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Kampania 
wyborcza 
ruszyła 
na całego!
Do wyborów samorządowych pozostał niewiele ponad miesiąc. Już  
21 października pójdziemy do urn, wybrać naszych przedstawicieli 
do rad gmin i powiatów, a także wójtów, burmistrzów i prezydentów. 
Kampania wyborcza rusza na całego – kolejne komitety oficjalnie 
przedstawiają swoje programy oraz listy kandydatów. Ostatnio za-
prezentowały się kolejne komitety (w Wejherowie i Rumi), natomiast 
dziś swoich kandydatów przedstawi „Wspólny Powiat”.
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Po etapie budowy kanalizacji 
deszczowej i sieci wodociągowej 
prace na ulicy Polnej wchodzą 
w kolejną fazę, czyli budowę drogi 
od przejazdu kolejowego w kierun-
ku ul. Karłowicza.

- Zachęcamy kierowców do ko-
rzystania z objazdów przez ul. Ja-
śminową lub Karłowicza do ul. 12 
Marca – apelują urzędnicy.

Tego samego dnia na ul. Ogrod-
ników rozpoczynają się roboty 
budowlane, polegające na prze-
budowie i renowacji technicznej 
kolektora ściekowego, który jest 
w bardzo złym stanie. Prace są 
realizowane na zlecenie PEWiK, 
a zgodnie z harmonogramem 
przedstawionym przez wykonawcę 
potrwać mogą do końca stycznia 
2019 roku.

W związku z prowadzonymi ro-
botami przedstawiciele Urzędu 
Miasta w Redzie proszą kierowców 
o wyrozumiałość i dostosowanie się 
do zmienionej organizacji ruchu.

Dyżur REPORTERA
Widziałeś ciekawe wydarzenie? 
A może chcesz  zgłosić jakąś sprawę?

tel. 606 112 745

roboty drogowe w toku

Obecnie plac przy Szkole Pod-
stawowej nr 4 nie jest najlepszą 
wizytówką Redy. Wkrótce ma 
zostać gruntownie zmoderni-
zowany. Prace remontowe pro-
wadzone będą przez najbliższe 
kilka miesięcy. 

- Obecnie miejsce to sprawia 
dość ponure wrażenie i zupełnie 
nie wykorzystuje swojego poten-
cjału – mówi Krzysztof Krze-
miński, burmistrz Redy. – Nie 
jest to nowy pomysł, wielokrot-
nie docierały do nas sygnały, że 
okoliczni mieszkańcy i ucznio-
wie pobliskiej szkoły zamiast 
pustego, zaniedbanego chodni-
ka chcieliby widzieć przyjazną, 
optymistyczną strefę rekreacji.

Co zatem się zmieni? Przede 
wszystkim plac zyska nową, es-
tetyczną nawierzchnię z betono-
wej kostki w różnych wymiarach 
i kolorach. Dookoła placu staną 
ławki i znajdzie się miejsce dla 
ozdobnej zieleni. Przebudowany 
zostanie także podest istnieją-
cego pomnika, gdzie pojawi się 
kostka brukowa w kolorze ja-
snoszarego granitu. Na podest 
prowadzić będą schody z prefa-
brykowanych płyt betonowych, 
a po stronie wschodniej zapro-
jektowano kolejne ławki. WA

Będzie bardziej 
zielono i przyjaźnie
Reda | Plac przy Szkole Podstawowej nr 4 zyska zupełnie nowy wygląd. Burmistrz Krzysz-
tof Krzemiński podpisał umowę na modernizację mało reprezentacyjnej przestrzeni. 

KRzyszTOf KRzEMińsKi,
burmistrz Redy

Zgodnie podpisaną z umową prace związane 
z modernizacją placu przy Szkole Podstawowej nr 
4 w Redzie rozpoczną się jeszcze w tym miesiącu, 
a zakończą się w grudniu bieżącego roku. Minima-
listyczna forma i prosty układ przestrzeni przeła-
mane zostaną elementami małej architektury.

Reda. Od najbliższego poniedziałku, tj. 17 września, w dwóch punktach 
na terenie miasta kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu.
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Przypominamy, że konkurs 
Czyste Powietrze Pomorza 2018 
został kilka miesięcy temu unie-
ważniony przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Gdań-
sku. Dlatego mieszkańcy zain-
teresowani dofinansowaniem 
wymiany starych pieców na 
ekologiczne źródła ciepła 
w większości zadają sobie py-
tanie: co dalej? Mamy dla nich 
dobrą wiadomość: na terenie 
województwa pomorskiego 
startują działania w ramach 
Krajowego Programu „Czyste 
Powietrze”. Na początek mają 
być prowadzone spotkania in-
formacyjne, podczas których 
specjaliści z Funduszu przedsta-
wiać będą sposób aplikowania 
do Programu, w tym procedurę 
rejestracji, określenie wielkości 
możliwego do uzyskania dofi-
nansowania oraz proces wypeł-
niania wniosku o dotację.  

- Zapraszamy wszystkich za-
interesowanych mieszkańców 
miasta na spotkanie informa-

Ruszają spotkania 
informacyjne
Region | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpo-
czyna wdrażanie na terenie Pomorza Krajowego Programu „Czyste Powietrze”.

cyjne z przedstawicielami Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej, które odbędzie się w czwartek 
20 września o godz. 16.30 w sali 
obrad Urzędu Miejskiego – mówi 
Krzysztof Krzemiński, burmistrz 
Redy. – Dla nas liczy się przede 
wszystkim efekt, czyli to, ile sta-
rych pieców zostanie zastąpio-
nych nowoczesnymi i ekologicz-
nymi instalacjami grzewczymi. 

W ramach przedsięwzięcia 
możliwe będzie uzyskanie dofi-
nansowania na wymianę starych 
źródeł ciepła zasilanych paliwami 
stałymi na nowoczesne i ekolo-

giczne, jak zasilane z miejskiej 
sieci ciepłowniczej, gazem ziem-
nym lub LPG, olejem opałowym, 
elektrycznością bądź biomasą. 
Istnieje także możliwość otrzy-
mania wsparcia na szerokie 
działania termomodernizacyjne 
w domach jednorodzinnych. Wy-
sokość dofinansowania zależna 
będzie od poziomu dochodów na 
członka gospodarstwa domowego 
i może wynosić od 30 do nawet 90 
proc. W razie szczegółowych py-
tań informacji udzielają pracow-
nicy Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Gdańsku.

