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Zatrudnię 

tapicera, 

tel. 501 ...

Tradycyjnie już zorgani-
zowany zostanie tam Marsz 
Niepodległości. W czwartek, 
10 listopada, w Gimnazjum 
Samorządowym w Bolszewie 
odbędzie się debata „Polskie 
wartości narodowe - ułatwia-
ją czy utrudniają życie współ-
czesnej młodzieży?”. Począ-
tek – o godz. 14.00. 

Natomiast w piątek, 11 listo-
pada, o godz. 11.00 rozpocznie 
się Gminny Marsz Niepod-
ległości. Zbiórka wszystkich 
chętnych do uczestnictwa 
przy Samorządowej Szkole 
Podstawowej w Gościcinie. 
Następnie zaplanowany jest 
przemarsz do kościoła p.w. 
WNMP w Bolszewie, gdzie 

w samo południe odprawiona 
zostanie uroczysta msza świę-
ta w intencji Ojczyzny. 

/raf/

Pomaszerują, aby uczcić niepodległość
GM. WEJHEROWO | Niepodległość, wolność, patriotyzm – te słowa najczęściej odmieniane są w pierwszej połowie 

listopada. Tak z pewnością będzie również w tym roku w gminie Wejherowo podczas obchodów Święta Niepodległości. 
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Po mszy - wojsko-
wa grochówka dla 
uczestników uroczy-
stości! Organizatorzy 
zachęcają wszyst-
kich uczestników do 
wzięcia ze sobą flag 
państwowych bądź 
innych elementów 
biało-czerwonych.
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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
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- Kasia Kowalska wystąpi 
w sobotę 20 listopada, ale 
świętować będziemy już od 
piątku - zapewnia Tomasz 
Wiśniewski, dyrektor Miej-
skiego Domu Kultury w Re-
dzie. - Wówczas zaprezentuje 
się Tomasz Betka Trio. Do-
datkowo wręczone zostaną 
statuetki Przyjaciół Kultury, 
więc zapowiada się wyjątko-
wo interesująco.

Warto zaznaczyć, że w Fa-
bryce Kultury cyklicznie or-
ganizowane są koncerty mniej 
lub bardziej znanych arty-
stów. Do tej pory na scenie 
w Redzie zaprezentowali się 
m.in. Sarsa, Marek Piekar-
czyk, Tomasz Lipiński, Kasia 
Wilk oraz Ania Wyszkoni. 

- Bilety na koncert Kasi 
Kowalskiej rozeszły się jak 
świeże bułeczki – mówi To-
masz Wiśniewski.- Sytuacja 
w tym zakresie była bardzo 
dynamiczna. Dysponujemy 
salą na 140 osób i wszystkie 
bilety sprzedaliśmy w ciągu 
dwóch dni.  /AW/

Zaśpiewa Kasia Kowalska
REDA | W ciągu dwóch dni rozeszły się bilety na koncert Kasi Kowalskiej. Popu-
larna artystka już za niespełna trzy tygodnie wystąpi w Fabryce Kultury. Koncert 
zorganizowany będzie w ramach drugich urodzin popularnej placówki.

FOTOpstryk
Zmieniaj z nami swoją okolicę!

Na początku czerwca br., do użytku zmotoryzowanych 
oddano parking przy szpitalu miejskim. Został on wyko-
nany na polanie, w obrębie byłej pętli autobusowej przez 
Nadleśnictwo Wejherowo. Jak widać kierowcy nie do 
końca korzystają z tych możliwości i parkują wbrew prawu 
na chodniku. 
Kierowcy parkujący samowolnie swoje auta to niestety 
wciąż często spotykany widok. Jedną z takich sytuacji 
uwieczniła na zdjęciu nasza Czytelniczka . 
Zdjęcie zostało zrobione na górce przy Szpitalu w Wejhero-
wie. Kierowcy po prostu parkują jak im się żywnie podoba. 
Wszyscy trzej kierujący pojazdami zaparkowali na chodni-
ku tym samym uniemożliwiając bezpieczne podejście pod 
górkę i nie przejmując się niczym ulotnili się ... 
Właścicielom pojazdów gratulujemy bezmyślności... 
Widziałeś podobną sytuację? Zauważyłeś jakiś absurd 
drogowy? A może coś innego Cię bulwersuje? Zrób zdjęcie 
i wyślij na adres: k.pasieka@expressy.pl
Najlepsze zdjęcia nagrodzimy biletami do kina Helios!

Chodnik dla samochodów?
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Umowę podpisali Michał 
Pasieczny, burmistrz Rumi 
i Wiesław Byczkowski, wi-
cemarszałek województwa  
pomorskiego. 

Fundusze zostaną przezna-
czone m.in. na utworzenie 
8 pracowni multidyscypli-
narnych, organizację zajęć 
podnoszących kompetencje 
u uczniów, wyjazdy eduka-
cyjne, koła zainteresowań 
oraz pracę z uczniami o szcze-
gólnych potrzebach eduka-
cyjnych. Z projektu skorzy-
sta również 226 nauczycieli 
poprzez udział w szkoleniach 
i studiach podyplomowych.

Programem zostało objętych 
7 szkół: Szkoła Podstawowa 

nr 1 im. Józefa Wybickiego 
w Rumi, Szkoła Podstawowa 
nr 6 im. Aleksandra Majkow-
skiego w Rumi, Szkoła Pod-
stawowa nr 10 im. Jana Brze-
chwy w Rumi, Zespół Szkół 
Ogólnokształcących: Szkoła 
Podstawowa nr 9 im. Kpt ŻW 
Karola Olgierda Borchardta 
i II Liceum Ogólnokształcące 
im. Józefa Konrada Korze-
niowskiego, Gimnazjum nr 
1 im. Ks. Stanisława Ormiń-
skiego w Rumi, Gimnazjum 
nr 2 im. Janusza Korczaka 
w Rumi, Gimnazjum nr 4 im. 
Karola Wojtyły (w sumie na 
programie skorzysta 1200 
uczniów).

