzenia ministra in-
frastruktury w sprawie warun-
ków technicznych pojazdów 
oraz zakresu ich niezbędnego 
wyposażenia – informują po-
licjanci z Komendy Powiato-
wej Policji w Wejherowie.
W ramach akcji funkcjona-
riuszom w ciągu zaledwie 
dwóch godzin udało się skon-
trolować dziewiętnastu moto-
cyklistów. W sumie podczas 
działań policjanci sprawdzili 
121 pojazdów. Efekt? 57 osób 
zostało ukaranych mandatami 
karnymi. Dodatkowo jednej 
osobie zatrzymano prawo 
jazdy.
/AW/Fo
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To była wyjątkowa 
uroczystość, w której 
uczestniczyli przedsta-
wiciele władz wojsko-
wych, samorządowych 
i kościelnych. Patronat 
nad wydarzeniem ob-
jęli prezydent RP, mi-
nister obrony narodo-
wej i prezydent miasta 
Wejherowa. Gościem 
honorowym uroczy-
stości był ostatni żyją-
cy żołnierz 1 MPS kpt 
Aleksander Pawelec.
Zaproszeni goście, 
zgromadzeni ucznio-
wie i wejherowianie wzięli 
udział we mszy św. pod prze-
wodnictwem bpa Wiesława 
Szlachetki. W trakcie nabo-
żeństwa odsłonięto tablicę 
memorialną ku czci księdza 
Edmunda Roszczynialskiego 
- kapelana 1. MPS, zamordo-
wanego w pierwszych miesią-
cach II wojny światowej przez 
hitlerowców. 
Sztandar i Tablica Memoriało-
wa zostały ufundowane z ini-
cjatywy Stowarzyszenia Sym-
patyków i Byłych Żołnierzy 
Zawodowych Jednostki Woj-
skowej z Wejherowa, którego 
prezesem jest kmdr rez. Marian 
Wilk, były dowódca 11. Pułku 
Łączności MW w Wejherowie.
Marian Wilk przypomniał, że 
społeczeństwo powiatu mor-
skiego w uznaniu zasług 1 Ba-
talionu Morskiego ufundowało 
sztandar, który został przeka-
zane jednostce 17 października 
1937 roku wraz z 10. ciężkimi 

karabinami maszynowymi 
zakupionymi ze zbiórki Po-
wiatowego Funduszu Obrony 
Narodowej. Fundację wspierał 
ówczesny proboszcz fary a jed-
nocześnie honorowy kapelan 1 
Batalionu Morskiego ks. prałat 
Edmund Roszczynialski, któ-
ry został zamordowany przez 
Niemców w listopadzie 1939 
roku. Matką chrzestną sztan-
daru była rodowita mieszkanka 
Kaszub Jadwiga Konkol, żona 
właściciela Jeziora Żarnowiec-
kiego. Prezes Stowarzyszenia 
przypomniał zasługi bojowe 
1 Morskiego Pułku Strzel-
ców, który w 1939 roku został 
utworzony na bazie 1 Batalio-
nu Morskiego i wziął udział 
w wojnie obronnej 1939 roku 
walcząc bohatersko na przed-
polach Wejherowa i Gdyni 
oraz broniąc Kępy Oksyw-
skiej. Na rozkaz dowódcy jed-
nostki kmdr. K. Pruszkowskie-
go sztandar został ukryty, aby 
nie dostał się w ręce wroga.

Głos zabrał również ostatni 
żyjący żołnierz 1 MPS kpt. 
Aleksander Pawelec wspomi-
nając swoją służbę wojsko-
wą z okresu przedwojennego 
i wojny obronnej 1939 roku.
Po poświęceniu sztandaru 
przez ks. bp.  Wiesława Szla-
chetkę został on uroczyście 
przekazany pocztowi sztanda-
rowemu przez starostę powia-
tu Gabriele Lisius, zastępcę 
prezydenta Beatę Rutkiewicz  
i wójta Gminy Wejherowo 
Henryka Skwarło. Sztandar 
ucałował kpt. Aleksander Pa-
welec.
Uroczystość przed ratuszem 
zakończył koncert Orkiestry 
Garnizonowej Wojsk Lądo-
wych z Elbląga oraz defilada 
Kompanii Honorowej MW. 
Dalszy ciąg uroczystości miał 
miejsce w kolegiacie, gdzie 
podczas Mszy św. ks. bp Wie-
sław Szlachetka poświęcił i od-
słonił Tablicę Memoriałową. 
/raf/

Przekazali replikę sztandaru
WEJHEROWO | 77 lat minęło od zaprzestania działań wojennych 
w obronie polskiego wybrzeża. Wejherowo pamiętając o hero-
izmie 1. Morskiego Pułku Strzelców uroczyście uczciło ten dzień. 
Na Placu Jakuba Wejhera odbyła się uroczystość poświęcenia 
i przekazania repliki sztandaru 1 Morskiego Pułku Strzelców.
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W ostatnią niedzielę wrze-
śnia obchodzony jest Świa-
towy Dzień Serca. To idealny 
moment, aby zatroszczyć się 
o swoje serce i wykonać pro-
filaktyczne badania. Będzie 
to możliwe podczas spotka-
nia pt. „Teraz serce”, które 
odbędzie się w najbliższą 
sobotę.
Przy specjalnie wydzielonym 
stanowisku w pasażu gale-
rii handlowej każdy będzie 
mógł bezpłatnie wykonać 
badanie EKG. Zostanie ono 
przesłane online do Centrum 
Monitoringu Kardiologicz-
nego, gdzie lekarz specja-
lista opisze i zinterpretuje 
badanie, które już po chwili 
zostanie wydrukowane w ga-
lerii handlowej i wręczone 

Organizatorzy będą przekony-
wać wszystkich do noszenia 
elementów odblaskowych na 
ubraniu i rozdawać odbla-
skowe opaski. Powstanie też 
interaktywne Bezpieczne Mia-
steczko. Będą na nim odwzoro-
wane główne elementy miasta 
– budynki, drogi, przejścia dla 
pieszych oraz światła drogowe. 
Tak odwzorowana przestrzeń 
pomoże dzieciom wyćwiczyć 
umiejętności, niezbędne do 
bezpiecznego poruszania się po 
drodze. Broszury edukacyjne 
rozdawane podczas spotkania 
pozwolą utrwalić tę wiedzę.
Dodatkowo najmłodsi będą 

mogli wziąć udział w licz-
nych zabawach i animacjach. 
Wśród nich będzie wielkofor-
matowa gra edukacyjna „Zebra 
w mieście”. W trakcie rozgryw-
ki to uczestnicy są pionkami na 
planszy i poruszają się po niej 
zdobywając kolejne punkty 
wiedzy. Z kolei podczas warsz-

tatów plastycznych maluchy 
będą mogły również wykonać 
maski superbohaterów, a na-
stępnie zapozować w nich do 
zdjęcia na tle specjalnej foto-
ścianki. 
Na potrzeby kampanii eduka-
cyjnej została stworzona strona 
internetowa odblaskowi.pl.
Spotkanie w ramach kampa-
nii „Odblaskowi – Siła bez-
pieczeństwa” odbędzie się 25 
września w godzinach 11.00-
17.00 w Porcie Rumia Centrum 
Handlowym Auchan przy ulicy 
Grunwaldzkiej 108. Udział 
w spotkaniu jest bezpłatny. 
/raf/

Zadbaj o swoje serce
ZDROWIE | EKG, pomiar poziomu cholesterolu czy obliczenie wskaźnika BMI – między 

innymi takie badania będzie można bezpłatnie wykonać w najbliższą sobotę w Porcie Rumia. 
Każdy będzie mógł także zasięgnąć porad dietetyka.

pacjentowi. 
Podczas spotkania wykonane 
zostaną również badanie po-
ziomu cholesterolu, pomiar 
ciśnienia, obliczenie wskaźni-
ka BMI oraz określenie czyn-
ników ryzyka zawału mięśnia 
sercowego. Na miejscu obec-
ny będzie także dietetyk, który 
odpowie na wszystkie pytania 
dotyczące zdrowego odżywia-

nia się. 
Spotkanie odbędzie się w so-
botę 24 września w Porcie Ru-
mia Centrum Handlowym Au-
chan przy ulicy Grunwaldzkiej 
108. Bezpłatne badania będzie 
można wykonać między go-
dziną 10.00 a 18.00. Nie są 
wymagane wcześniejsze za-
pisy.
/raf/

Bądź widoczny, zostań „odblaskowym”
BEZPIECZEŃSTWO | Siódma edycja kampanii edukacyjnej „Odblaskowi – Siła bez-

pieczeństwa”, adresowanej do uczniów i ich rodziców odbędzie się w najbliższy weekend. 
Jej celem jest promowanie zasad bezpiecznego poruszania się pieszych i rowerzystów po 
drogach, zwłaszcza po zmroku.
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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. 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                                                                                                                                                203/2016/DB