HALiNA GRzEszczuK,
zastępca burmistrza Redy

Zależy nam na czystym powietrzu i zdrowiu miesz-
kańców. Dlatego liczymy na to, że jak najwięcej 
osób skorzysta z nowej możliwości dofinansowa-
nia, składając wnioski do Krajowego Programu 
„Czyste Powietrze”. Przedsięwzięcie skierowane 
jest do osób fizycznych, będących właścicielami 
lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych.
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Prezydent Wejherowa w środę 
oficjalnie rozpoczął kampanię 
wyborczą. Jak zapowiadał już 
kilka miesięcy temu, w tegorocz-
nych wyborach samorządowych 
ubiegał się będzie o reelekcję.

- Jesteśmy w trakcie wpro-
wadzania pozytywnych zmian 
i zamierzam dokończyć wszyst-
kie trudne i wielkie inwestycje, 
które rozpocząłem i za które czu-
ję się odpowiedzialny – mówił 
podczas konferencji Krzysztof 
Hildebrandt. - Traktuje to jako 
swoistego rodzaju zobowiązanie 

wobec mieszkańców Wejherowa.
O głosy mieszkańców w paź-

dziernikowych wyborach zabie-
gał będzie nie tylko Krzysztof  
Hildebrandt, ale i inni przedsta-
wiciele KWW Wolę Wejherowo. 
Wśród kandydatów na radnych 
znaleźli się m.in. Beata Rutkie-
wicz, Arkadiusz Kraszkiewicz, 
Wojciech Kozłowski, Henryk 
Kanczkowski, Mariusz  Łupina, 
Paweł Formela oraz Mateusz Ma-
kurat. 

- To autentyczna reprezentacja 
mieszkańców Wejherowa – pod-

sumował kandydatów prezydent. 
- Zawsze mogłem liczyć na rad-
nych z Wolę Wejherowo, którzy 
wnieśli duży wkład w rozwój na-
szego miasta. 

Przestawiając założenia pro-
gramu wyborczego, prezydent 
Wejherowa zapewniał, że będzie 
prowadził regularne spotkania 
z mieszkańcami. Jeżeli chodzi 
o działania związane z popra-
wą infrastruktury drogowej, to 
zamierza kontynuować budowę 
bezkolizyjnych węzłów drogo-
wych. 

- To program mieszkańców 
i dla mieszkańców, będący po-
łączeniem kontynuacji dotych-
czasowych działań i świeżego 
spojrzenia na miasto – zaznaczał 
Krzysztof  Hildebrandt. - Chcę 
razem z Ruchem Społecznym 
Wolę Wejherowo spełnić kolejne 
oczekiwania wejherowian. 

Wybory samorządowe odbędą 
się 21 października. Druga tura 
wyborów bezpośrednich wójtów, 
burmistrzów i prezydentów za-
planowana została na 4 listopada. 
WA

Oto drużyna prezydenta 
Krzysztofa Hildebrandta
WejheRoWo | Samorządowcy, społecznicy, a także pedagodzy i przedsiębiorcy znajdują się na liście KWW 
Wolę Wejherowo. Kandydatów na radnych w zbliżających się wyborach przedstawił Krzysztof Hildebrandt.

Reda | Wielkimi krokami zbliża się otwarcie stadionu lek-
koatletycznego. W uroczystości uczestniczyć będzie m.in. 
Tomasz Majewski.

Inwestycja związana z modernizacją stadionu lekkoatletycz-
nego ruszyła w ubiegłym roku. W ramach przedsięwzięcia 
dotychczasowa bieżnia żużlowa wymieniona została na 
poliuretanową. Dodatkowo obiekt wzbogacił się o skocznię do 
skoku wzwyż i dal, a także rzutnie do pchnięcia kulą oraz rzutu 
oszczepem. Oficjalne otwarcie odnowionego stadionu lekko-
atletycznego odbędzie się w najbliższą sobotę. Uroczystość 
swoją obecnością mają zaszczycić gwiazdy polskiej lekkoatle-
tyki. Oprócz Tomasza Majewskiego do Redy przyjadą: Paulina 
Guba, Klaudia Kardasz, Małgorzata Hołub-Kowalik, Natalia 
Kaczmarek oraz Michał Rozmus. Warto zaznaczyć, że inwestycja 
związana z budową stadionu lekkoatletycznego realizowana 
była przy wsparciu z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Nadto 
w ramach zadania zakupiony został sprzęt lekkoatletyczny, któ-
ry trafił na wyposażenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Redzie. WA

PROGRAM iMPREzy:
15:00•	  - Redzkie Igrzyska sportowe dzieci
17:00•	  - uroczyste otwarcie stadionu, w tym odsłonięcie  
tablicy poświęconej Marcie Jeschke, olimpijce,   
mieszkance Redy
17:30•	  – zawody lekkoatletyczne 
  - bieg na 200m kobiet i start konkursu pchnięcia   
     kulą kobiet 
  - bieg 4x200m dziewcząt i 4x200m chłopców 
  -  bieg na 600m mężczyzn
18:15•	  - Ceremonia zakończenia
19:30	•	 – Koncert zespołu RED LIPS

szyKuJE siĘ 
WiELKiE OTWARciE
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Nowe lampy pojawiły się w su-
mie na pięciu przejściach dla pie-
szych, a dokładniej przy ul. Wnie-
bowstąpienia (na skrzyżowaniu 
z ul. Śmiechowską), Dworcowej 
(przy Filharmonii Kaszubskiej), 
Pomorskiej (na skrzyżowaniu z ul. 
Obrońców Wybrzeża i ul. Kocha-
nowskiego) oraz Nadrzecznej 
(przy Domu Działkowca). 

- Naszym głównym celem było 
poprawienie bezpieczeństwa dzie-
ci w drodze do szkoły – mówi 
Beata Rutkiewicz, zastępca pre-
zydenta Wejherowa. - Nierzadko 

uczniowie wracają ze szkół po 
zmroku. Chcieliśmy, aby byli bar-
dziej widoczni na przejściach dla 
pieszych. 