/raf/

Ponad 2,5 mln zł 
na edukację
RUMIA | Niedawno podpisano umowę na dofinansowa-

nie w ramach programu „Jakość edukacji ogólnej” (z Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego). Dzięki temu do rumskich 
placówek oświatowych trafi pond 2,5 miliona złotych.

OGŁOSZENIE                                                            209/2015/DB

Radni Redy podjęli właśnie 
decyzję o przystąpieniu do 
sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego w rejonie ulicy 
Gniewowskiej. Obecnie nieza-
gospodarowany teren w przy-
szłości mógłby pełnić funkcję 
nowego dworca kolejowego.

- To nie jest nowy pomysł, bo 
już w latach osiemdziesiątych 
dworzec w powyższym obrębie 
funkcjonował w świadomości 
mieszkańców - mówi Halina 
Grzeszczuk, wiceburmistrz 
Redy. - Teraz, gdy PKP przy-
stępuje do prac związanych 
z modernizacją linii nr 202, 
inicjatywa staje się bardziej 
realna.

Choć o nowym dworcu ko-
lejowym jest już mowa od 
dłuższego czasu, to sprawa 
nie została jeszcze przesądzo-
na. - Obecnie trwają prace nad 
studium wykonalności moder-
nizacji całej linii, więc jeszcze 
jest za wcześnie, aby mówić 
o lokalizacji nowych przystan-
ków bądź budowie nowych 
dworców – zapewnia Ewa 
Symonowicz-Ginter z zespołu 
prasowego PKP PLK. 

Żeby nie było za późno na 
działanie, władze Redy już 
przygotowują się do przepro-
wadzenia konsultacji społecz-
nych. Opinie mieszkańców 
na temat zagospodarowania 

rejonu w okolicach ulicy Gnie-
wowskiej mają pomóc kolei 
w podjęciu decyzji o budowie 
nowego dworca.

- Na przeprowadzenie kon-
sultacji udało nam się uzyskać 
grant w wysokości 47 tys. 
złotych - mówi Halina Grzesz-

czuk. - W ramach powyższego 
zadania przeprowadzona zosta-
nie między innymi kampania 
informacyjna. Dodatkowo ma 
zostać utworzony punkt kon-
sultacyjny i organizowane będą 
spotkania z mieszkańcami.

To zdanie mieszkańców ma 

być kluczowe w przypadku 
prowadzenia dalszych działań. 
Warto jednak zaznaczyć, spra-
wa utworzenia w Redzie no-
wego dworca kolejowego jest 
obecnie w bardzo początkowej 
fazie. 

Anna Walk

W mieście powstanie 
drugi dworzec?
REDA | Czy w Redzie będzie wybudowany całkowicie nowy dworzec kolejowy? Za-
nim PKP podejmie decyzję w powyższej sprawie, na terenie miasta przeprowa-
dzone zostaną konsultacje społeczne. 

WóJt GmIny WEJhERoWo
informuje

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wejherowo, Os. Przyjaź-
ni nr 6 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicz-
nej Gminy Wejherowo, został wywieszony wykaz nieruchomości 
przeznaczonych do dzierżawy, oznaczonych w ewidencji grun-
tów i budynków jako działka numer 396/1 o powierzchni 0,0848 
ha oraz część działki o nr 396/2 o powierzchni 0,1500 ha, położo-
ne w Kąpinie przy ulicy Cedrowej. Szczegółowe informacje o nie-
ruchomościach objętych wykazem można uzyskać w Referacie 
Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska, tel. 58 677 97 07.

OGŁOSZENIE                                                                                                                                                291/2016/DB
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Dwa ronda, ulice, chodniki, 
ścieżki rowerowe, przejścia 
dla pieszych, a także pod-
ziemne uzbrojenie oraz cała 
niezbędna infrastruktura po-
wstała w Wejherowie Śmie-
chowie. Właśnie zakończyła 
się budowa kolejnej części 
„Węzła Zryw”. Inwestycja 
jest objęta dofinansowaniem 
z Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokal-
nych. 
Inwestycja w Śmiechowie to 
największy projekt drogowy 

w skali miasta. Zaplanowana 
została na kilka lat ze względu 
na trudny zakres prac. Dzięki 
bezkolizyjnemu połączeniu 
mieszkańcy Wejherowa będą 
mogli szybko, wygodnie 
i bezpiecznie przemieszczać 
się pomiędzy południową 
i północną częścią miasta. I to 
bez konieczności stania przed 
szlabanami na przejazdach 
kolejowych. 
W ramach otwartej właśnie 
inwestycji powstał odcinek 
ulicy Patoka do ul. Gryfa 

Pomorskiego wraz z dwoma 
rondami u zbiegu ulic: Pato-
ka-Necla-Gryfa Pomorskiego 
oraz Stefczyka-Patoka.
Przypomnijmy, że pierwszym 
etapem inwestycji była bu-
dowa kanalizacji deszczowej 
w ul. Gryfa Pomorskiego. 
W latach 2016 - 2018 r. bu-
dowana jest ul. Patoka wraz 
z trzema rondami łącząca ul. 
Gryfa Pomorskiego/Necla 
z drogą krajową nr 6, oraz 
fragment ul. Jaśminowej. Te 
etapy drogowe powstaną do 

pierwszego kwartału 2018 r. 
W kolejnych latach w mia-
rę zabezpieczania kolejnych 
środków finansowych po-
wstanie najważniejszy jego 
element, czyli bezkolizyjny 
„Węzeł Zryw” na skrzyżowa-
niu z drogą krajową nr 6, łą-
czący południową i północną 
część miasta. W ciągu kilku 
lat, kosztem kilkudziesięciu 
milionów złotych powstanie 
5,8 km dróg, cztery ronda 
i dwa podziemne tunele.
Rafał korbut

Koniec „ery szlabanów” coraz bliższy
WEJHEROWO | Budowa tej drogi i węzłów bezkolizyjnych będzie miała kluczowe znaczenie dla ruchu drogowego w Wejhero-
wie. Właśnie zakończono budowę kolejnej części „Węzła Zryw”, który łączy północną i południową część miasta. 