REKLAMA                                                              38/2016/PR

Dobry start z książką
REDA | Bibliotekarze w całym kraju zachęcają przedszkolaków do czytania. W akcję „Z książką na start” zaangażowała się 
między innymi redzka biblioteka. 
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Z okazji inauguracji przedsię-
wzięcia w placówce zorga-
nizowane zostało wyjątkowe 
wydarzenie. 
- Biblioteka w Redzie przy-
stąpiła do projektu 1 września 
– informuje Bożena Natzke, 
dyrektor placówki. - Inaugu-
racja miała miejsce w miniony 
piątek, kiedy to nasza placów-
ka na kilka godzin przekształ-
ciła się w „Zaczarowany Świat 
Juliana Tuwima”. Na dzieci 
czekały liczne atrakcje, m.in. 
inscenizacje bajek Tuwima 
przedstawione przez bajkowe 
postaci, w które wcielili się 

pracownicy biblioteki i przed-
stawiciele urzędu miejskiego 
oraz niektóre dzieci. 
Koordynatorzy przedsięwzię-
cia zachęcają przedszkolaków 
i ich rodziców do wspólnego 
spędzania czasu na czytaniu 
książek i wizytach w bibliote-
kach. Projekt skierowany jest 
do dzieci w wieku od 0 do 6 
lat. Ma on na celu pokazanie, 
że istnieją inne sposoby spę-
dzania razem wolnego czasu 
niż siedzenie przed telewizo-
rem. Organizatorzy zachęcają 
do wspólnego czytania, które 
daje dzieciom możliwość wła-

snej interpretacji rzeczywi-
stości zawartej w książkach. 
Rodzicom stwarza okazję 
do rozmów o książkach i ich 
bohaterach, a tym samym na-
wiązywania bliższych relacji 
z dziećmi. 
- W ramach akcji dzieci otrzy-
mały już pakiety startowe, 
czyli kartę biblioteczną, pasz-
port biblioteczny małego czy-
telnika, książeczkę oraz słodką 
niespodziankę – mówi Bożena 
Natzke. - Wszystkiemu przy-
glądał się żółw Hugo, który 
jest maskotką akcji „Z książką 
na start”. 

W Paszport Młodego Czytel-
nika będzie wbijana pieczątka 
za każdym razem, gdy dziec-
ko odwiedzi jedną z bibliotek, 
biorących udział w projekcie 
i wypożyczy książkę. Gdy 
uzbiera określoną regulami-
nem liczbę pieczątek, otrzy-
ma imienny dyplom. W skład 
Pakietu Startowego wchodzi 
też inny, niezwykle ważny ele-
ment – książka dopasowana 
do wieku i zainteresowań mło-
dego czytelnika. Warto pamię-
tać, że dla wielu dzieci będzie 
to ich pierwsza własna książ-
ka. małgorzata Radkiewicz
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REKLAMA                                149/2016/DB
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XII Dni Kultury Powiatu 
Wejherowskiego rozpoczną się 
w niedzielę 25 września i po-
trwają do 2 października. Poni-
żej przedstawiamy szczegółowy 
program wydarzenia. 

NIeDzIeLa, 25 WrześNIa

Tego dnia odbywać się będą 
koncerty pieśni maryjnych w wy-
konaniu chórów Ziemi Wejherow-
skiej. 

I tak o godz. 9.00 Chór Deka-
nalny św. Jana Pawła II z Kielna 
wystąpi w kościele pw. św. Waw-
rzyńca w Luzinie, o 9.30 Chór 
Mieszany „Pięciolinia” z Lini da 
koncert w kościele pw. św. Piotra 
i Pawła w Ciekocinie, o 9.45 - Chór 
„Laudate Dominum” z Wejherowa 
w kościele pw. NMP Królowej Pol-
ski w Wejherowie, o godz. 10.00: 
Wejherowski Chór Mieszany „Ca-
merata Musicale” w kościele pw. 
Chrystusa Króla w Wejherowie; 
Towarzystwo Śpiewacze im. Jana 
Trepczyka z Wejherowa w ko-
ściele pw. św. Wojciecha w Re-
dzie; Chór Mieszany „Lira” z Rumi 
w kościele pw. św. Jadwigi Królo-
wej w Bojanie. 

Kolejne występy chórów od-
będą się: godz. 10.30: Kaszubski 
Zespół „Redzanie” z Redy - Ko-
ściół pw. NMPNP w Redzie, godz. 
11.00: Chór Żeński „Gaudeamus” 
z Gościcina - Kościół pw. św. Ma-
teusza Apostoła w Górze; Chór 
Kaszubski „Rumianie” z Rumi - 
Kościół pw. św. Mikołaja w Sze-

mudzie, godz. 12.30: Chór Męski 
„Harmonia” z Wejherowa - Ko-
ściół pw. św. Ottona w Kostkowie; 
Chór św. Cecylii z Rumi - Kościół 
pw. bł. E. Bojanowskiego w Rumi, 
godz. 13.00: Chór „Appassionato” 
z Gniewina - Kościół pw. Chry-
stusa Króla w Wejherowie, godz. 
13.30: Chór Mieszany „Lutnia” 
z Luzina - Kościół pw. św. Waw-
rzyńca w Luzinie, godz. 18.00: 
Chór św. Jana z Redy - Kościół 
pw. św. Stanisława Kostki w Wej-
herowie. 

Oprócz tego o godz. 17.00 
w Domu Kultury Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Janowo” w Rumi 
przy ul. Pomorskiej 11 odbędzie 
się Biesiada Literacka z Janu-
szem Zaorskim. 

PoNIeDzIałeK, 
26 WrześNIa

To będzie dzień wielkiego jubi-
leuszu. 125-lecie świętować bę-
dzie Zgromadzenie Sióstr Zmar-
twychwstania Pańskiego. Z tej 
okazji o godz. 16.30 w Kościele 
pw. Trójcy Świętej w Wejherowie 
odprawiona zostanie msza św. ju-
bileuszowa, zaś po mszy, od godz. 
18.00, w Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej 
w Wejherowie, przy ul. Zamkowej 
2a, zorganizowane zostaną: wer-
nisaż wystawy z okazji jubileuszu 
Zgromadzenia Sióstr Zmartwych-
wstania Pańskiego w Wejherowie 
i koncert chóru „Cantores Veihe-
rovienses”. 

WToreK, 27 WrześNIa

Literatura będzie tematem 
przewodnim wtorkowego popo-
łudnia. W Muzeum Piśmiennic-
twa i Muzyki Kaszubsko-Pomor-
skiej w Wejherowie o godz. 18.00 
odbędzie się promocja „Kaszub-
skiego Śpiewnika Szkolnego” 
pod red. dr W. Frankowskiej oraz 
rozstrzygnięcie Ogólnopolskie-
go Konkursu Literackiego im. 
Jana Trepczyka na tekst pio-
senki dla dzieci. 

śroDa, 28 WrześNIa

Będzie to Dzień Tańca Ka-
szubskiego. Z tej okazji od godz. 
18.00 w Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Pomor-
skiej w Wejherowie uczestnicy 
spotkania usłyszą referat nt. 
życia i twórczości wybitne-
go choreografa kaszubskiego 
Pawła Szefki w 25 rocznicę jego 
śmierci. Organizatorzy przy-
gotowali także prezentację na 
temat tańców kaszubskich, zaś 
uczestnikom warsztatów tańca 
kaszubskiego zostaną wręczo-
ne certyfikaty. 

CzWarTeK, 29 WrześNIa

Kolejny raz uczestnicy będą 
mieli okazję zapoznać się z lite-
raturą. W czwartek odbędą się 
bowiem V Jesienne Spotkanie 
Ludzi Pióra Ziemi Wejherow-
skiej. I tak o godz. 18.00 w Po-

wiatowej Bibliotece Publicznej 
w Wejherowie, przy ul. Dwor-
cowej 7, rozpocznie się promo-
cja zbioru „Ziemio moja” - VI 
edycji almanachu połączona ze 
spotkaniem z Mirosławem Ody-
nieckim, który dokonał wyboru, 
redakcji, składu i opracowania 
zbioru. 

PIąTeK, 30 WrześNIa

To będzie nie lada gratka dla 
miłośników wspaniałej, nastrojo-
wej muzyki. O godz. 19.00 w Mu-
zeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej w Wej-
herowie będzie można posłu-
chać koncertu fortepianowego 
Marcina Dominika Głucha. 

W ramach Dni Kultury odbędzie 
się także uroczysta Gala Kultu-
ry Powiatu Wejherowskiego – 

o godz. 14.00 w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wej-
herowie, ul. Bukowa 1. W progra-
mie wydarzenia zaplanowano 
m.in. uroczysty wykład ks. prof. 
JanaPerszona, promocję „Pocz-
tu Pisarzy Kaszubskich” autor-
stwa Stanisława Janke i Macieja 
Tamkuna, występ artystyczny 
i wystawę obrazów pocztu. 

Podczas gali zostaną wręczo-
ne medale „Za zasługi dla po-
wiatu wejherowskiego”. Otrzy-
mają je: Alicja Klinkosz, zespół 
muzyczny Art’n’Voices, Irena 
Piastowska, Józef Lanc, Longina 
Wysocka, Zgromadzenie Sióstr 
Miłosierdzia z Wejherowa, Wej-
herowskie Stowarzyszenie „Ro-
dzina Piaśnicka”, Zgromadzenie 
Sióstr Zmartwychwstania Pań-
skiego w Wejherowie oraz Zofia 
Meyer. 

SoboTa, 1 PaźDzIerNIKa

Tego dnia kulturalne święto 
przeniesie się do Gdańska. O godz. 
17.00 w Nadbałtyckim Centrum 
Kultury przy ul. Korzennej 33/35 
odbędzie się rozstrzygnięcie 
Ogólnopolskiego Konkursu Lite-
rackiego im. Jana Drzeżdżona, 
wręczenie Medali „Zasłużony Kul-
turze Gloria Artis” i promocja pu-
blikacji pokonkursowych. 