Na doświetlenie pięciu przejść 
dla pieszych władze Wejherowa 
przeznaczyły 100 tys. zł, z czego 
40 tys. zł pochodziło ze środków 
Starostwa Powiatowego w Wejhe-
rowie. W planach jest realizacja 
kolejnych inwestycji, które mają 
przyczynić się do poprawy bez-
pieczeństwa na przejściach dla 
pieszych. 

WA

Jaśniej i bezpieczniej
WejheRoWo | Doświetlono kolejne przejścia dla pieszych. Dodatko-
we oświetlenie ma przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa pieszych. 

Fo
t. U

M
 W

ejh
er

ow
o

tyle pieniędzy na paliwo oraz bez-

płatny montaż elektrofiltrów komi-

nowych mogą otrzymać mieszkań-

cy Rumi, którzy wezmą udział w pi-

lotażowym projekcie prowadzonym 

przez Instytut Maszyn Przepływo-

wych PAN w Gdańsku. 

500 złotych Burmistrz rozpoczyna 
kampanię wyborczą

Konferencja, na której Michał 
Pasieczny ogłosił swój start w wy-
borach, odbyła się w hotelu Falko. 
Oficjalnie rozpoczęła ona kampa-
nię wyborczą rządzącego w Rumi 
od 2014 roku burmistrza. Wzięli 
w niej udział m.in. członkowie 
Rady Miasta wraz z przewodniczą-
cym, Arielem Sinickim, kandydaci 
na radnych, a także zwolennicy 
obecnego burmistrza, którego zde-
cydowali się poprzeć m.in. prof. 
Edmund Wittbrodt, dr Roman Bu-
dziński, czy przewodniczący Rady 
Miasta, Ariel Sinicki.

- Niezmiernie się cieszę, że spo-
tkaliśmy się w takim doborowym 
gronie i w takiej liczbie – powitał 
obecnych Michał Pasieczny – Wi-
dzimy, że wielu osobom zależy na 
naszym mieście i ich mieszkań-
cach. Dzięki rzetelnej, bardzo cięż-

kiej pracy udaje nam się zdobywać 
środki finansowe na rozwój miasta, 
na realizacje kolejnych projektów. 
Jednocześnie bardzo cieszę się, że 
na sesjach Rady Miasta rozmawia-
my, lecz się nie kłócimy. Za to ser-
decznie wszystkim radnym dzięku-
je – podsumował burmistrz.

Podczas spotkania przedstawio-
ny został program rozwoju Rumi, 
w którym uwzględniono aspekty 
komunikacyjne, rozwój terenów re-
kreacyjnych i ścieżek rowerowych, 
aktywizację terenów przemysło-
wych, walkę se smogiem, dzia-
łania w trosce o bezpieczeństwo 
mieszkańców, oświatę oraz walkę 
o środki zewnętrzne. Wśród naj-
ważniejszych przyszłych inwestycji 
przedstawione zostały m.in. węzeł 
integracyjny w Rumi Janowie, nowy 
peron SKM Biała Rzeka, Droga 

Trzech Powiatów, rewitalizacja Za-
górza i Wzgórza Markowca, czy bu-
dowa nowego Urzędu Miasta.

Burmistrz przedstawił również 
kandydatów do Rady Miasta z ra-
mienia KWW Ponad Podziałami.

Obecny burmistrz jest czwartym 
kandydatem na burmistrza Rumi. 
Znacznie wcześniej swoją kandyda-
turę ogłosili: Monika Baran (parta 
Porozumienie Jarosława Gowina), 
Mateusz Socha (Prawo i Sprawie-
dliwość) oraz Bogdan Formella 
(Nasza Rumia).

W 2014 roku wybory na burmi-
strza Rumi wygrał Michał Pasiecz-
ny, który po dwóch turach pokonał 
ówczesną panią burmistrz, Elżbietę 
Rogalę-Kończak. Startujący wtedy 
z ramienia Platformy Obywatelskiej 
kandydat zdobył około 65% głosów 
w drugiej turze wyborów.

RUMia | Michał Pasieczny będzie ubiegał się o reelekcję. Na specjalnej kon-
ferencji przedstawiony został program KWW Ponad Podziałami.

WejheRoWo | arkadiusz Szczygieł, 
kandydat na prezydenta, zaprezento-
wał swój program wyborczy. To m.in. 
powołanie rad dzielnic, utworzenie 
Miejskiego ośrodka Sportu i Rekreacji, 
budowa sali sportowej przy Szkole 
Podstawowej nr 5 oraz ograniczenie 
niskiej emisji. 

Kandydat na prezydenta Wejherowa 
zapewnia, że przedstawiony program 
wyborczy był przygotowywany przez kilka 
miesięcy. Jego stworzenie poprzedziły 
konsultacje społeczne z mieszkańcami. 
- Uważamy, że Wejherowo może i powin-
no być miastem bezpiecznym, miastem, 

w którym każde działanie będzie służyło 
poprawie codziennej jakości życia miesz-
kańców, a stanie się to, kiedy budowę 

szklanych dachów zastąpi się wypełnie-
niem realnych potrzeb mieszkańców  – 
mówił Arkadiusz Szczygieł. - Stawiamy 
na zrównoważony rozwój całego miasta, 
a nie tylko jego poszczególnych dzielnic.
Wśród propozycji wyborczych znalazło 
się m.in. utworzenie rad osiedli na terenie 
całego Wejherowa, powołanie Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji, ukończenie 
pełnowymiarowego boiska przy osiedlu 
Waza, zmiana organizacji oraz funkcjo-
nowania Straży Miejskiej, a także pilna 
modernizacja zniszczonych chodników. 
W najbliższym czasie Komitet Wyborczy 
Wyborców „Dla Wejherowa” ma przedsta-
wić kandydatów na radnych miasta. WA

ARKAdiusz szczyGiEł PRzEdsTAWił PROGRAM



www.gwe24.pl/aktualności 5Piątek, 14 września 2018

OGŁOSZENIEREKLAMA                                                            19/2018/DB

W poniedziałek (10 września) 
w Stacji Kultura zebrali się przed-
stawiciele: Rumskiej Rady Se-
niorów, klubu sportowego Arka 
Rumia, straży miejskiej i ochot-
niczej straży pożarnej, a także 
uczniowie Szkoły Podstawowej 
numer 1 w Rumi, społecznicy, 
przewodniczący rady miejskiej 
Ariel Sinicki oraz burmistrz Mi-
chał Pasieczny. Spotkali się, by 
wspólnie zainaugurować tego-
roczne głosowanie.