Krzysztof Hildebrandt, 
prezydent Wejherowa:

To historyczna inwestycja dla Wej-
herowa. Budowa bezkolizyjnego po-
łączenia dwóch części miasta (pół-
nocnej i południowej) będzie koszto-
wać ponad 60 mln zł. Dziś jesteśmy 
w pierwszym etapie, który koszto-
wał ponad 6 mln zł. Przed nami jesz-

cze bardzo trudne zadanie, czyli budo-
wa tuneli pod torami i pod drogą krajową nr 6. Ta część, 
która nie została zakończona w tym roku, czyli połącze-
nie z DK nr 6, będzie realizowana w przyszłym roku. Ale 
to nie wszystko, bo także w przyszłym roku rozpoczyna-
my budowę węzła bezkolizyjnego Kwiatowa (przy dwor-
cu głównym). 

Gabriela lisius, 
starosta wejherowski:

To inwestycja bardzo ważna dla całe-
go powiatu. Trasa będzie bowiem al-
ternatywą dla krajowej „szóstki”, i np. 
w razie jakiegoś wypadku czy kolizji 
będzie można zorganizować objazd. 
Starostwo od początku jest zaanga-
żowane w budowę „Węzła Zryw”, ra-

zem z prezydentem miasta na posie-
dzeniu zarządu obszaru metropolitalnego wnioskowali-
śmy o wpisanie tego węzła zryw na listę wszystkich wę-
złów, które mają być realizowane w ramach ZIT. Inwe-
stycja znalazła się na liście rezerwowej, ale jest ogromna 
szansa na to, że otrzyma dofinansowanie. 

beata rutKiewicz, 
wiceprezydent Wejherowa:

Była to dla nas bardzo trudna inwe-
stycja, pierwsza tak duża w Wejhe-
rowie. Umożliwi przede wszystkim 
swobodny przejazd nie tylko krajową 
„szóstką”, ale też poprzez Orzeszko-
wej, Gryfa Pomorskiego, Necla, do uli-
cy Stefczyka umożliwi włączenie się 
w ruch na DK6. Kolejny rok to budowa 

zbiornika retencyjnego, drogi równoległej do Jaśmino-
wej i budowa łącznic, włączających ruch do DK6. Kolejne 
sprawy – czyli tunele – to już przyszłość, ponieważ mu-
simy jeszcze pozyskać na to środki. Muszę jeszcze przy-
znać, że pierwszy etap został wykonany bardzo spraw-
nie i solidnie.

REKLAMA                                                                                                                                                280/2016/DB
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Na podstawie wniosku gmi-
ny z sierpnia i prowadzonych 
w ślad za tym intensywnych 
negocjacji ustalono, że PE-
WIK Gdynia zaangażuje się 
finansowo i organizacyjnie 
w budowę kanalizacji sani-
tarnej w Kąpinie. Podjęta zo-
stała decyzja, że budowa ka-
nalizacji w Kąpinie obejmie 
rejon ulic: Wiejskiej, Kaszta-
nowej, Lipowej (od Wiejskiej 
do Napierały), Kalinowej, Je-
sionowej, Grabowej, Cedro-
wej, Jaworowej, Akacjowej, 
Modrzewiowej, Brzozowej, 
Dębowej, Cisowej, Sosno-
wej, Jodłowej. Łączny za-
kres budowy obejmie 8,2km 
przewodów kanalizacyjnych 
oraz dwie przepompownie 
ścieków. Łącznie systemem 

objętych zostanie około 550 
mieszkańców Kąpina. Prze-
widywana wartość robót 
sięga 6 mln zł. Obecnie roz-
poczyna się procedura prze-
targowa.
Dzięki tej budowie urucho-
miony zostanie też wybudo-
wany przez gminę Wejherowo 
w 2015r. układ kanalizacyjny 
w ul. Wierzbowej, co umoż-
liwi korzystanie z kanaliza-
cji kolejnym kilkudziesięciu 
mieszkańcom.
Dla pozostałej części Kąpina 
gmina będzie nadal poszuki-
wać możliwości współfinan-
sowania prac, w tym środków 
pochodzących z dofinanso-
wań unijnych, w celu jak 
najszybszego skanalizowania 
całej miejscowości. /ugw/

Zbudują kolejny 
odcinek kanalizacji
KĄPINO | Z dużą satysfakcją informujemy, że z Gmi-

na Wejherowo uzyskała oficjalne potwierdzenie zaanga-
żowania Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. 
z o.o. z Gdyni w realizację kolejnych etapów budowy ka-
nalizacji sanitarnej dla Kąpina.Niedawno odbyła się XXIV 

sesja rady powiatu. Starosta 
wejherowski Gabriela Lisius 
przedstawiła sprawozdanie 
zarządu z prac między sesja-
mi. Ogłoszono, iż decyzją po-
morskiego Komendanta Woje-
wódzkiego Państwowej Straży 
Pożarnej, po pozytywnej opi-
nii starosty wejherowskiego 
na stanowisko Komendanta 
Powiatowego PSP w Wejhe-
rowie powołany został bryg. 
Jacek Niewęgłowski – dotych-
czasowy p.o. Komendanta 
Powiatowego PSP w Wejhe-
rowie. Z kolei na stanowisko 
Społecznego Opiekuna Zabyt-
ków starosta powołała Rado-
sława Kamińskiego.
W dalszej części sesji radni 
wysłuchali m.in. informacji 
w sprawie oświadczeń mająt-
kowych złożonych przewod-
niczącemu RPW i staroście 
wejherowskiemu w 2016 r.
Informację o stanie realizacji 
zadań oświatowych powiatu 
wejherowskiego za rok szkol-
ny 2015/2016 oraz o osiągnię-
tych w tym okresie wynikach 
egzaminów przedstawił czło-
nek zarządu Wojciech Ryba-