NIeDzIeLa, 2 PaźDzIerNIKa

Ostatniego dnia XII Dni Kultury 
Powiatu Wejherowskiego odbę-
dą się Uroczystości Piaśnickie. 
O godz. 11.00 w Kaplicy Leśnej 
w Piaśnicy odprawiona będzie 
uroczysta msza św. pod przewod-
nictwem ks. Arcybiskupa.

Rafał korbut

Tydzień z muzyką, literaturą, 
malarstwem, i rzeźbą
POWIAT | Lada dzień rozpoczynają się XII Dni Kultury Powiatu Wejherowskiego. Najbliższe kilka dni upłynie pod znakiem koncertów, spotkań lite-
rackich, promocji książek, ale też wręczania medali dla tych, którzy w szczególności zasłużyli się dla rozwoju i propagowania kultury w powiecie.

Kasia Wilk to polska wo-
kalistka wyróżniona w ran-
kingu czasopisma muzycz-
nego „Machina” poprzez 
umieszczenie jej na liście 50 
najlepszych polskich woka-
listek. Karierę rozpoczyna-
ła między innymi zajmując 
2 miejsce wraz z zespołem 
„KTO TO” w konkursie De-
biutów na Festiwalu w Opo-
lu. 

Jej rozpoznawalność sta-
nowczo wzrosła po wy-
puszczeniu singla „Ważne”, 
który zrealizowała razem 
z Mezem. Jak i po premie-
rze utworu „Pierwszy raz”. 
6 maja 2016 ukazał się jej 
najnowszy singiel „Światło-
cień”, który zapowiada jej 
trzeci album.

Koncert odbędzie się w so-
botę 24 września o godzinie 
18:00. 

/kP/

Kasia Wilk akustycznie
REDA | Na akustycznym koncercie, który odbędzie się w Fabryce Kultury w Redzie, 

wystąpi Kasia Wilk. W tym roku piosenkarka wraca z singlem „Światłocień”, który jest 
zapowiedzią jej nowego albumu!

Znany reżyser pojawi się 
w Redzie w ramach cyklu 
spotkań „Biesiady Literac-
kie” 

- Biesiady Lite-
rackie w Miej-
skiej Bibliote-
ce Publicznej 
w Redzie or-
ganizowane 
są od 2007 
roku – po-
daje Bożena 
Natzke, dy-
rektor Miej-
skiej Biblioteki 
Publicznej w Redzie. 
- Naszymi gośćmi byli znani 
pisarze, wybitne osobistości 

życia publicznego i artyści 
scen polskich, którzy swoje 
życie i twórczość udoku-

mentowali w książkach. 
Gościliśmy min. Jac-

ka Fedorowicza, 
Jerzego Stuh-

ra, Grażynę 
Wo l s z c z a k , 
Janusza Leona 
Wiśniewskie-
go, Manuelę 
Gretkowską, 

Z b i g n i e w a 
Wodeckiego, ks. 

Jana Kaczkow-
skiego. W najbliż-

szym czasie gościć będziemy 
również wybitną aktorkę - 

Grażynę Szapołowską oraz 
aktora i reżysera Andrzeja 
Strzeleckiego .

Janusz Zaorski jest znako-
mitym polskim reżyserem, 
scenarzystą, aktorem i auto-
rem książek. To twórca ta-
kich filmów jak: „Piłkarski 
poker”, „Matka Królów”, 
„Syberiada polska”, „Złoto-
polscy”, „Szczęśliwego No-
wego Jorku”. Na piątkowym 
spotkaniu zaprezentuje swoją 
książkę pt. „Jaja, serce, łeb”.

Spotkanie odbędzie się 
w piątek o godz. 17 w czy-
telni Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej przy ul. Hieronima 
Derdowskiego 3. /mR/

Spotkanie ze znanym reżyserem
REDA | Chcesz się spotkać „oko w oko” i porozmawiać z uznanym reżyserem, Januszem 

Zaorskim? Już dziś – w piątek – będzie ku temu znakomita okazja. 

Na mapie tego rodzaju sto-
warzyszeń brakuje klubów po-
święconych wyłącznie literatu-
rze kaszubskiej. Powyższą lukę 
wypełnia Miejska Biblioteka 
Publiczna w Wejherowie, ofe-
rując swoim czytelnikom spo-
tkania w ramach Dyskusyjnego 
Klubu Książki Kaszubskiej. 

W siedzibie placówki odbyło 
się już spotkanie organizacyjne, 
w którym udział wzięli przed-
stawiciele dwóch wydawnictw, 
mających pełnić rolę partne-
rów projektu. W rozmowach 
uczestniczył również Dariusz 
Majkowski, redaktor naczelny 
„Pomeranii”.

Dyskusyjny Klub Książki 
Kaszubskiej zapewni prze-
strzeń, w której każdy czytel-
nik będzie miał okazję poznać 
bliżej literaturę kaszubską po-
przez możliwość wypożycze-
nia regionalnych publikacji, 
podyskutowania nad ciekawy-
mi wątkami omawianych 
dzieł i poznania in-
nych ludzi, którym 
bliska jest twór-
czość literacka 
naszego regionu. 
Na pierwsze 
spotkanie ma 
być gotowa lista 
polecanych ty-

Jedyny taki klub w Polsce
WEJHEROWO | W całym kraju obecnie funkcjonuje 

1,4 tys. dyskusyjnych klubów książki. Co miesiąc spotyka 
się w ich ramach ponad dziesięć tys. osób, aby rozmawiać 
o książkach i literaturze. 

tułów, z których to klubowicze 
wybiorą książki, o których będą 
chcieli rozmawiać. Organizator 
ma zapewnić odpowiednią ilość 
wybranych egzemplarzy. 

Pierwsze spotkanie DKKK od-
będzie się już 13 października o 
godz. 17 w siedzibie Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Wej-
herowie. Rozmowa dotyczyć 
będzie opowiadania, które zosta-
nie rozesłane zainteresowanym 
osobom drogą mailową. Chętni 
uczestnictwem w październiko-
wym spotkaniu proszeni są o za-
pisy (osobiste lub telefoniczne) 

w Wypożyczalni dla 
Dorosłych (tel. 58 677 

65 74). Warto za-
znaczyć, że kolej-

ne spotkania 
DKKK będą 
miały charak-
ter otwarty.
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XII Dni Kultury Powiatu 
Wejherowskiego rozpoczną się 
w niedzielę 25 września i po-
trwają do 2 października. Poni-
żej przedstawiamy szczegółowy 
program wydarzenia. 

NIeDzIeLa, 25 WrześNIa

Tego dnia odbywać się będą 
koncerty pieśni maryjnych w wy-
konaniu chórów Ziemi Wejherow-
skiej. 

I tak o godz. 9.00 Chór Deka-
nalny św. Jana Pawła II z Kielna 
wystąpi w kościele pw. św. Waw-
rzyńca w Luzinie, o 9.30 Chór 
Mieszany „Pięciolinia” z Lini da 
koncert w kościele pw. św. Piotra 
i Pawła w Ciekocinie, o 9.45 - Chór 
„Laudate Dominum” z Wejherowa 
w kościele pw. NMP Królowej Pol-
ski w Wejherowie, o godz. 10.00: 
Wejherowski Chór Mieszany „Ca-
merata Musicale” w kościele pw. 
Chrystusa Króla w Wejherowie; 
Towarzystwo Śpiewacze im. Jana 
Trepczyka z Wejherowa w ko-
ściele pw. św. Wojciecha w Re-
dzie; Chór Mieszany „Lira” z Rumi 
w kościele pw. św. Jadwigi Królo-
wej w Bojanie. 

Kolejne występy chórów od-
będą się: godz. 10.30: Kaszubski 
Zespół „Redzanie” z Redy - Ko-
ściół pw. NMPNP w Redzie, godz. 
11.00: Chór Żeński „Gaudeamus” 
z Gościcina - Kościół pw. św. Ma-
teusza Apostoła w Górze; Chór 
Kaszubski „Rumianie” z Rumi - 
Kościół pw. św. Mikołaja w Sze-

mudzie, godz. 12.30: Chór Męski 
„Harmonia” z Wejherowa - Ko-
ściół pw. św. Ottona w Kostkowie; 
Chór św. Cecylii z Rumi - Kościół 
pw. bł. E. Bojanowskiego w Rumi, 
godz. 13.00: Chór „Appassionato” 
z Gniewina - Kościół pw. Chry-
stusa Króla w Wejherowie, godz. 
13.30: Chór Mieszany „Lutnia” 
z Luzina - Kościół pw. św. Waw-
rzyńca w Luzinie, godz. 18.00: 
Chór św. Jana z Redy - Kościół 
pw. św. Stanisława Kostki w Wej-
herowie. 

Oprócz tego o godz. 17.00 
w Domu Kultury Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Janowo” w Rumi 
przy ul. Pomorskiej 11 odbędzie 
się Biesiada Literacka z Janu-
szem Zaorskim. 

PoNIeDzIałeK, 
26 WrześNIa

To będzie dzień wielkiego jubi-
leuszu. 125-lecie świętować bę-
dzie Zgromadzenie Sióstr Zmar-
twychwstania Pańskiego. Z tej 
okazji o godz. 16.30 w Kościele 
pw. Trójcy Świętej w Wejherowie 
odprawiona zostanie msza św. ju-
bileuszowa, zaś po mszy, od godz. 
18.00, w Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej 
w Wejherowie, przy ul. Zamkowej 
2a, zorganizowane zostaną: wer-
nisaż wystawy z okazji jubileuszu 
Zgromadzenia Sióstr Zmartwych-
wstania Pańskiego w Wejherowie 
i koncert chóru „Cantores Veihe-
rovienses”. 