WybiERAJĄ 
TEż NAJMłOdsi

Budżet Obywatelski w Rumi re-
alizowany jest w formule metro-
politalnej. Na realizację projek-
tów gmina przeznaczyła w tym 
roku 1,5 miliona złotych – to 
najwyższa kwota spośród miast 
Małego Trójmiasta Kaszubskie-
go. Mieszkańcy mogą wybierać 
spośród 30 propozycji, w tym 17 
inwestycyjnych oraz 13 prospo-
łecznych. Oficjalnie ogłoszenie 
wyników nastąpi 27 września 
podczas uroczystej gali. Głoso-
wać może każdy mieszkaniec, 
bez względu na wiek.

– Ja zagłosowałam na projekt 
numer 45, ponieważ dużo osób 
choruje na białaczkę i umiera, 
a chciałabym, żeby więcej osób 
oddawało szpik, żeby chorzy 
mogli normalnie funkcjonować. 
Zagłosowałam też na projekt 
o numerze 44, żeby z ruin stare-
go kościoła powstał park. Będzie 
można zwiedzać, pojawią się 

Mieszkańcy zdecydują, na co 
wydać 1,5 miliona złotych
RUMia | Oficjalną konferencją rozpoczęło się głosowanie w rumskim Budżecie Obywatelskim 2019. W spotkaniu uczestniczyli 
reprezentanci różnych grup społecznych i wiekowych, którzy angażują się w tę inicjatywę. Głosowanie zakończy się 24 września.

ławki, będzie funkcjonalnie. Często 
tam chodzę, mieszkam naprzeciwko 
kościoła – mówi Maja, uczennica 
SP nr 1. – Fajnie, że dzieci mogą 
głosować. Chciałabym też, żeby 
w wyborach na prezydenta dzieci 
mogły głosować, żeby każdy miał 
prawo do wyboru –  dodaje.

– Wybrałem projekty: 25 i  26, żeby 
poznać bardziej historię Rumi i dlate-
go, że jest za mało kompleksów spor-
towych, a ja lubię sport – przyznaje 
Mateusz, uczeń tej samej szkoły.

Co najważniejsze, głosowanie 
odbywa się drogą elektroniczną, 
więc nie trzeba nawet wychodzić 
z domu. Aby wesprzeć wybrane 
projekty, wystarczy być mieszkań-

cem miasta i odwiedzić stronę in-
ternetową www.rumia.budzet-
obywatelski.org.

bRAzyLiJsKA fORMułA

Ideą budżetu obywatelskiego jest 
zachęcenie lokalnej społeczności 
do wspólnego decydowania o prze-
znaczeniu części gminnego budże-
tu. Jest to forma konsultacji spo-
łecznych i współpracy pomiędzy 
władzami samorządowymi a lokal-
ną społecznością. Głównym celem 
przedsięwzięcia jest wzmocnienie 
poczucia tożsamości lokalnej oraz 
aktywizacja mieszkańców w życiu 
publicznym.

Inicjatywa Budżetu Obywatel-
skiego została zaczerpnięta z Por-
to Alegre w Brazylii i pojawiła się 
w naszej metropolii za sprawą 
Sopotu, który w 2011 roku jako 

pierwszy samorząd w Polsce za-
proponował swoim mieszkańcom 
przyjęcie współodpowiedzialności 
za lokalne inwestycje. Inne gminy 
szybko poszły w ślady tego miasta.
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oGŁoSZeNIe
BuRMISTRZa MIaSTa RuMI

Burmistrz Miasta Rumi informuje, że stosownie 
do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) oraz Zarządzenia 
Nr 1964/342/2018 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 
07.09.2018r., w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy 
ul. Sobieskiego 7, wywieszony został, na okres 21 
dni, wykaz obejmujący nieruchomości położone 
w Rumi, stanowiące własność i będące we wła-
daniu Gminy Miejskiej Rumia, przeznaczone do 
dzierżawy w formie bezprzetargowej. Przedmio-
towy wykaz zamieszczony został również na stro-
nie internetowej Urzędu Miasta Rumi: http://bip.
umrumia.nv.pl/

ARiEL siNicKi, 
Przewodniczący rady miejskiej

– Startujemy już z piątą edycją Budżetu Obywa-
telskiego w Rumi. Jest to inicjatywa, która bardzo 
zmieniła nasze miasto w poprzednich latach. Dzię-
ki niej udało się zrealizować kilkadziesiąt różnych 
projektów inwestycyjnych i społecznych o łącznej 
wartości około 7 milionów złotych. Dziękuję 
mieszkańcom za dotychczasowe zaangażowanie 

i jednocześnie zachęcam wszystkich do głosowania. Bierzcie sprawy w swo-
je ręce, to dzięki wam nasze miasto się zmienia i żyje się tu coraz lepiej.

BuRMISTRZ MIaSTa RuMI 
ogłasza nabór na wolne stanowisko 

pracy w urzędzie Miasta Rumi: 

Kierownik Referatu Zamówień Publicznych, 
w pełnym wymiarze czasu pracy.

 
Szczegółowa treść ogłoszenia o naborze dostępna jest 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi oraz w Biule-
tynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi /www.
bip.rumia.pl/

42-letnia daria z Wej-
herowa bierze udział 
w najnowszej edycji hitu 
telewizji publicznej „Rol-
nik szuka żony”. urzęd-
niczka walczy o względy 
46-letniego Marka 
z województwa zachod-
niopomorskiego.

Marek twierdzi, że ma 
duszę sportowca – silną 
wolę, zwłaszcza w dążeniu 
do celu i zawsze wie, czego 
chce. Jest realistą, ale ma 
też w sobie optymizm i nie 
ma dla niego rzeczy nie-
możliwych. Spośród wielu 
listów Marek wybrał m.in. 
ten od 42-letniej Darii. 
Mieszkanka Wejherowa 
pracuje w jednym z miej-
skich urzędów, a w wol-
nych chwilach spędza czas 
z dziećmi. 