kowski.
Jednym z głównych punktów 
sesji było przyjęcie szere-
gu uchwał, w tym uchwały 
w sprawie zmiany budżetu 
powiatu wejherowskiego na 
rok 2016, w sprawie zmiany 
wieloletniej prognozy finanso-
wej powiatu wejherowskiego 
na lata 2016-2019, w sprawie 
wyboru biegłego rewidenta 
w celu przeprowadzenia bada-
nia sprawozdania finansowe-
go powiatu wejherowskiego 
za 2016 r. Radni przyjęli jed-

nogłośnie uchwałę w sprawie 
zmniejszenia opłaty za wyda-
nie dowodu rejestracyjnego 
i prawa jazdy oraz uchwałę 
w sprawie ustalenia na rok 
2017 wysokości opłat za usu-
nięcie i parkowanie pojazdu 
oraz wysokość kosztów po-
wstałych w wyniku wydania 
dyspozycji usunięcia a następ-
nie odstąpienia od usunięcia 
pojazdu.
Jednym z ostatnich punktów 
obrad było przyjęcie uchwały 
w sprawie określenia przy-

stanków na terenie powiatu 
wejherowskiego, których wła-
ścicielem lub zarządzającym 
jest powiat wejherowski oraz 
warunków i zasad korzysta-
nia z tych przystanków oraz 
uchwały w sprawie określenia 
trybu powoływania członków, 
organizacji pracy i działania 
Powiatowej Rady Działal-
ności Pożytku Publicznego 
w Wejherowie, a także termi-
nów zgłaszania kandydatów 
na członków tej rady.
/raf/

Sesja pod znakiem oświaty
POWIAT | Stan realizacji zadań oświatowych, zmiany w budżecie i wieloletniej prognozie 
finansowej oraz zmiany personalne w straży pożarnej oraz oświadczenia majątkowe – 
to główne tematy poruszane podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Wejherowskiego. 
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oBWIESZcZEnIE
Na podstawie art. 49, art.104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępo-
wania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.)  

Starosta Wejherowski 
zawiadamia

o wszczęciu postępowania na wniosek Stefana Ratajczak z Redy, będącego pełnomoc-
nikiem Gminy Wejherowo, Os. Przyjaźni 6, 84-200 Wejherowo, w sprawie udzielenia po-
zwolenia wodnoprawnego na odwodnienie wykopów budowlanych pod projektowaną 
sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z robotami i zasięgiem oddziaływania 
na działkach ewidencyjnych numer:

410/8, 410/43, 410/42, 410/44, 410/45, 410/46, 410/47, 410/14, 410/15, 410/16, •	
410/49, 410/48, 30/10, 30/7, 30/6, 60/8, 30/9, 29/1, 30/11, 30/3, 30/5, 33/1, 33/2, 
1296/29, 1296/30, 1296/5, 1296/4, 1296/6, 1296/32, 1296/31, 34/3, 1296/34, 1296/33, 
34/1, 34/5, 34/4, 1259, 46/11, 411/7, 411/8, 46/12, 46/4, 46/13, 46/14, 46/2, 46/15, 
412/4, 412/1, 409, 53/15, 53/16, 53/5, 53/7, 46/16, 46/9, 53/8, 53/13, 53/14, 53/1, 
412/3, 412/5, 413/1, 413/8, 53/12, 54, 1287, 1282/2, 1282/1, 1286, obręb Bolszewo, 
gm. Wejherowo,
125/64, 125/65, 126/56, 126/58, 126/41, 126/42, 514/1, 514/2, 126/24, 126/26, •	
126/23, 126/25, 126/1, 127/14, 127/4, 127/5, 127/6, 127/7, 127/10, 127/9, 127/11, 
127/12, 127/16, 127/17, 127/18, 127/19, 127/13, 127/8, 128/2, 128/21, 128/13, 
128/14, 128/22, 128/23, 128/19, 128/24, 128/25, 128/28, 128/15, 128/27, 128/30, 
128/29, 121, 128/18, 128/46, 120, 119/1, 119/2, obręb Góra, gm. Wejherowo,
471, 472, 470, 424/1, 424/2, 425, 426, 427, 469, obręb •	 orle, gm. Wejherowo.

Jednocześnie Starosta Wejherowski zawiadamia o wyznaczeniu 14 - dniowego terminu 
na składanie wniosków oraz przeglądanie akt sprawy i wypowiadanie się co do wszyst-
kich okoliczności sprawy i przeprowadzanych dowodów w siedzibie tut. Wydziału Środo-
wiska, ul. 3 Maja 4, pok. nr 205, II p. tel. 58 5729542.
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Uroczyste ślubowanie po-
łączone zostało z nadaniem 
stopni awansu szkolnego 
i przekazaniem sprzętu po-
żarniczego. 
- Dla Was to pierwszy mały 
krok na drodze, która może 
zaprowadzić każdego z Was 
do rozpoczęcia służby stra-
żaka zawodowego – mówił 
do pierwszoklasistów Woj-
ciech Rogocki, dyr. ZSP 
nr 3 w Wejherowie. - Za-
wodu bardzo trudnego, ale 
cieszącego się ogromnym 
zaufaniem społeczeństwa. 
Życzę Wam wytrwałości, 
pasji, a także dobrej zabawy. 

Uczyńcie z edukacji pożar-
niczej wspaniałą przygodę 
swojej młodości.
W trakcie środowej uroczy-
stości uczniom wręczono 
awanse w korpusie kadetów. 
Dodatkowo dokonano pre-
zentacji sprzętu, który prze-
kazany został strażakom za 
sprawą środków z budżetu 
samorządu powiatu wejhe-
rowskiego. W sumie 70 tys. 
złotych zostało przeznaczo-
ne na zakup skokochronu, 
trzech agregatów prądotwór-
czych i trzech kompletów 
pomp szlamowych z osprzę-
tem. /AW/

Ślubowanie uczniów 
klasy strażackiej
WEJHEROWO | Zapewniali przestrzegać prawa, 

szanować mundur i wykonywać polecenia nauczycieli. 
Uczniowie klasy sportowej z edukacją pożarniczą zostali 
pełnoprawnymi uczniami. 