WToreK, 27 WrześNIa

Literatura będzie tematem 
przewodnim wtorkowego popo-
łudnia. W Muzeum Piśmiennic-
twa i Muzyki Kaszubsko-Pomor-
skiej w Wejherowie o godz. 18.00 
odbędzie się promocja „Kaszub-
skiego Śpiewnika Szkolnego” 
pod red. dr W. Frankowskiej oraz 
rozstrzygnięcie Ogólnopolskie-
go Konkursu Literackiego im. 
Jana Trepczyka na tekst pio-
senki dla dzieci. 

śroDa, 28 WrześNIa

Będzie to Dzień Tańca Ka-
szubskiego. Z tej okazji od godz. 
18.00 w Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Pomor-
skiej w Wejherowie uczestnicy 
spotkania usłyszą referat nt. 
życia i twórczości wybitne-
go choreografa kaszubskiego 
Pawła Szefki w 25 rocznicę jego 
śmierci. Organizatorzy przy-
gotowali także prezentację na 
temat tańców kaszubskich, zaś 
uczestnikom warsztatów tańca 
kaszubskiego zostaną wręczo-
ne certyfikaty. 

CzWarTeK, 29 WrześNIa

Kolejny raz uczestnicy będą 
mieli okazję zapoznać się z lite-
raturą. W czwartek odbędą się 
bowiem V Jesienne Spotkanie 
Ludzi Pióra Ziemi Wejherow-
skiej. I tak o godz. 18.00 w Po-

wiatowej Bibliotece Publicznej 
w Wejherowie, przy ul. Dwor-
cowej 7, rozpocznie się promo-
cja zbioru „Ziemio moja” - VI 
edycji almanachu połączona ze 
spotkaniem z Mirosławem Ody-
nieckim, który dokonał wyboru, 
redakcji, składu i opracowania 
zbioru. 

PIąTeK, 30 WrześNIa

To będzie nie lada gratka dla 
miłośników wspaniałej, nastrojo-
wej muzyki. O godz. 19.00 w Mu-
zeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej w Wej-
herowie będzie można posłu-
chać koncertu fortepianowego 
Marcina Dominika Głucha. 

W ramach Dni Kultury odbędzie 
się także uroczysta Gala Kultu-
ry Powiatu Wejherowskiego – 

o godz. 14.00 w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wej-
herowie, ul. Bukowa 1. W progra-
mie wydarzenia zaplanowano 
m.in. uroczysty wykład ks. prof. 
JanaPerszona, promocję „Pocz-
tu Pisarzy Kaszubskich” autor-
stwa Stanisława Janke i Macieja 
Tamkuna, występ artystyczny 
i wystawę obrazów pocztu. 

Podczas gali zostaną wręczo-
ne medale „Za zasługi dla po-
wiatu wejherowskiego”. Otrzy-
mają je: Alicja Klinkosz, zespół 
muzyczny Art’n’Voices, Irena 
Piastowska, Józef Lanc, Longina 
Wysocka, Zgromadzenie Sióstr 
Miłosierdzia z Wejherowa, Wej-
herowskie Stowarzyszenie „Ro-
dzina Piaśnicka”, Zgromadzenie 
Sióstr Zmartwychwstania Pań-
skiego w Wejherowie oraz Zofia 
Meyer. 

SoboTa, 1 PaźDzIerNIKa

Tego dnia kulturalne święto 
przeniesie się do Gdańska. O godz. 
17.00 w Nadbałtyckim Centrum 
Kultury przy ul. Korzennej 33/35 
odbędzie się rozstrzygnięcie 
Ogólnopolskiego Konkursu Lite-
rackiego im. Jana Drzeżdżona, 
wręczenie Medali „Zasłużony Kul-
turze Gloria Artis” i promocja pu-
blikacji pokonkursowych. 

NIeDzIeLa, 2 PaźDzIerNIKa

Ostatniego dnia XII Dni Kultury 
Powiatu Wejherowskiego odbę-
dą się Uroczystości Piaśnickie. 
O godz. 11.00 w Kaplicy Leśnej 
w Piaśnicy odprawiona będzie 
uroczysta msza św. pod przewod-
nictwem ks. Arcybiskupa.

Rafał korbut

Tydzień z muzyką, literaturą, 
malarstwem, i rzeźbą
POWIAT | Lada dzień rozpoczynają się XII Dni Kultury Powiatu Wejherowskiego. Najbliższe kilka dni upłynie pod znakiem koncertów, spotkań lite-
rackich, promocji książek, ale też wręczania medali dla tych, którzy w szczególności zasłużyli się dla rozwoju i propagowania kultury w powiecie.

Plener ma na celu  uka-
zanie urody i piękna kra-
jobrazu powiatu wejhe-
rowskiego, popularyzację 
sztuki malarskiej i rzeźbiar-
skiej, integrację środowiska 
twórców artystycznych, 
wymianę doświadczeń 
i nawiązanie przyjaźni oraz  
rozwijanie i pogłębianie do-
świadczeń i zainteresowań 
artystycznych. Wydarzenie 
to ma również na celu zbli-
żenie przeciętnego widza 
do świata artystycznego, 
pokazanie mieszkańcom 
na żywo pracy artystów, 
dlatego też przez cały czas 
trwania pleneru drzwi Dwor-
ku Drzewiarza w Gościci-
nie, przy ulicy Drzewiarza 
2, gdzie odbywa się plener, 
będą otwarte dla wszystkich 
zainteresowanych. 

W plenerze wezmą udział 
artyści: Barbara Wojtanow-
ska - uprawia malarstwo olej-
ne, akwarele, akryl i pastel; 
Bronisław Melzer - pierw-
sze kroki stawiał w techni-
ce akwarelowej, natomiast 
z biegiem lat jego obrazy 
były coraz częściej i odważ-
niej malowane olejem; Piotr 
Golla – rzeźbi, inspiracją jest 
morze i tematyka religijna; 
Joanna Kowalska - zajmu-
je się malarstwem olejnym 
i akrylowym; Maciej Tamkun 

–  komisarz artystyczny ple-
neru, artysta malarz, emery-
towany nauczyciel, historyk, 
teolog i pedagog. Artysta 
z 41-letnim stażem, ilustra-
tor książek i poeta; Maciej 
Grzelak - po  60 latach po-
stanowił spełnić swoje ma-
rzenia okresu przedszkol-
nego i od 6 lat uczestniczy 
w zajęciach artystycznych; 
Małgorzata Krause - cera-
mik i zdobnik. Maluje  na 
ceramice, szkle, płótnie, wy-
konuje wydmuszki; Marek 
Zagórski - wykonuje prace 
rzeźbiarskie, repliki mebli 
gdańskich, zegarów. Specja-
lizuje się w sztuce sakralnej; 
Mieczysław Woźniak – wy-
konywanie rzeźb sakralnych, 
historycznych, postaci zwią-

zanych z ginącymi zawoda-
mi; Robert Wyskiel - zajmuje 
się rzeźbą w drewnie; Urszu-
la Zimorska - maluje głów-
nie techniką olejną, zajmuje 
się również sztuką użytkową 
- techniką decoupage a także 
malowaniem na szkle; Wa-
dysław Weremko – rzeźbi, 
początkowo małe figurki, 
od niedawna również duże 
formy; Zdzisław Karbowiak 
– maluje w technice olejnej 
a także pastelami; Zenon Plą-
skowski – jego obrazy brały 
udział w wystawach zbio-
rowych i indywidualnych; 
Alina Żywicka - malarstwo, 
oleje.

Plener potrwa do piątku 30 
września.

/raf/

Podczas spo-
tkania zaprezen-
tuje fotografie, 
filmy i opowieści 
z serca dusznej, 
toczącej wieczną 
walkę selvy nad 
Amazonką, za-
mieszkałej przez 
Indian Yanoma-
mi. Przedstawi 
zmagania z bezli-
tosnym równiko-
wym lasem i jego 
bezwzględnymi 
mie szkańcami , 
opowie o zwyczajach Indian, 
Brazylijczyków i ich spo-
sobach na przeżycie w eks-
tremalnie niesprzyjających 
warunkach, o własnych tech-
nikach przetrwania w najbar-
dziej różnorodnym ekosyste-
mie świata. Pokaże przebieg 
wyprawy, miejsca zachwy-
cające i budzące grozę. Nie-
powtarzalne ujęcia dzikiej 

przyrody w trudnodostęp-
nych zakątkach dżungli, In-
dian Yanomami zamieszkują-
cych dorzecze rzeki Padauiri 
oraz zabawne sytuacje, które 
nieuniknienie musiały się po-
jawić przy zderzeniu osiem-
nastoletniego eksploratora ze 
światem latynoskim.

Emil Witt to podróżnik, sur-
wiwalowiec, instruktor wielu 
rzeczy, które trudno nazwać… 

od samoobrony 
przez tworzenie 
ekologicznych sie-
dlisk, aż po zajęcia 
motywacyjne. Od 
3 lat, a ma już na 
karku 21, zajmuje 
się eksplorowa-
niem zapomnia-
nych zakątków 
Amazonii, pisze 
o tym artykuły, fo-
tografuje i filmuje.