- Gdy partner nic nie 
mówi albo jest nieśmiały, 
to wtedy ja przejmuję 
inicjatywę – mówiła Daria. 
Marka pytała m.in. o to, 
o które wstaje i ile ma krów 
oraz hektarów. Dodatko-
wo podkreśliła fakt, że 
lubi pływać i jest bardzo 
pomocna. - Miłość nie zna 
granic – zapewniała.

dARiA 
z WEJHEROWA 
szuKA MĘżA 
W TELEWizyJNyM 
sHOW
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Tematem najbliższej debaty będzie bezpieczeństwo seniorów, w tym 
zagrożenia wynikające z ruchu drogowego. Spotkanie odbędzie się 20 
września o godzinie 11:00 w Miejskim Domu Kultury w Rumi (ul. 
Mickiewicza 19). Wstęp jest wolny.

Głównym tematem 
bezpieczeństwo seniorów
RUMia | Rada Seniorów wraz z Komendą Powiatową Policji w Wejherowie 
zapraszają mieszkańców na kolejną debatę związaną z osobami starszymi, 
a także zagrożeniami, na które mogą się natknąć w życiu codziennym.
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Starostowie ze wszystkich po-
wiatów województwa pomor-
skiego kolejny już raz spotkali 
się, aby porozmawiać o ważnych 
dla mieszkańców Pomorza spra-
wach. Konwenty organizowane 
są od samego początku, gdy po-
wstały powiaty, czyli od 20. lat. 
Poruszane są tam tematy zwią-
zane z funkcjonowaniem po-
wiatów, starostowie podejmują 
też wspólne stanowiska w wielu 
sprawach, które później przed-
stawiane są Związkowi Powia-
tów Polskich oraz rządowi. Tym 
razem głównym tematem były 
sprawy związane ze szkolnic-

twem zawodowym. 
- Takie konwenty odbywają 

się cyklicznie po kolei w stoli-
cach powiatów – wyjaśnia Ga-
briela Lisius, starosta wejhe-
rowski. - Ostatni w tej kadencji 
zorganizowano w Wejherowie. 
Spotkaliśmy, aby porozmawiać 
o szkolnictwie zawodowym, 
współpracy z urzędami pracy 
oraz aby omówić sprawy spo-
łeczne (dotyczące działalności 
Polskiego Czerwonego Krzyża 
i krwiodawstwa). 

Starostowie przedyskutowali 
też sprawy związane z codzien-
ną działalnością urzędów, tym 

razem tematami wiodącymi byłą 
geodezja i kartografia. 

- Konwenty zapoczątkowali-
śmy już w pierwszej kadencji 
– dodaje Janina Kwiecień, sta-
rosta kartuski. - Organizujemy 
je regularnie, kolejno w różnych 
powiatach. Po to, aby pokazać 
też dorobek danego powiatu, 
wypromować go i porozmawiać 
na te tematy, które w szczegól-
ności dotyczą danego powiatu. 
A o czym rozmawiamy? O tym, 
co dotyczy naszych zadań po-
wiatowych oraz o tym, co aktu-
alnie jest istotne. 

Starostowie dyskutują więc 

o zmianach w przepisach, spra-
wach dotyczące edukacji i opieki 
zdrowotnej, sprawach społecz-
nych i wielu innych. 

- Podczas ostatnich czterech lat 
odbyliśmy 14 konwentów – pod-
sumowuje Mirosław Czapla, sta-
rosta malborki i przewodniczący 
Konwentu Starostów Wojewódz-
twa Pomorskiego w bieżącej ka-
dencji. - Dyskutowaliśmy o wie-
lu sprawach. Z najistotniejszych 
mogę wymienić przekształcanie 
szpitala, sprawy związane ze 
służbą zdrowia, oświatą, infra-
strukturą drogową czy w końcu 
sytuacjami kryzysowymi.  /raf/

Ostatni konwent 
powiatów w tej kadencji
PoWiaT | Ostatni w bieżącej kadencji samorządów Konwent Powiatów Województwa Pomorskiego 
odbył się w Wejherowie. 

W ramach inwestycji wybudowano nawierzchnię z płyt na 
ponad 220-metrowym odcinku, położono 2500 mkw. płyt, 
a koszt prac to ok. 200 tys. zł.
- Kończy się budowa tego odcinka ulicy Ogrodowej, zosta-
ły jeszcze drobne prace, a dzisiaj rozmawiałam z miesz-
kańcami tej ulicy, którzy wskazali na konieczność zamon-
towania progów zwalniających – mówi Beata Rutkiewicz, 
zastępca prezydenta Wejherowa. – Dziękujemy za sugestie 
ze strony mieszkańców, oczywiście je wykonamy. Wymie-
niliśmy nawierzchnię na tym odcinku, ale najtrudniej-
szym i najbardziej newralgicznym miejscem przy takich 
inwestycjach, są wody opadowe. Udrożniliśmy studnię na 
kanalizacji deszczowej, która będzie te wody opadowe 
przetrzymywała, wyczyściliśmy także długi odcinek rowu, 
który prowadzi aż do ul. Orzeszkowej.
Jak mówi Mariusz Łupina, radny tej części Wejherowa, wie-
lokrotnie rozmawiał z mieszkańcami o potrzebie budowy 
ul. Ogrodowej.
- W tym roku udało się wybudować z płyt część ulicy, o ko-
lejna część zawalczymy w przyszłym roku – mówi Mariusz 
Łupina. – Do tej pory była to droga gruntowa. Faktycznie, 
kiedy pojawia się nowa nawierzchnia na ulicy, niestety nie 
wszyscy użytkownicy dostosowują się do warunków panu-
jących i nadużywają prędkości, stąd konieczność wykona-
nia progów zwalniających. /raf/

bEz dziuR i KAłuż
WejheRoWo | Kolejna ulica w Śmiechowie została 
utwardzona płytami typu jomb. Kończy się właśnie 
budowa ulicy ogrodowej.

Fot. UM Wejherowo

Oficjalne przekazanie sprzę-
tu odbyło się w tym tygodniu 
przed ratuszem z udziałem pre-
zydenta Wejherowa Krzysztofa 
Hildebrandta, przewodniczącego 
Komisji Bezpieczeństwa i Samo-
rządów RM Henryka Jarosza, Ko-
mendanta Powiatowego PSP bryg. 
Jacka Niewęgłowskiego i prezesa 
OSP Wejherowo Zenona Fran-
kowskiego. 