REKLAMA                                                                                                                   77/2016/ZM
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Widowisko przygoto-
wali artyści występujący 
w ramach Pomorskiego Te-
atru Nobilis. Występ był po-
łączeniem ironii i czarnego 
humoru, charakterystyczne-
go dla utworów przygoto-
wanych przez Kabaret Star-
szych Panów . 

- Nie pierwszy raz ruiny 
wykorzystywane są teatral-
nie, już wcześniej odbywa-
ły się tutaj różnego rodzaju 
spektakle, z okazji Zaduszek 
również – mówi Agniesz-
ka Skawińska, dyrektor 
Miejskiego Domu Kultury 
w Rumi. - Postanowiliśmy, 

że w i tym roku przygotu-
jemy występ w otoczeniu 
innych dusz. Piosenki ka-
baretu Starszych Panów są 
bardzo inspirujące i można 
pokazać je na różny sposób. 
Bardzo się cieszę, że udało 
nam się stworzyć taki klimat 
w tym miejscu. /raf/

Zaduszki na ruinach
RUMIA | W niecodziennie podświetlonych ruinach Starego Kościoła przy ul. Kościelnej 
odbył się spektakl w reżyserii Agnieszki Skawińskiej „Zaduszki na Ruinach”, na podstawie 
piosenek Kabaretu Starszych Panów. 

- Bardzo się cieszę, że zo-
stałam odznaczona w ten 
sposób - zapewnia Agata z X 
Liceum Ogólnokształcącego 
w Gdyni. - Moją pasją jest 
fotografia, więc pieniądze ze 
stypendium przeznaczę na 
zakup aparatu. To już prze-
sądzone.

Stypendia starosty powiatu 
wejherowskiego przyzna-
wane są cyklicznie od 2000 
roku. Do tej pory w ten spo-
sób uhonorowano 323 studen-
tów i 735 uczniów. W sumie 
na powyższy cel z budżetu 
samorządu przeznaczono po-

nad 768 tys. zł.
- W tegorocznej kwalifika-

cji do starostwa powiatowe-
go wpłynęło 114 wniosków 
uczniów i 45 wniosków stu-
dentów – mówił w trakcie 
uroczystości uhonorowania 
najzdolniejszych Wojciech 
Rybakowski, etatowy czło-
nek zarządu powiatu wejhe-
rowskiego. - Na podstawie 
rekomendacji powiatowej 
komisji stypendialnej staro-
sta wejherowski zdecydował 
o przyznaniu stypendiów 28 
studentom oraz 49 uczniom. 

/AW/

Najlepsi uczniowie i studenci nagrodzeni
POWIAT | Ponad siedemdziesiąt osób otrzymało stypendia z rąk starosty powiatu wejherowskiego. W ten sposób Gabriela Lisius uhono-
rowała uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych i wybitnych studentów. Stypendyści nie kryli zadowolenia z wyróżnienia.

REKLAMA                                                                                             295/2016/DB
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W Polsce Halloween nie jest jeszcze tak 
popularne, jak w Ameryce. Jeżeli już jednak 
obchodzimy święto duchów, to świętujemy 
bardzo hucznie. Udowodnili to nasi Czy-
telnicy, którzy przesłali nam zdjęcia ory-
ginalnych przebrań i strasznych dekoracji. 
Fotografie, które publikujemy na łamach 
Expressu Powiatu Wejherowskiego, trafiły 
do nas w ramach konkursu ogłoszonego na 
portalu Gwe24.pl.

Święto duchów 
w obiektywie Czytelników
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Uroczystość rozpoczęła się 
od przywitania gości przez 
Janinę Borchmann, dyrektor 
biblioteki. Następnie odśpie-
wano hymn biblioteki (Marsz 
Zrzeszińców) w języku ka-
szubskim przy akompania-
mencie absolwentów Akade-
mii Muzycznej w Gdańsku 
– zespołu Beautiful Souls. Po 
oficjalnym rozpoczęciu, mi-
nutą ciszy uczczono pamięć 
śp. Aleksandra Labudy.

Wydarzenie zaszczycili 
swoją obecnością m.in. Hen-
ryk Skwarło, wójt gminy 
Wejherowo, Bogusława En-
gelbrecht, wójt gminy Linia, 
radni gminy Wejherowo Gra-
żyna Baran, Janusz Gafka 
i Kazimierz Kendziora,  oraz 
sołtys Kniewa - Krystyna 
Klawikowska. Wśród zapro-
szonych osób pojawiła się 
także dr hab. Adela Kuik-Ka-
linowska, która wygłosiła re-
ferat pt. „Kaszëbsczim jesmë 
lëdã – Aleksander Labuda 
jako piewca Kaszub”. 

Program uroczystości był 
równie bogaty, jak twórczość 
patrona biblioteki. Felietony 
„Guczowego Macka” w in-
terpretacji Tomasza Fopkego 
wprawiały widownię w zna-
komity humor, a o wspaniałą 

atmosferę muzyczną zadbał 
wspomniany już wcześniej 
zespół Beautiful Souls. Dy-
rektor Muzeum Piśmiennic-
twa i Muzyki Kaszubsko-
Pomorskiej w Wejherowie 
zaprezentował też promocję 
audiobooka „Chcemë le so 
zażëc” A. Labudy. Tytuł 
płyty odnosi się do jednego 
z najbardziej znanych i spo-
pularyzowanych zwrotów 
przez pisarza. Wyrażeniem 
tym często kończył swoje 
„gadki” i różnego rodzaju 
sentencje, a jest ono używa-
ne do dnia dzisiejszego przez 
większość Kaszubów zaży-

wających tabaki.
Dyrektor Janina Borchmann 

otrzymała bukiet kwiatów od 
prezesa Zrzeszenia Kaszub-
sko-Pomorskiego Oddział 
Wejherowo - Mirosława 
Gaffki sołtys oraz Krysty-
ny Klawikowskiej - członka 
Zarządu. W imieniu całej or-
ganizacji złożyli oni podzię-
kowania na ręce dyrektor za 
promowanie tradycji i kultu-
ry kaszubskiej, oraz twórczo-
ści Aleksandra Labudy.