A co robi w Pol-
sce? Głównie w le-
sie siedzi, a po za 

tym odwiedza biblioteki, 
szkoły, domy kultury, radia 
i telewizje oraz prowadzi blo-
ga . Raz do roku ogłasza, że 
znika na 3 miesiące w ama-
zońskiej puszczy.... i tyle go 
widzieli!

Piątek, 30 września, godz. 
18:00, Stacja Kultura, ul. Sta-
rowiejska 2 (dworzec PKP). 
Wstęp wolny! /raf/

Piękno powiatu 
w malarstwie i rzeźbie
GOŚCICINO | Już po raz trzeci w gminie Wejherowo odbędzie się Ogólnopolski Plener 

Malarsko-Rzeźbiarski, pod patronatem starostwa powiatowego. Rozpocznie się już w naj-
bliższą niedzielę, 25 września. 

Emil Witt o podróżach
RUMIA | W roku 2013 Emil Witt jako osiemnastolatek, samotnie poleciał do Brazylii i spę-

dził dwa miesiące głęboko w dżungli, docierając do zapomnianych plemion Yanomami. Swoimi 
wrażeniami podzieli się z uczestnikami spotkania, które niebawem odbędzie się w Rumi. 
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Energa znalazła się na 49. 
pozycji X edycji rankingu 500 
Największych Firm Europy 
Środkowo-Wschodniej przy-
gotowanego przez „Rzeczpo-
spolitą” i firmę Deloitte. Fir-
ma osiągnęła wyniki, które 
uplasowały ją o cztery miej-
sca wyżej niż w zeszłym roku 
i tym samym pierwszy raz w 
historii rankingu weszła do 
grona 50 największych firm 
europejskich w naszym re-
gionie. Listę otwiera polski 
PKN Orlen. PGE zajmuje 10. 
pozycję, Tauron – 24., a Enea 
– 59. Ranking porównuje 
wysokość przychodów osią-
gniętych przez poszczególne 
firmy w 2015 roku. Energa 
o ponad 2 proc. zwiększyła 
osiągnięte w tym czasie przy-
chody. 

Z kolei w rankingu „Rzecz-
pospolitej” 500 największych 
polskich firm Energa zajmuje 
19. pozycję, a według zesta-
wienia tygodnika „Wprost” 
– jest 10.  największą firmą 
z polskim kapitałem. Ener-
ga jest także 5. największym 
płatnikiem podatku dochodo-

wego i 5. największym inwe-
storem w kraju.

Według Indeksu Patrioty-
zmu Polskiego Biznesu przy-
gotowanego przez „Rzecz-
pospolitą” Energa jest na 8. 
pozycji w kategorii polskiej 
firmy wspomagającej finanso-
wo działalność prospołeczną.

Grupa Energa od lat notuje 

stabilne wyniki finansowe. 
W I półroczu 2016 r. - mimo 
trudnych i zmieniających się 
warunków rynkowych - wy-
pracowała prawie 5 mld zł 
przychodów oraz ponad 1 
mld zł zysku EBITDA. Od-
notowana za ten okres strata 
netto była efektem jednorazo-
wych odpisów i nie wpłynęła 

na sytuację finansową Grupy. 
O dobrej pozycji finansowej 
świadczą również ratingi 
renomowanych instytucji. 
Agencja ratingowa Fitch 
przyznała spółce długoter-
minową ocenę na poziomie 
„BBB” ze stabilną perspek-
tywą, długoterminowy rating 
agencji Moody’s to Baa1, a 

jego perspektywa również 
jest stabilna.

Energa jednocześnie kon-
sekwentnie realizuje ambitny 
program inwestycyjny. W I 
półroczu 2016 r.  nakłady na 
inwestycje wyniosły prawie 
0,8 mld, a w ciągu ostatnich 
pięciu lat osiągały średnio 
poziom 1,8 mld zł rocznie. 

Najważniejszym obszarem 
prowadzonych w Grupie 
inwestycji jest dystrybucja 
energii elektrycznej, na którą 
Energa przeznacza zdecy-
dowaną większość swoich 
wydatków. Efektem jest po-
prawiająca się na przestrzeni 
ostatnich lat niezawodność 
dostaw energii. Od 2014 roku 
średni czas awarii na odbior-
cę skrócił się o 35 proc., na-
tomiast średnia częstotliwość 
awarii na odbiorcę obniżyła 
się z poziomu 1,7 do 1,3.

Energa - według Indeksu 
Patriotyzmu Polskiego Bizne-
su - jest na 18. pozycji wśród 
polskich firm przeznaczają-
cych najwięcej na badania 
naukowo-techniczne.

W ostatnich latach było to 
średnio od 120 do 180 mln 
zł rocznie. Za najbardziej 
perspektywiczne innowacyj-
ne kierunki rozwoju spół-
ka uznaje smart grid, smart 
city, magazynowanie energii 
i zarządzanie jej zużyciem, 
mobilność elektryczną oraz 
nowe technologie wytwarza-
nia energii. (BG)

Energa wśród największych firm 
fo

t. 
En

er
ga

RANKING | Energa zajęła 49. miejsce na liście 500 największych firm Europy Środkowo-Wschodniej. Spółka osiągnęła najwięk-
szy wzrost przychodów wśród krajowych firm energetycznych i jako jedyna poprawiła pozycję w rankingu.
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oGŁoSZEnIE
BuRmIStRZA mIAStA RumI

Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 
1774 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta Rumi 
Nr 845/391/2016 z dnia 14 września 2016 roku informuję, iż 
w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, na 
okres 21 dni, wywieszony został wykaz obejmujący nierucho-
mość położoną w Rumi, w rejonie ul. Kazimierskiej, oznaczoną 
jako działka nr 43 o pow. 9970 m2, stanowiącą własność Gmi-
ny Miejskiej Rumia, przeznaczoną do sprzedaży    w drodze 
przetargu ustnego nieograniczonego.

oGŁoSZEnIE
BuRmIStRZA mIAStA RumI

Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 1774 
z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 846/392/2016 Burmistrza 
Miasta Rumi z dnia 21 września 2016 roku informuję, iż w sie-
dzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, na okres 
21 dni wywieszony został wykaz obejmujący lokal użytko-
wy położony w Rumi przy ul. Dąbrowskiego 12B, stanowią-
cy własność Gminy Miejskiej Rumia, przeznaczony do odda-
nia w najem w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychcza-
sowego najemcy.

W sumie w akcję włączy-
li się uczniowie wszystkich 
rumskich szkół podstawo-
wych i gimnazjów. Grupki 
sprzątających dzieci i mło-
dzieży można było spotkać na 
każdym kroku.

A co jest fajnego w sprząta-
niu Ziemi?

- To, że cały nasz kraj będzie 
najczystszy i najładniejszy. 
Nigdzie nie będzie brudu – 
powiedziała Hania z SP nr 9.

Niektórym podobał się już 
sam spacer ulicami miasta. 

- Chcę, żeby nasza plane-
ta była czysta, żeby nikt nie 
deptał po śmieciach i niedo-
pałkach papierosów – dodała 
Helenka. - Żeby tych śmieci 
po prostu nie było. Byłoby faj-
nie, jakby po prostu zniknęły 
z całego świata.

- Nie wolno bałaganić – 
przekonywał Przemek. - Za 
to fajnie się sprząta śmieci. 

Lubię sprzątać Ziemię i lubię 
robić porządki. W swoim po-
koju zawsze mam czysto!

Worki na śmieci zapełniały 
się w szybkim tempie. Z Gim-
nazjum nr 2 odpadki zbierali 
uczniowie dwóch klas – dru-
giej i trzeciej. 

- Zaczęliśmy od lasku na-
przeciwko szkoły, nazywane-
go przez wszystkich „małpim 
gajem” - powiedziała Małgo-
rzata Maguza, nauczycielka 
z Gimn. nr 2. - Niemal od 
razu uzbieraliśmy cały worek 
śmieci. Pomiędzy drzewami 
było pełno butelek i puszek. 
Podobnie było wzdłuż Zagór-
skiej Strugi. A nieco lepiej - 
przy ul. Dąbrowskiego.