Z integralnego Funduszu Spra-
wiedliwości zakupiono sprzęt 
o wartości 45 tys. zł, z czego do-
tacja wyniosła ponad 44,5 tys. 

zł, a wkład własny miasta 450 zł. 
Natomiast wspólnie z powiatem 
i wszystkimi gminami powiatu 
w ramach projektu pn. „Bezpiecz-
ny Powiat” został zakupiony sprzęt 
do zwalczania klęsk żywiołowych 
o wartości niemal 72 tys. zł (do-
finansowanie wyniosło nie ma 61 
tys. zł, a wkład własny miasta nie-
spełna 11 tys. zł). 

Prezydent Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt, gratulując straża-
kom OSP nabycie nowego sprzętu 
ratowniczego podkreślił, że jest to 
prezent od miasta dla OSP Wejhe-

rowo z okazji 145-lecia jednostki, 
który znacząco poprawi bezpie-
czeństwo mieszkańców.

- Jest to bardzo dobre doposa-

żenie wejherowskiej jednostki 
OSP umożliwiające podjęcie na-
tychmiastowych działań w razie 
zdarzeń na drogach, a także zwal-
czania klęsk żywiołowych – mówi 
Jacek Niewęgłowski, Komendant  
Powiatowy PSP w Wejherowie.

Jak zapewnia prezes OSP Ze-
non Frankowski nowo pozyskany 
sprzęt pozwala bez obaw i kom-
pleksów przystępować do profe-
sjonalnego ratownictwa. To po-
tężny jakościowy skok techniczny, 
który zadowala i cieszy wszystkich 
druhów. /raf/

Nowy sprzęt to większe bezpieczeństwo
WejheRoWo | Strażacy wejherowskiej Ochotniczej Straży Pożarnej otrzymali nowy sprzęt ratowniczy zakupiony z Funduszu Sprawie-
dliwości oraz projektu Bezpieczny Powiat o łącznej wartości blisko 120 tys. zł.
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W Urzędzie Miejskim w Wejherowie działa 
Punkt Informacji Europejskiej udzielający

 ogólnych informacji o unijnych funduszach pomocowych.

Pracownicy Punktu udzielają ogólnych informacji 
na temat Unii Europejskiej, posiadają bazę adresową, 

pomogą w znalezieniu odpowiedniego funduszu, 
ukierunkują  gdzie można uzyskać szczegółowe 

informacje na interesujący temat.
W punkcie utworzona jest biblioteczka, 

z której można skorzystać w godzinach pracy punktu.

Mieszkańców zapraszamy w poniedziałki
w godzinach 09.00-11.00 

do Magistratu  przy ul. 12 Marca 195, pokój 108, 
tel. 58 677 70 10, e-mail: planowanie@wejherowo.pl

Jednocześnie informujemy, iż kompleksową 
i specjalistyczną obsługę wszystkich zainteresowanych 
świadczy uprawniony Punki Informacyjny Funduszy 

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

tel. 58 572 94 52, 58 572 94 54 
działający w ramach Sieci Punktów Informacyjnych 
Funduszy Europejskich w województwie pomorskim

PUNKT 
INFORMACJI 

EUROPEJSKIEJ

OGŁOSZENIE                                                                                                                                                 173/2018/DB

Narodowe Czytanie zostało za-
początkowane w 2012 roku przez 
prezydenta Bronisława Komo-
rowskiego. Wtedy czytano „Pana 
Tadeusza”. W kolejnym roku wy-
brano dzieła Aleksandra Fredry, 
a następnie, kolejno: „Trylogię” 
Sienkiewicza, „Lalkę” Bolesława 
Prusa, „Quo Vadis” Sienkiewicza 
i „Wesele” Wyspiańskiego.

W uroczystym Narodowym 
Czytaniu w Bibliotece Powiato-

wej w Wejherowie uczestniczyli 
przedstawiciele władz powiatu, 
radni, a także osoby związa-
ne w kulturą. Najpierw krótko 
przedstawiona została sylwetka 
autora „Przedwiośnia”, Stefana 
Żeromskiego, a później odczyta-
no fragmenty powieści, zaczyna-
jąc od pierwszego rozdziału. 

- Było to siódme już Narodowe 
Czytanie, wyjątkowo uroczyste, 
bo przypadające w roku 100-

Rozbrzmiało „Przedwiośnie”
WejheRoWo | W stolicy powiatu powieść Stefana Żeromskiego czytano w bibliotece powiatowej, na placu Wejhera oraz w Powiatowym Zespole Szkół nr 1.

lecia odzyskania przez Polskę nie-
podległości – mówi Barbara Gu-
sman, dyrektor biblioteki. - PBP 
w Wejherowie miała przyjemność 
uczestniczyć w tym wydarzeniu 
po raz czwarty. Wśród zaproszo-
nych gości byli m.in. wicestarosta 
Witold Reclaw, członkowie Za-
rządu Powiatu Wejherowskiego: 
Jacek Thiel, Wojciech Rybakow-
ski i Kazimierz Bistroń. Swoją 
obecnością uświetnili wydarzenie 
także wiceprzewodnicząca Rady 
Powiatu Wejherowskiego Geno-
wefa Słowi oraz radni Powiatu 
Wejherowskiego Łucja Słowikow-
ska i Anna Jamróz-Szadaj. Wśród 
czytających znalazły się osoby 
współpracujące z biblioteką i byli 

to: przewodniczący Klubu Miło-
śników Wejherowa Paweł Forme-
la, koordynator Choczewskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
Piotr Zarzeczny, przedstawiciele 
KPSW Beata Dudzińska-Huczuk 
i Rafał Gierszewski, poetka Joan-
na Ryszowska, wieloletni pedagog 
Bogna Zubrzycka i Teresa Kozak. 
Cały scenariusz został przygo-
towany przez Kingę Krajkowską 
i Wandę Kantecką, które wspól-
nie z aktorami grupy teatralnej 
„Srebrna Nitka” działającej przy 
WUTW YMCA zaprezentowa-
li i odegrali wybrane fragmenty 
powieści Stefana Żeromskiego 
„Przedwiośnie”. 

W wydarzeniu uczestniczyła 

młodzież z Powiatowego Zespo-
łu Szkół nr 2 w Wejherowie pod 
opieką nauczycieli-bibliotekarzy 
Joanny Żurowskiej i Małgorzaty 
Olszak. 