Podczas uroczystości odbył 
się też pokaz filmu „Alek-
sander Labuda – Portret 
kaszubski”. Scenariusz do 

filmu napisał Oliver Hirsz, 
a wyreżyserował go Wiesław 
H. Kwapisz. Reżyser, który 
także przybył na spotkanie, 
w swoim późniejszym wy-
stąpieniu zapowiedział, że 
wkrótce na ekrany trafi jego 
najnowszy film pt. „Pan Ta-
deusz – odsłona kaszubska”. 

Kilka słów o Aleksandrze 
Labudzie powiedziała też 
jego córka - Jaromira Labu-
da. Wspomniała m.in. jak 
wielkim był nie tylko pisa-
rzem, lecz  także człowie-
kiem i jednocześnie kochają-
cym ojcem.

Na koniec nastąpiło otwar-

cie wystawy poplenerowej 
malarzy z Koła Pasji Twór-
czych pt. Inspiracje malar-
skie opowiadaniem Alek-
sandra Labudy „ Òstatny 
sąd w Mirchòwie”. Głos na 
temat ekspozycji zabrał Ma-
ciej Tamkun – komisarz arty-
styczny pleneru, który rów-
nocześnie promował folder 
Inspiracje malarskie opowia-
daniem Aleksandra Labudy 
„Òstatny sąd w Mirchòwie. 
Brawãda na dzejowò - 
spòlecznym spòdlim” pod 
red. Janiny Borchmann. 
Wszyscy malarze, którzy 
wzięli udział w tym plenerze 

malarskim zostali oficjalnie 
wyróżnieni przez wójta Bo-
gusławę Engelbrecht.

Nie zabrakło też kolacji, do 
której nastrojową muzykę 
przygrywali absolwenci Aka-
demii Muzycznej w Gdań-
sku.

Warto wspomnieć, że każ-
dy gość otrzymał upominki 
w postaci promowanego fol-
deru i audiobooka. Dodatko-
wo przez cały trwania obcho-
dów odbywał się kiermasz 
książek regionalnych, zarów-
no w języku kaszubskim, jak 
i polskim.

/ugw/

Wyjątkowa rocznica wyjątkowego Kaszuby
BOLSZEWO | Obchody 35. rocznicy śmierci patrona gminnej biblioteki im. Aleksandra Labuda odbyły się w Filii Nr 1 w Bolszewie. 
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Pomysłodawcą i organi-
zatorem wystawy była Bo-
gusława Kondratko, biblio-
tekarka szkolna. Przez cały 
miesiąc można było oglądać 
telefony i centralki telefo-
niczne, zainstalowane przed 
laty na terenie gm. Łęczyce. 
Właścicielem tych licznych 

i cennych zbiorów w posta-
ci aparatów telefonicznych, 
centralek, książek telefonicz-
nych z lat 70, 80, 90, oraz 
skrzynek badawczych –  uła-
twiających lokalizację awarii, 
jest Bogdan Godzisz – sołtys 
wsi Łęczyce. Przez 30 lat był 
pracownikiem Telekomuni-

kacji w Lęborku, a następ-
nie w Wejherowie. To dzię-
ki pasji, jaka towarzyszyła 
panu Bogdanowi w zakresie 
zbierania i kompletowania 
starych i już bezużytecznych 
urządzeń telefonicznych, 
powstał bardzo bogaty zbiór 
tych przedmiotów, który zo-

Telekomunikacja i łączność przed laty
ŁĘCZYCE | „Wspomnień czar, jak kiedyś z telefonowaniem bywało” - to tytuł wystawy, która została zorganizowana w biblio-
tece Zespołu Szkół w Łęczycach.

stał zaprezentowany na po-
wyższej wystawie.

Na wystawie zarówno 
uczniowie szkoły podstawo-
wej z klas czwartych, piątych 
i szóstych, jak i gimnazjaliści, 
z bardzo dużym zaintereso-
waniem uczestniczyli w za-
jęciach pod kierunkiem pana 
Bogdana. Lekcje te znakomi-
cie objaśniały uczniom, w jaki 
sposób w przeszłości ważna 
informacja trafiała od nadaw-
cy do adresata. Uczestnicy 
wystawy, przeglądający stare 
książki telefoniczne, bardzo 
często natrafiali na numery 
telefoniczne swoich bliskich 

i znajomych. Fakt ten w zna-
czący sposób stwarzał moż-
liwości porównania liczby 
abonamentów dawniej i dziś. 
Należy zauważyć, iż wśród 
prezentowanego zbioru znaj-
dowały się następujące eks-
ponaty: telefoniczna łącznica 
sznurowana, która kiedyś była 
zainstalowana w byłym Urzę-
dzie Pocztowym w Brzeźnie 
Lęborskim oraz szereg in-
nych centralek telefonicz-
nych zainstalowanych kiedyś 
na terenie gm. Łęczyce. Naj-
starszym aparatem ze zbio-
rów, był aparat MB-38 z roku 
1947. Marzeniem sołtysa jest 

stworzenia na terenie gm.. 
Łęczyce, muzeum telekomu-
nikacji, w którym wymienio-
ne zbiory  udostępnione by 
były, szerszej publiczności. 
Reprezentowana wystawa 
w znaczący sposób pogłębiła 
wiedzę uczniów na powyższy 
temat. Na zakończenie wysta-
wy zarówno uczniowie, jak 
i p . dyrektor Zespołu Szkół 
w Łęczycach – Anna Jaku-
bowska, wspólnie podzięko-
wali panu Godziszowi za tak 
cenną i pouczającą wystawę, 
wręczając mu jednocześnie  
wiązankę kwiatów. 