Po akcji uczestnicy spotka-
li się w parku przy Miejskim 
Domu Kultury. Za udział 
otrzymali upominki od Urzędu 
Miasta Rumi, który był także 
organizatorem akcji. /kor/

Uczniowie posprzątali miasto
RUMIA | 3,7 tys. uczniów z 22 placówek szkolnych w całym mieście wzięło udział w akcji „Sprzątanie świata” na terenie Rumi. 
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oPIEkunkę do rocznego 
dziecka od października, 500 zł, 
29 godz/tydz, tel. 505-567-034

USŁUGI

uSŁuGI dekarsko – ciesielskie, 
tel. 697 753 504

oPAkoWAnIA jednorazowe, 
tel. 501 175 330

uSŁuGI elektryczne, instala-
torstwo, usuwanie awarii, mon-
taż sprzętu agd, pomiary, Trój-
miasto i okolice KS.EL, tel. 515 
151 370

PRofESJonALnA fotografia 
okolicznościowa: śluby, wesela, 
sesje plenerowe, chrzty, komu-
nie, tel. 697 442 013

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

TOWARZYSKIE

JEStEm kawalerem po 40- tce. 
Poznam Panią brunetkę lub sza-
tynkę. Tel: 692-915-998

SEx-sex-sex to lubię. Gorąca 
blondi pozna Panów sponso-
rów, Sopot. Tel: 514-120-213

RÓŻNE

SPRZEDAm drewno do CO 
i gałęziówkę, możliwy transport 
gratis. Tel: 782-846-927

SPRZEDAm fotel rozkladany 
cena 350zl do negocjacji tel 
517159871 

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

SPRZEDAm ubranka dla dziew-
czynki, rozm.122-128, czapki, 
szaliki, buty, stan idealny, Wej-
herowo, 505-567-034

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

kuPIę militaria (umundurowa-
nie, odznaczenia, ekwipunek 
wojskowy, części pojazdów 
itp..) z okresu II Wojny Świa-
towej oraz antyki, tel. 793 262 
765, e-mail: ekwipunekwojsko-
wy@gmail.com

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

ZŁotA rączka, drobne napra-
wy, sprzątanie obejścia, piwnic, 
transport, prace w ogrodzie, 
okolice Luzina, Wejherowa, tel. 
693 737 381

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

SPRZEDAm rowerek treningo-
wy orbitrek, bardzo tanio, tel. 
517 782 024

SPRZEDAm krzesełko do kar-
mienia dziecka, zielone, 150 zł, 
Wejherowo, tel. 505 567 034

OGŁOSZENIA Nadaj drobne ogłoszenie SMSem już od 2 zł
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NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

SPRZEDAm dom w Kębłowie 
139/716m, 4  pokoje, 2 łazienki, 
jadalnia, umeblowana kuchnia, 
garderoba, małe osiedle , cena 
340 tys. Tel: 519-399-162

SPRZEDAm działkę budowlaną 
600 m kw, z dobrym ogrodze-
niem murowanym, ul. Krzywa, 
Wejherowo, tel. 513-005-898  

SPRZEDAm lub wynajmę dział-
kę, 434 m2, nad morzem w Kar-
wińskich Błotach, 1 km do pięk-
nej plaży, z prawem budowy, 
media przy drodze, tel. 661 582 
483

SPRZEDAm nieuzbrojoną dział-
kę budowlaną, 821 m2, w Mie-
roszynie koło Jastrzębiej Góry, 
do morza ok. 3 km, tel. 793 903 
536

DO WYNAJĘCIA

Do WynAJęcIA mieszkanie 4 
pokojowe w domku. Osobne 
wejście, Rumia 1100 zł/mies. 
Tel: 600-377-408

WynAJmę mieszkanie 4 poko-
jowe w Rumi, oddzielne w dom-
ku 1100 zł/mies plus media, 
kaucja zwrotna 1000 zł, wolne 
od X. Tel: 600-377-408

WynAJmę nową kawalerkę 
w domku z działką. Gdynia, 
Mały Kack, bez czynszu, opłaty 
1000zł/mies plus media, kaucja 
1000zł, idealna lokalizacja. Tel: 
504-890-877

KUPIĘ

kuPIę mieszkanie za gotówkę, 
w Trójmieście, do remontu, za-
dłużone, tel. 572 48 55 29

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ

SkuP aut, złomowanie, kasacja, 
awaryjne otwieranie aut, sprze-
daż części, pomoc drogowa. Tel: 
789345593

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, klawiatura Vobis, moni-
tor LCD TV Samsung z pilotem, 
1000 zł, 505-56-70-34 

PRACA

DAM PRACĘ

SZukASZ 
PRAcoWnIkA?
Wyślij ogłoszenie SmS-em:
ExP.PDP. treść Twojego ogłoszenia
na numer: 79567

WyŚLIJ mmSa!
ExP.RoZ. treść Twojego ogłoszenia

na numer: 904868

Chcesz, żeby wraz z ogłoszeniem 
ukazało się zdjęcie?

SPRZEDAm dwa krzesła ku-
chenne metalowe, 100 zł, Wej-
herowo, tel. 505 567 034

SPRZEDAm leżaczek bujaczek 
50 zł, matę edukacyjną 50 zł, 
krzesełko do karmienia 100 zł, 
505-567-034

REKLAMA                           260/2016/DB
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ŚWIADcZySZ 
uSŁuGI?

EXP.USL. Remonty mieszkań, adaptacje 
poddaszy,  Tel: 501 XXX 500

EXP.PDP. Kierowca, prawo jazdy kat. B, od 
zaraz, GDYNIA Tel:500 XXX 095

Wyślij ogłoszenie SmS-em:Wyślij ogłoszenie SmS-em:

SZukASZ 
PRAcoWnIkA?

Więcej informacji : reklama@expressy.pl

na 
numer:
 79567

PrzykładPrzykład
ZAtRUDNIĘ dziewczynę do 

sprzątania i obsługi domków let-
niskowych w Ostrowie koło Karwi 

Możliwe dowozy do pracy. 
Tel. 602 XXX 210

tRANSpORt, Przeprowadzki 
Trójmiasto,Gdynia,Sopot, 

Gdańsk, Wejherowo, Szybko, 
Tanio 

tel. 666 XXX 253

ELEKTROmONTER, umowa 
na czas wykonywania określo-

nej pracy, Poszukuję elektryków 
i pomocników. 

tel. 688 XXX 321

SpRZątANIE DOmów, my-
cie okien, pranie dywanów, pra-
nie tapicerek, OZONOWANIE.  

tel. 604 XXX 210

GLAZURNIK, doświadczenie, 
Zatrudnię kafelkarza na pełen 

etat, mile widziane prawo jazdy 
kat. B WEJHEROWO  

tel. 518 XXX 261

DJ - pREZENTER mUZYCZ-
Ny, profesjonalne prowadzenie 
wesel, urodzin, imprez okolicz-

nościowych itp. GDYNIA 
tel. 500 XXX 095

mALARZ, doświadczenie, 
dyspozycyjność, Zatrudnię mala-
rza i szpachlarza na pełen etat, 

WEJHEROWO 
tel. 518 XXX 061 

pRZEpROWADZKI, 
Dla Ciebie i Twojej firmy - 

Kompleksowe przeprowadzki, 
przewóz 24h 

 Tel. 513 XXX 808

GOSpOSIA, Szukam pania 
do sprzatania domu w Sopocie 
Dorywczo.Oferuje 12 zl za go-

dzine pracy. GDYNIA 
tel. 608 XXX 222

KODOwANIE StRON www, 
systemów CMS oraz sklepów 

internetowych opartych na Pre-
staShop,  

tel. 666 XXX 253

mALARZ, doświadczenie, 
dyspozycyjność, Zatrudnię mala-
rza i szpachlarza na pełen etat, 

WEJHEROWO 
tel. 518 XXX 061 

NAJTANIEJ pRZEpRO-
wADZKI, PROMOCJA baga-
żówka transport od Tczewa po 

Wejherowo
tel. 511 XXX 499

(9 zł + VAT)

Do konkursu mogą zgłaszać 
się szkoły podstawowe z ca-
łej Polski.
- Cieszę się, że startujemy 
z czwartą edycją Szkolnego 
Skills Challenge – turnieju 
sprawnościowego organizo-
wanego przez moją fundację 
przy wsparciu Ministerstwa 
Sportu i Turystyki – mówi 
o projekcie Marcin Gortat, 
jedyny polski koszykarz w li-
dze NBA. - Ogromne zainte-
resowanie w poprzednich la-
tach udowadnia, że SSC stał 
się, poza moimi campami, 
jednym z głównych projek-
tów Fundacji MG13.
„Szkolny Skills Challenge 

Mierz Wysoko 2016” ma na 
celu pokazanie dzieciom, że 
dzięki codziennej gimnasty-
ce, uczęszczaniu na szkol-
ne zajęcia sportowe, każde 
z nich rozwija się sportowo, 
co w przyszłości może po-
tęgować osiąganie sukcesów 
i to nie tylko sportowych.
Zwycięzca tegorocznej edycji 
konkursu, razem z nauczycie-
lem wychowania fizycznego, 
wyjedzie do Stanów Zjed-
noczonych na mecz drużyny 
Washington Wizards, gdzie 
spotka się z Marcinem Gor-
tatem i będzie miał szansę 
zwiedzić stolicę USA.
- Podobnie jak w poprzed-

nich latach, zwycięzca SSC 
2016, przyleci do USA wraz 
ze swoim nauczycielem wy-
chowania fizycznego, gdzie 
będzie miał szansę obejrzeć 
na żywo mecz NBA, zwie-
dzić obiekty treningowe 
mojej drużyny Washington 
Wizards i zobaczyć najważ-
niejsze miejsca w stolicy Sta-
nów Zjednoczonych - zdra-
dza Marcin Gortat.
Przypomnijmy, że zwycięz-
cami poprzednich edycji 
konkursu byli: Filip Ostrow-
ski (Gdańsk), Oliwia Szym-
czak (Koryta), Jakub Chalec-
ki (Klenica).