Na placu Wejhera pod samym 
pomnikiem, czytanie rozpoczęło 
się w samo południe. Uczestni-
czyli w nim m.in. zastępcy pre-
zydenta Wejherowa - Arkadiusz 
Kraszkiewicz oraz Beata Rutkie-
wicz. Czytaniu towarzyszyła opra-
wa muzyczna, a w trakcie trwania 
odczytu na placu Wejhera zebrała 
się spora grupa widzów słuchają-
cych prozy Żeromskiego.

Jak co roku także I Liceum 
Ogólnokształcące w Wejherowie 
włączyło się w akcję „Narodowe-

go Czytania”. „Przedwiośnie” czy-
tali: aktorzy Jerzy Kiszkis i Halina 
Winiarska, członkowie zarządu 
powiatu wejherowskiego Jacek 
Thiel i Wojciech Rybakowski, wi-
cedyrektor szkoły Jadwiga Jędrej, 
ks. Przemysław Lewiński, kapitan 
żeglugi wielkiej Marek Wenta oraz 
nauczyciele Teresa Karbowska, 
Beata Płotka, Ewa Brzoskowska 
i uczniowie liceum oraz aktorzy 
Teatru Prawie Lucki. 

Czytaniu towarzyszyła prelek-
cja na temat powstania utworu, 
prezentacja kadrów z filmu Filipa 
Bajona, wystawa poświęcona Ste-
fanowi Żeromskiemu oraz spora 
dawka muzyki w wykonaniu lice-
alistów. (K.G., DD)
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Podpisanie umowy mia-
ło miejsce w tym tygodniu 
w Domu Działkowca Rodzinne-
go Ogrodu Działkowego im. mjr 
Henryka Sucharskiego. W imie-
niu Stowarzyszenia Ogrodo-
wego porozumienie podpisali: 
Ryszard Bielec, prezes zarządu 
ROD im Jakuba Wejhera, Ka-
zimierz Miotk, prezes zarządu 
ROD im Floriana Ceynowy, 
Jadwiga Lewandowska, prezes 
zarządu ROD im mjr. Henry-
ka Sucharskiego oraz Krzysztof 
Wiśniewski, wiceprezes ROD 
Cementownia.

Umowa przewiduje tworze-
nie warunków do integracji 
społecznej w aktywizacji osób 
starszych, w tym emerytów 
i rencistów, promowanie dzia-
łań na rzecz ochrony środowi-
ska, prowadzenie działalności 
edukacyjnej na rzecz młodzieży 
przedszkolnej i szkolnej,  a tak-
że  tworzenie warunków do ak-
tywnego wypoczynku całych 
rodzin.

W celu realizacji zapisów po-
rozumienia prezydent Krzysztof 
Hildebrandt powoła zespół do 

Porozumienie z działkowcami
WejheRoWo | Prezydent miasta podpisał porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem Ogrodowym – Polskim Związkiem Działkowców.

spraw funkcjonowania w prze-
strzeni miasta Rodzinnych Ogro-
dów Działkowych i określi zasady 
jego działania. W skład zespołu 
wejdą prezesi zarządów ROD oraz 
wyznaczeni pracownicy Urzędu 
Miejskiego w Wejherowie. Zespół 
ten będzie organem doradczym 
prezydenta w sprawach z zakresu 
działania ROD.

- Rodzinne Ogrody Działkowe 

na terenie Wejherowa odgry-
wają bardzo ważną rolę. To jest 
miejsce, w którym wiele osób 
ma dostęp do przyrody oraz do 
pracy w ogrodzie. Współpracuje-
my z ogrodami działkowymi od 
dłuższego czasu i mamy w tym 
zakresie dobre doświadczenia. 
Zawarte porozumienie umożli-
wi dalszy rozwój tej współpracy 
w zakresie edukacji ekologicznej, 

aktywności fizycznej i promocji 
zdrowia mieszkańców – mówi 
prezydent Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt. 

Jak powiedział prezes Zarządu 
ROD im. Jakuba Wejhera Ryszard 
Bielec ogrody borykają się z róż-
nymi problemami, które dzięki 
podpisanemu porozumieniu ła-
twiej będzie rozwiązywać.

/raf/
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– Nieczęsto się zdarza taka deter-
minacja, jaką pan burmistrz i wła-
dze Rumi wykazały, aby mając 
dofinansowanie na poziomie 36% 
kosztów całości inwestycji, rozpo-
cząć działania związane z inwesty-
cją. Obecnie, między innymi wsku-
tek zmian kursu oraz oszczędności 
poprzetargowych, mogliśmy dofi-
nansować tę inwestycję do pozio-
mu 50% – mówi wicemarszałek 
województwa pomorskiego Wie-
sław Byczkowski. – Oprócz cywi-
lizacyjnych udogodnień, w postaci 
połączenia dwóch części miasta, 
będzie to istotne obniżenie emisji 
dwutlenku węgla. Ponadto, dzięki 
temu przedsięwzięciu, ponad 8 mi-
lionów pasażerów rocznie będzie 
korzystało z nowoczesnych rozwią-
zań. Z mojego punktu widzenia 
jest to znakomita inwestycja, dla-
tego raz jeszcze gratuluję determi-
nacji – dodaje.

ROWER, sAMOcHód, 
AuTObus i KOLEJ

W ramach projektu pn. „Budo-
wa węzłów integracyjnych w Rumi 

wraz z trasami dojazdowymi”, któ-
ry poprzedził remont stacji kolejo-
wej w Janowie, powstać ma między 
innymi: tunel łączący dwie części 
miasta, parkingi, ścieżki rowerowe 

Kolejna dotacja dla miasta na węzły
RUMia | Miasto zdobyło kolejne unijne dofinansowanie na realizację węzłów integracyjnych. Wysokość dotacji to ponad 4 miliony złotych. Umowę w tej sprawie 
podpisali w środę (12 września), na terenie urzędu miasta, wicemarszałek województwa pomorskiego Wiesław Byczkowski oraz burmistrz Michał Pasieczny.
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Celem programu, realizowa-
nego przez Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej, jest nie tylko mo-
dernizacja instalacji grzewczych 
w budynkach jednorodzinnych, 
ale również poprawa efektywno-
ści energetycznej tych obiektów 
poprzez tzw. docieplenie.