m. kaliński
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Skup aut, wraków, kasacja, po-
moc drogowa, auto części, Wej-
herowo. Tel: 789-345-593

INNE

Oryginalne koła z oponami zi-
mowymi do Fiata 15”+śruby-
+stojak na koła, cena 420 zł. Tel: 
695-230-080

EDUKACJA

Lekcje dodatkowe z fizyki i che-
mii, w tym zadania oraz ma-
tematyka, nauczyciel emeryt, 
Wejherowo, tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

Sprzedam komputer, dysk 120 
GB, klawiatura Vobis, monitor 
LCD TV Samsung z pilotem, 
1000 zł, 505-56-70-34 

PRACA

DAM PRACĘ

USŁUGI

Malowanie cekolowanie, pod-
łogi remonty kompleksowe, 
doświadczenie, wolne terminy, 
solidnie. Tel: 504-973-552

Usługi dekarsko – ciesielskie, 
tel. 697 753 504

Opakowania jednorazowe, tel. 
501 175 330

Usługi elektryczne, instalator-

stwo, usuwanie awarii, montaż 
sprzętu agd, pomiary, Trójmia-
sto i okolice KS.EL, tel. 515 151 
370

Profesjonalna fotografia oko-
licznościowa: śluby, wesela, se-
sje plenerowe, chrzty, komunie, 
tel. 697 442 013

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

TOWARZYSKIE

Wdowa pozna Pana w wieku 
63-65 lat, bez nałogów, zmoto-
ryzowanego, na SMSy nie od-
powiadam, tel. 881 237 164

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

RÓŻNE

Sprzedam drewno do co i gałę-
ziówkę. Możliwy transport gra-
tis. Tel: 782-846-927

Do wymalowania pokój nie-
pijącego, Wejherowo. Tel: 
502351988

Sprzedam nowy odkurzacz/
dmuchawę do liści, cena 80 zł. 
Tel: 694-642-709 

Kupię Bursztyn. Tel. 532-110-
190

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

Sprzedam łyżwy figurowe, bia-
łe, rozm. 30, nowe, 50 zł, Wejhe-
rowo, tel. 505-567-034

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

Kupię militaria (umundurowa-
nie, odznaczenia, ekwipunek 
wojskowy, części pojazdów 
itp..) z okresu II Wojny Świa-

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Sprzedam dom w Kębłowie 
139/716m, 4 pokoje, 2 łazienki, 
jadalnia, umeblowana kuchnia, 
garderoba, małe osiedle, cena 
330 tysięcy zł. Tel: 519-399-162

Sprzedam mieszkanie 36.09m2 
w Bolszewie, I piętro, zupełnie 
nowe, w pełni umeblowane 
(również pralka i telewizor), 
cena 166,5tys. Gotowe do 
wprowadzenia, dostępne od 
zaraz. Tel: 791-525-345

Sprzedam mieszkanie 39,20m2 
osiedle Kaszubskie, 3 piętro, po 
remoncie łazienki i kuchni. Tel: 
507-486-424

Sprzedam działkę budowlaną 
600 m kw, z dobrym ogrodze-
niem murowanym, ul. Krzywa, 

Wejherowo, tel. 513-005-898  

Sprzedam lub wynajmę działkę, 
434 m2, nad morzem w Karwiń-
skich Błotach, 1 km do pięknej 
plaży, z prawem budowy, media 
przy drodze, tel. 661 582 483

Sprzedam nieuzbrojoną działkę 
budowlaną, 821 m2, w Miero-
szynie koło Jastrzębiej Góry, 
do morza ok. 3 km, tel. 793 903 
536

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ

Starszy, samotny Pan, bez na-
łogów, szuka kawalerki, ewen-
tualnie pokoju gościnnego 
w domu jednorodzinnym, od 
15 listopada, tel. 0049 669 869 
837

KUPIĘ

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

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ

OGŁOSZENIA Nadaj drobne ogłoszenie SMSem już od 2 zł
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towej oraz antyki, tel. 793 262 
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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 naprawy, 
sprzątanie obejścia, piwnic, 
transport, prace w ogrodzie, 
okolice Luzina, Wejherowa, tel. 
693 737 381

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

Sprzedam rowerek treningowy 
orbitrek, bardzo tanio, tel. 517 
782 024

Sprzedam dwa krzesła kuchen-
ne metalowe, 100 zł, Wejhero-
wo, tel. 505 567 034
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Głównym celem zmagań 
było wyłonienie najlep-
szych młodych karateków 
w poszczególnych konku-
rencjach. Nie bez znaczenia 
w tym przypadku była też 
popularyzacja karate WKF 
jako sportu kwalifikowane-
go. Zawody spotkały się ze 
sporym zainteresowaniem 
ze strony młodych sportow-
ców.
- Gościliśmy kluby nie tylko 
z województwa pomorskie-
go, ale i innych części Polski 
- zapewnia Piotr Stanulewicz 
z SHOTOKAN Wejhero-
wo. - Stowarzyszenie Spor-
tów Walki reprezentowało 
pięćdziesięciu zawodników 
z Bolszewa, Gowina, Góry 
i Wejherowa. 
Wśród klubów najlepiej wy-
padli przedstawiciele GOK-
KEN Chwaszczyno. Na dru-
gim miejscu w klasyfikacji 
medalowej uplasował się 
SONKEI Gdańsk, a trzecim 
SHOTOKAN Lębork. SHO-
TOKAN Wejherowo zajął 
piątą pozycję. WA