/raf/

Mierz wysoko z Marcinem Gortatem
KONKURS | Rusza czwarta edycja konkursu Marcina Gortata dla szkół z całej Polski! Jest to ogólnopolski turniej sprawności 
„Szkolny Skills Challenge Mierz Wysoko 2016”, zainicjowany przez koszykarza Marcina Gortata i jego Fundację MG13. 
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SzCzegóły TegoroCzNej 
eDyCjI KoNKurSu:

szkoły mogą wysyłać zgłoszenia do 30 •	
września poprzez stronę internetową 
mg13.com.pl, zakładka „Szkolny Skills 
Challenge - edycja IV”
projekt skierowany jest do szkół pod-•	
stawowych i mogą w nim brać ucznio-
wie klas IV-VI
SSC 2016 odbędzie się w terminie: paź-•	
dziernik – grudzień 2016

szkoła zakwalifikowana do udziału •	
w SSC 2016 dostanie potwierdzenie od 
organizatorów do dnia 7 października 
2016 wraz ze szczegółowymi informa-
cjami
w dniu turnieju trenerzy Fundacji MG13 •	
przyjadą do danej szkoły wraz z nie-
zbędnym sprzętem
w turnieju startuje wybrana grupa •	
uczniów zgłoszona w dniu wydarzenia 
przez nauczyciela wychowania fizycz-
nego w danej szkole biorącej udział 
w projekcie SSC 2016

uczniowie szkół biorących udział w wy-•	
darzeniu będą musieli pokonać spe-
cjalnie przygotowany tor przeszkód, 
którego poszczególnymi elementa-
mi będą zadania związane z dyscypli-
nami sportowymi najczęściej uprawia-
nym w szkole oraz ogólną sprawnością 
fizyczną
uczniowie pokonują tor na czas, tak, •	
aby po zakończeniu rywalizacji wyłonić 
zwycięzcę w danej szkole oraz grupę 
finalistów, którzy wezmą udział w wiel-
kim finale SSC 2016 w Łodzi



To idealne 
rozwiązanie 
dla tych, 
którzy chcą 
być widoczni
wśród 
przedsiębiorców

ZAMÓW 
PRENUMERATĘ

tel. 58 736 16 92
biuro@expressy.pl

14 | gwe24.pl/sportPiątek, 23 września 2016

W kilkudniowych zmaga-
niach udział wzięło około 
pięćdziesięciu zawodników. 
- Rywalizacja była bardzo 
zacięta, zwłaszcza wśród 
seniorów – informuje Ma-
ria Służewska, organizator 
zmagań. - Przyjechali do nas 
zawodnicy z różnych części 
województwa pomorskiego, 
a nawet przedstawiciele są-
siadujących województw.
Najlepsi trudnej sztuki ujeż-
dżania uczą się przez długie 
lata. Treningi wymagają sys-
tematyczności, skupienia oraz 
cierpliwości. Nauka przynosi 

jednak oczekiwane efekty, 
o czym mogła przekonać się 
między innymi Aleksandra 
Lesner, która okazała się naj-
lepsza wśród seniorów. 
Warto zaznaczyć, że jeźdźcy 
nie po raz pierwszy spotkali 
się w Stajni Pegaz. - Już któ-
ryś raz z kolei jesteśmy orga-
nizatorem takich zawodów – 
zapewnia Maria Służewska.  
– Oprócz Mistrzostw Woje-
wództwa Pomorskiego orga-
nizujemy też zawody regio-
nalne, towarzyskie, czy też 
Mistrzostwa Polski Północnej 
Amatorów. Anna Walk

Najlepsi w ujeżdżaniu wyłonieni
REDA | Dopisała pogoda, nie zawiedli organizatorzy i świetnie spisali się uczestnicy. W Stajni Pegaz zorganizowane zostały 
Zawody Regionalne i Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Ujeżdżeniu. 
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WKS GRYF WEJHEROWO
www.gryfwejherowo.com.pl
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powiatu wejherowskiego

Taki mecz zagrała Warta Po-
znań. – Chciałbym przeprosić 
kibiców – powiedział po me-
czu trener Pawlak.

Gryf przeważał, ale w 13. 
minucie nieoczekiwanie pro-
wadzenie objęła Warta – pił-
ka z rzutu rożnego została 
wycofana po ziemi do Filipa 
Brzostowskiego, ten moc-
no uderzył pod poprzeczkę 
bramki Dawida Lelenia. Gryf 
odpowiedział już w 18. minu-
cie –  wychodzący z kontrą 
Chwastek przytomnie pocze-
kał i podał do Łysiaka, ten 

uderzeniem w stronę dalsze-
go słupka pokonał bramkarza. 
Warta strzeliła na 2-1 – do-
środkowanie z prawej strony 
spadło wprost na głowę Ciar-
kowskiego, który dopełnił 
formalności. W 39. minucie 
bardzo aktywny Mońka pró-
bował przedrzeć się w pole 
karne, ale kilka metrów przed 
szesnastką został sfaulowany 
przez Siwka. Piłkarz War-
ty dostał za to przewinienie 
drugi żółty kartonik i został 
wyrzucony z boiska. Druga 
połowa zaczęła się fatalnie 

dla gospodarzy. Piłkę przed 
polem karnym dostał Paczyń-
ski, wyłożył ją na prawo do 
Białożyta, a ten z piętnastu 
metrów skierował futbolów-
kę do bramki. Po stracie gola 
grający w przewadze Gryf 
wyglądał na oszołomione-
go i pozbawionego pomysłu 
poprawy ciężkiej sytuacji, 
dopiero w 88. minucie Cie-
chański otrzymał podanie 
w polu karnym i precyzyjnie 
je wykorzystał. Było jednak 
za późno, by choćby wyrów-
nać. krzysztof Grajkowski

Niewiarygodna nieskuteczność 
– Warta wygrywa
WEJHEROWO | Są mecze, w których niemal każdy atak kończy 
się golem, w obronie wychodzi wszystko, a drużyna może 
zejść z boiska z podniesionymi głowami. 
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Wyżej w tabeli znaj-
duje się Gryf, który 
z liczbą 11 punktów 
zamyka pierwszą 
ósemkę, jednak to GKS 
w obecnym sezonie 
zdobył więcej oczek. 
Dlaczego jest więc 
niżej? Otóż dopiero 
14. pozycję bełchato-
wianie zawdzięczają 
decyzjom Komisji Li-
cencyjnej, która za nie-
spełnienie przepisów 
licencyjnych ukarała 
klub odjęciem trzech 
punktów.

Trudny mecz w Bełchatowie
II LIGA | Gryf Wejherowo, po rozczarowującej porażce z Wartą Poznań u siebie, wyjeżdża do Bełchatowa, gdzie zagra 

z GKS-em. Żółto-czarni chcieliby przełamać serię meczów bez zwycięstwa, jednak o wygraną w Bełchatowie nie będzie łatwo.

WEJHEROWO | Popis Roberta Lewandowskiego (4 
bramki) z meczu z Realem Madryt powtórzył młodszy o 16 
lat Michał Lewandowski – napastnik młodzieżowej drużyny 
Gryfa Wejherowo.

Zawodnicy z gdańskiej Grupy 1 z rocznika 2004 w zeszłą 
środę grali w pierwszej kolejce rozgrywek ze Sztormem Mosty. 
Podopieczni trenerów Albeckiego i Szymańskiego rozgromili 
rywali aż 4-0, a niecodziennym wyczynem może pochwalić 
się napastnik, Michał Lewandowski, który zdobył wszystkie 
bramki. /kG/

Lewandowski strzela dla Gryfa

Jak przełamać złą pas-
sę? GKS pokazał to 
w poprzedniej kolejce. 
Po aż 6 meczach bez 
wygranej, popularni 
brunatni rozgromili Stal 
Stalową Wolę aż 5-1. To 
właśnie częste zwycię-
stwa są ambicją bełcha-
towian, którzy otwarcie 
mówią o woli awansu 
do I ligi, wszak wielu 
z piłkarzy grało jeszcze 
wyżej, bo w Ekstrakla-
sie. Wystarczy wymienić 
Adriana Klepczyńskiego, 
Artura Lenartowskiego, 

czy czterokrotnego repre-
zentanta Polski, Patryka 
Rachwała. Napastnikiem 
GKS-u jest Marcin Krzy-
wicki, mierzący 200 cm 
były piłkarz Wisły Płock, 
który zdobył w tym sezo-
nie 3 gole.

Gryf czeka zatem bardzo 
trudne zadanie, ale mecz 
z Bełchatowem to dobra 
okazja, by pokazać cha-
rakter i wygrać, nie będąc 
faworytem. Początek spo-
tkania w sobotę, 24 wrze-
śnia o godzinie 15:00.
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JUNIORZY | Zwycięstwem popisali się zawodnicy z ligi 
wojewódzkiej rocznika 2003. 

W zaległym meczu na szczycie pokonali Arkę Gdynia SI 2:0. 
Po czterech spotkaniach mają komplet punktów i zajmują dru-
gie miejsce w tabeli, za Lechią Gdańsk, ustępując im jedynie 
bilansem bramkowym (jeden gol stracony więcej).