Najlepsi karatecy wyłonieni
BOLSZEWO | VII Otwarte Zawody Karate Shotokan za nami. O Puchar Wójta Gminy Wejherowo i Puchar Prezesa Stowarzysze-
nia Sportów Walki walczyło ponad trzystu zawodników w wieku od 5 do 18 lat. 
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Szczególnie źle zapamięta 
ten mecz bramkarz gości, 
Wiesław Ferra, który nie 
tylko wpuścił trzy gole, ale 
przy dwóch popełnił wyraź-
ne błędy.
Od początku przewagę uzy-
skał Radomiak i w 17. minu-
cie udokumentował ją golem. 
Do rzutu wolnego sprzed 
szesnastki podszedł Sul-
kowski i płaskim strzałem 
pokonał Ferrę. Gryf próbo-

wał odrobić stratę ale robił 
to nieskutecznie. Na domiar 
złego, w 40. minucie spo-
tkania drugą żółtą, a więc 
w konsekwencji czerwoną 
kartkę dostał stoper wejhero-
wian, Adrian Bednarski.
W 55. minucie Gryf zepsuł 
doskonałą okazję do wy-
równania – Mońka z Cie-
chańskim mieli przed sobą 
tylko bramkarza, pierwszy 
wystawił do drugiego, a ten 

fatalnie pomylił się z trzech 
metrów. Niedługo potem 
z dośrodkowaną z rzutu wol-
nego piłką minął się Ferra, 
a zamieszanie wykorzystał 
Świdzikowski i strzelił dru-
giego gola. W 77. minucie 
znów Świdzikowski wyko-
rzystał pomyłkę bramkarza 
i  dobił niechlujnie odbitą 
przez niego piłkę, pakując ją 
wprost do siatki.
/kG/

Gryf rozbity w Radomiu
II LIGA | Radomiak na własnym obiekcie pokazał, że nie bez przyczyny jest kandy-
datem do awansu. Gospodarze nie zostawili złudzeń piłkarzom Gryfa, kontrolo-
wali mecz i wysoko zwyciężyli. 

radomiaK radom 
– Gryf wejHerowo 3-0
Sulkowski 17’, 
Świdzikowski 55’, 77’

Radomiak: Szady – Spycha-
ła, Grudniewski, Świdzikow-
ski, Sulkowski – Stąporski 
(58.Stanisławski), Bemba, Ko-
ścielny, Kwiek (57.Filipowicz), 
Brągiel – Leandro 

Gryf: Ferra – Mońka, Bednar-
ski, Brzuzy, Klimczak – Tom-
czak, Kołc (65.Wicon), Nadol-
ski, Chwastek (90.Goerke) 
– Marczak (85.Czychowski), 
Ciechański (73.Szur)
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I choć sukces w pucharze 
jest dużą niespodzianką, to 
trudno mówić o przypadku 
– Puszcza w tym sezonie II 
ligi radzi sobie dobrze i naj-
prawdopodobniej powalczy 
o awans.
Gryf, który w ostatnich 
meczach prezentuje gorszą 
formę, czeka kolejne trud-
ne zadanie – następny mecz 
z zespołem z czołówki. 
Puszcza Niepołomice zaj-
muje 5. miejsce i jest w gru-
pie zespołów, które biją się 
obecnie o czwartą lokatę, 
dającą prawo gry w bara-
żach o I ligę. W ostatnim 
meczu drużyna z małopolski 
przerwała passę czterech re-
misów, wygrywając z GKS-
em Bełchatów 2-0. Wysoką 
pozycję zespół z Niepoło-
mic zawdzięcza rewelacyj-
nie spisującej się obronie 
– zaledwie 9 wpuszczonych 
bramek i aż 7 meczów bez 
straty gola robią duże wra-
żenie.

Siłą Puszczy jest defensy-
wa – dwie opoki obrony 
Żubrów to 27-letni kapitan 
Michał Mikołajczyk, oraz 
znany z Ekstraklasy (wystę-
py m.in. w Ruchu Chorzów) 
Piotr Stawarczyk. Bram-
ki strzeże 19-letni Marcin 
Staniszewski, który został 
bohaterem konkursu rzutów 
karnych przeciwko Lechii 
Gdańsk w PP.
Nieznacznym faworytem 
będzie Puszcza, a Gryf nie 
będzie mógł pozwolić sobie 
na złą skuteczność – kolej-
ny egzamin żółto-czarnych 
będzie trudny. Mimo to, 
w II każdy jest do pokona-
nia, a podopieczni Mariusza 
Pawlaka przed własną pu-
blicznością będą szczególnie 
zmotywowani, aby wspiąć 
się na wyżyny swoich umie-
jętności. Początek meczu na 
Wzgórzu Wolności 6 listo-
pada o godzinie 13:00.
/kG/

Puszcza na Wzgórzu
II LIGA | O żadnym zespole II ligi nie mówi się w tym 

sezonie więcej. Pokonanie Korony Kielce i Lechii Gdańsk 
w Pucharze Polski sprawiło, że o niedużym klubie z Niepo-
łomic zrobiło się bardzo głośno. 

PIŁKA NOŻNA | To nie był najlepszy weekend wej-
herowskich młodzików – spośród sześciu drużyn mło-
dzieżowych aż cztery odniosły porażki. Warto jednak od-
notować, że dwie drużyny zanotowały niezwykle wysokie 
zwycięstwa.

Z ULKS-em Bytów przegrał zespół z rocznika 2002, z UKS
-em Jedynką Reda przegrała druga drużyna z rocznika 
2003, aż 7-0 juniorzy Arki Gdynia ograli pierwszy zespół 
rocznika 2004, a drugi zespół z rocznika 
2005 uległ Cisowej Gdynia 1-3. Na 
spore pochwały zasługuje za to drugi 
skład z rocznika 2004 (7-0 z Olim-
pic Gdańsk) oraz pierwsza druży-
na z rocznika 2005 (8-1 z Zatoką 
Puck).
Więcej na gwe24.pl.
/kg/

Juniorzy na minus
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