Zwycięstwo w Lidze Wojewódzkiej



ZBIgNIEW R. CHUCHAŁA

Przed nami dwa mecze eli-
minacyjne do MŚ 2018. 
Jak zwykle jestem optymi-
stą. Byłbym jeszcze więk-
szym, gdyby trener Nawał-
ka mógł skorzystać z mo-
ich piłkarzy na literę „P”. 
Mam na myśli dwóch na-
pastników, przedwojenne-
go Ryszarda Pieca i jedne-
go z najsłynniejszych pol-
skich piłkarzy, Ernesta Pola 
(Pohla). Obaj to oczywiście 
Ślązacy, jak większość naj-
lepszych przed wojną i do 
lat 60-tych XX wieku fut-
bolistów. Ryszard Piec grał 
w Silesii Lipiny i Naprzodzie 
Lipiny. W czasie II wojny 
grał w Tum Und Sport Lipi-
ne. Po wojnie, do 1951 roku 
był znów zawodnikiem Na-
przodu. Wg jednych staty-
styk rozegrał w reprezenta-
cji Polski dwadzieścia czte-
ry spotkania i strzelił pięć 
goli, wg innych tylko dwa-
dzieścia jeden i zdobył trzy 
bramki. W kronikach na-
szej reprezentacji panu-
je nadal bałagan, choć ob-
serwuję, że jakby mniejszy. 
Piec uczestniczył w Igrzy-
skach Olimpijskich w 1936 

roku, oraz w MŚ w 1938 
roku. Ostatni raz zagrał 
dla naszych barw 27. maja 
1939 roku w meczu z Bel-
gią na stadionie w Łodzi. 
Padł wówczas wynik 3:3. 
Dwie bramki dla naszych 
strzelił Wilimowski a jedną 
Wostal. Ernest Pol urodził 
się 3. listopada 1932 roku 
w Rudzie Śląskiej. Miał kil-
ka przezwisk boiskowych 
– Nochal, Yła, bądź Ewa. 
Grał najpierw w Slavii Ruda 
Śląska a następnie odby-
wał służbę wojskową gra-
jąc w drużynach Orła Łódź 
i Legii Warszawa. W latach 
1957-1967 był zawodni-
kiem Górnika Zabrze. Do 
tej chwili nikt nie pobił jego 
rekordu zdobytych bramek 
w naszej Ekstraklasie. Ra-
zem w Legii i Górniku strze-
lił sto osiemdziesiąt sześć 
goli. I chyba długo nie znaj-
dzie się ten, który by pobił 
rekord pana Ernesta. Dla 
reprezentacji grał w latach 
1955-1965. I znów mamy 
problem, gdyż wg jednych 
statystyk zagrał czterdzieści 
dziewięć razy a wg innych 
tylko czterdzieści sześć. Tak 

Pol czy Pohl?

KALENDARIUm 
fUTBOLOWE

samo rzecz się 
ma ze zdobytymi 
bramkami. Raz 
jest to czterdzie-
ści,  a drugi trzy-

dzieści dziewięć. 
Jak mawiał mój oj-

ciec, bądź w takiej sy-
tuacji mądry i pisz wier-

sze? Legenda piłkarska gło-
si, że Ernest Pol o mało co 
rozegrałby jubileuszowy, 
pięćdziesiąty mecz. Prze-
szkodziła mu w tym pew-
na przypadłość. Zawodnik 
ów nadużywał alkoholu, 
z czym nawet się nie krył. 
Mimo to był geniuszem na 
boisku. Wracając do legen-
dy. Podobno przed swoim 
pięćdziesiątym meczem do 
obiadu zamówił piwo….. 
i selekcjoner powiedział 
basta! Gdy podsumowując 
kiedyś alfabet będę two-
rzył najlepszą polską jede-
nastkę zapewniam, że znaj-
dzie się w niej miejsce dla 
pana Ernesta. Picie uległo 
wg mnie przedawnieniu.  
Zresztą wódeczka to zjawi-
sko występujące w polskim 
futbolu w takim samym 
natężeniu jak w polskim 
społeczeństwie. Na koniec 
jeszcze wyjaśnienie, skąd 
w nawiasie pojawiło się 
nazwisko Pohl. Zmieniano 
mu to nazwisko, w zależno-
ści jak zawiał wiatr historii. 
Pan Ernest był Ślązakiem 
grającym dla Polski, ale ko-
niec życia spędził z rodzi-
ną w Niemczech. Zmarł 12. 
września 1995 roku w Hau-
sach. Od 2005 roku stadion 
Górnika Zabrze nosi jego 
imię. Za tydzień już „R”.
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Obecny na konferencji wi-
ceprezes, Robert Wicon za-
komunikował, że umowę 
sponsorską z klubem podpisał 
Procar, firma zajmująca się 
mechaniką pojazdową. Mimo 
to jednak strategia klubu od 
lat pozostaje bez zmian – Sta-
wiamy na wychowanków, za-
wodników stąd – powiedział 
prezes Wicon.

– Mamy młodych, perspek-
tywicznych zawodników, 
takich jak Michał Przyma-
nowski, który dostawał już 
dużo szans na grę i może być 
filarem zespołu, wraz z Prze-
mysławem Wampierem i Ja-
kubem Łosińskim.

Trener powiedział, że pokła-
da pewne nadzieje w junio-
rach – Hubercie Kosie i Rado-
sławie Sałacie. Ten drugi jest 
nawet reprezentantem Polski 
juniorów młodszych.

– W starciu z seniorami 
może brakować im trochę siły 
fizycznej, ale szybko to nad-
robią, bardziej jest to kwestia 
„strachu w oczach” niż fak-
tycznej różnicy w sile. Są to 
chłopcy dobrze wyszkoleni 
i o dobrych warunkach.

Jakie są cele Tytanów? – 
Utrzymanie dobrego pozio-
mu gry przez pierwsza po-
łowę sezonu. Gdy w drugiej 

rundzie wróciliby Tomasz 
Bartoś i Mateusz Kożanow-
ski (obecnie kontuzjowani), 
a młodsi chłopacy rozegrali 
się w pierwszej rundzie, to 
miałbym wtedy do dyspozy-
cji szeroką kadrę. 

 – Jeśli chodzi o problemy 
zdrowotne, to poza wspo-
mnianą dwójką wszyscy są 
zdrowi i gotowi do gry.

– Jesteśmy bardzo zgraną 
ekipą, hierarchia w zespole 
jest poukładana. Jest szacu-
nek młodych do starszych, 
jak i starszych do młod-
szych – mówił o atmosferze 
w szatni kapitan drużyny, Ra-
fał Wicki.

Wejherowscy szczypiorniści 
poprzedni sezon zakończyli 
na 6. miejscu, choć, jak przy-

znaje trener Tytanów, lokata 
mogła być nieco lepsza, gdy-
by nie spadek formy w drugiej 
części sezonu. W nadchodzą-
cych rozgrywkach w nieco 
uszczuplonej (tylko 12 ze-
społów) II lidze do rozegrania 
będą 22 spotkania, a piłkarze 
po długiej, pięciomiesięcznej 
przerwie są spragnieni kolej-
nych meczów. Tytani mają 
za sobą obóz przygotowaw-
czy w Sępólnie Krajeńskim. 
Obecnie przygotowują się do 
spotkania inauguracyjnego 
– do Wejherowa przyjedzie 
zespół AZS UMK Toruń – 
beniaminek II ligi. Początek 
spotkania 24. września o go-
dzinie 18:00 w Hali ZS nr 1 
przy ul. Śmiechowskiej 36.
/kG/

Piłkarze ręczni zaczynają sezon
WEJHEROWO | Tytani są gotowi – zapewnił trener Paweł Paździocha podczas niedawnej 

konferencji, w której wzięli udział także prezes i kapitan Tytanów Wejherowo – drugoligowej 
drużyny piłki ręcznej, która w sobotę zainauguruje rozgrywki.  

Biegali wszyscy bez względu na 
wiek. Startowały także osoby nie-
pełnosprawne. 

Tym razem zdecydowano, by 
biegać po stadionie Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji i ul. 
Mickiewicza.  

- Jest to bardzo ciekawa inicja-
tywa i warto w niej brać udział – 
mówi Tomasz Urbaniak-Dzienisz, 
przewodniczący Komisji Sportu, 
Rekreacji i Sportu Rady Miasta. 
- Frekwencja pokazuje, że jest to 
sposób, w który mieszkańcy Rumi 
lubią spędzać swój wolny czas. Na 
uwagę zasługuje bardzo profesjo-
nalne przygotowanie biegu przez 
pracowników MOSiR-u. Jestem 
dla nich pełen uznania, zwłaszcza, 
że ośrodek działa prężnie przez 7 
dni w tygodniu. 

Najmłodsza uczestniczka miała 
3 lata, zaś uczestnik – 4 lata. 

- Choć biegi kończyli za rączkę 
z rodzicami, to jednak zasłużyli 
sobie na nagrodę specjalną dla 
najmłodszej zawodniczki i za-
wodnika – mówi Marcin Sawicki 
z rumskiego MOSIR-u. - Nato-
miast najstarszym biegaczem był 
pan z rocznika 1948.

Organizatorzy wprowadzili 
także klasyfikację za najliczniej 
reprezentowaną szkołę. Wśród 
podstawówek SP nr 1 wystawiła 
największą ekipę, bo aż  77 za-
wodników.

- Tradycyjnie już od kilku lat 
ta szkoła jest rekordzistką wśród 
podstawówek – dodaje Marcin 
Sawicki. - Zaś wśród szkół ponad-
podstawowych przodowało Gim-
nazjum nr 1.

W biegach głównych zwycięz-
cy otrzymali nagrody finansowe. 
Natomiast w poszczególnych ka-
tegoriach przyznano nagrody rze-
czowe. 

W kategorii Open 40+ kobiet 
wygrała Joanna Garska,  a w Open 
40+mężczyzn – Dariusz Guzow-
ski.

Wśród wszystkich uczestników 
zostały rozlosowane upominki na 
pocieszenie – w sumie aż 50 na-
gród. Ponadto każdy, bez względu 
na  zajęte  miejsce otrzymał gorą-
cy napój i drożdżówkę. 

Urząd Miasta Rumi współfinan-
sował imprezę i przekazał nagrody 
rzeczowe.
/kor/

Pobiegli dla zdrowia i pokoju
RUMIA | Za nami 32. edycja Biegu Pokoju. Wzięło w niej udział 265 zawodników. Odbyło się 12 biegów w 14 kategoriach. 
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