KOPciucHy 
MAJĄ zNiKNĄć

W ramach programu będzie 
możliwe uzyskanie dofinanso-
wanie na wymianę starych źró-
deł ciepła, zasilanych paliwami 
stałymi (węgiel, drewno, itp.), na 
nowoczesne źródła ciepła. Dofi-

nansowany będzie zakup źródeł 
zasilanych: z miejskiej sieci cie-
płowniczej (węzły ciepła), gazem 
ziemnym lub LPG, olejem opa-
łowym, elektrycznością (w tym 
pompy ciepła), biomasą oraz 
węglem.

Oprócz montażu źródeł ciepła 
możliwe będzie również pozy-

Dotacje na wymianę pieców i docieplenie

RUMia | Jeszcze w tym roku, w ramach programu „Czyste powietrze”, będą przyjmowane wnioski o rządo-
we dofinansowanie m.in. do wymiany kotłów oraz termomodernizacji domów jednorodzinnych. Zaintere-
sowani dotacją rumianie będą mogli skorzystać z pomocy ekspertów podczas spotkania informacyjnego.

skanie dofinansowania na szerokie 
działania termomodernizacyjne, 
w tym: docieplenie ścian, stropów, 
dachów i podłóg; wymianę stolarki 
okiennej i drzwiowej; moderniza-
cję instalacji wewnętrznej montaż 
instalacji solarnych.

PONAd 100 MiLiARdóW

Program realizowany będzie 
przez najbliższe 10 lat na terenie 
całego kraju przez poszczególne 
jednostki Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej. Instytucje te mają 
udzielać osobom fizycznym bez-
pośrednich dofinansowań.

Całkowity budżet programu 
„Czyste Powietrze” jest rekordo-
wy i wynosi 103 miliardy złotych. 
Wysokość każdej dotacji zależna 
będzie od zamożności rodziny 
i będzie wynosiła od 30 do 90%. 
W ramach potrzeby można będzie 
również skorzystać z preferencyj-
nej pożyczki.

dOWiEdz siĘ WiĘcEJ

Spotkanie informacyjne dla 
mieszkańców zainteresowanych 
udziałem w programie „Czyste 
Powietrze” odbędzie się 26 wrze-
śnia o godzinie 16:00 w Miej-
skim Ośrodku Sportu i Rekreacji 
w Rumi. Uczestniczyć w nim będą 
m.in. przedstawiciele Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska w Gdańsku, którzy objaśnią 
zasady udziału w programie, przy-
bliżą sposób wypełniania wnio-
sków konkursowych oraz odpo-
wiedzą na wszelkie pytania.

oraz wiaty i zatoki autobusowe. Celem 
przedsięwzięcia jest przede wszystkim 
usprawnienie ruchu drogowego oraz 
modernizacja okolicznej infrastruktury. 

Dzięki tej inwestycji możliwa będzie 
również integracja różnych środków 
transportu. Oznacza to, że powstanie 
funkcjonalny i spójny system komunika-
cji drogowej, a co za tym idzie – zwiększy 
się liczba pasażerów, a zmniejszą się kor-
ki i emisja spalin.

– Rumia jest podzielona torami kolejo-
wymi, także jest to kluczowa inwestycja 
dla około 15 tysięcy osób, które korzysta-
jąc z tunelu nie będą musiały objeżdżać 
miasta dookoła. Oprócz tego powstanie 
250 miejsc parkingowych dla samocho-
dów i parking rowerowy. Mamy nadzieję, 

że to spowoduje, iż mieszkańcy przesiądą 
się na kolej miejską – przyznaje burmistrz 
Michał Pasieczny.

OsTATNiE fORMALNOści

Realizacja inwestycji jest możliwa, 
dzięki unijnemu dofinansowaniu, które 
wynosi już ponad 17,2 mln zł. Środki fi-
nansowe pochodzą z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego dla Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Obecnie do Starostwa Powiatowego 
w Wejherowie została złożona doku-
mentacja w celu uzyskania pozwolenia 
na rozpoczęcie budowy, która według 
planów ma się zakończyć jeszcze w 2020 
roku.

WejheRoWo |  W amfiteatrze Miejskim odbyło się spotka-
nie właścicieli zwierząt zorganizowane przez Pomorskiego 
Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii przy współpracy ze 
Starostwem Powiatowym i Miastem Wejherowo. 

Błogosławieństwa zwierzętom i ich właścicielom udzielił dzie-
kan wejherowski ks. prałat Daniel Nowak.
Na pierwsze tego typu spotkanie przyszli przede wszyst-
kim właściciele psów. Jednak zarówno właściciele psów, jak 
i kotów, podkreślali znakomitą relację, jaką może wypracować 
człowiek ze swym podopiecznym czworonogiem. 
- Cieszę się, że tylu chętnych przybyło na to niecodzienne 
spotkanie ze swoimi pupilami – mówił zastępca prezydenta 
Arkadiusz Kraszkiewicz.
- Jest to przerażające, co pokazują media, że te niewinne 
stworzenia poddawane są tak sadystycznym praktykom i cier-
pieniom, czego nie sposób zrozumieć – powiedział przewod-
niczący rady miasta Bogdan Tokłowicz.
Udzielając błogosławieństwa  właścicielom i ich czworonoż-
nym podopiecznym ks. prałat Daniel Nowak przytoczył wiele 
przykładów z Pisma św. mówiącego o relacjach człowieka ze 
zwierzęciem.
- Pamiętajmy o naszych mniejszych braciach, nad którymi mu-
simy pochylać się szacunkiem i okazać im dobroć oraz zrozu-
mienie, aby to stworzenie będące obok nas radośnie przeżyło 
swoje życie – mówił ks. prałat Daniel Nowak. /raf/

O zWiERzAKAcH i NiE TyLKO...

Fot. UM Wejherowo

sprawdź inne nasze tytuły na: POLUB NAS
eXPReSSY.PL



www.gwe24.pl/aktualności Piątek, 14 września 201810

Ukończenie trzyletnich studiów li-
cencjackich pozwala w Polsce uzyskać 
wykształcenie wyższe. W związku z tym 
część z osób, które zdobywają tytuł 
licencjata, postanawia zrezygnować 
z uzupełniających wiedzę studiów magi-
sterskich na rzecz pracy. Dla takich osób 
doskonałym rozwiązaniem są zwykle 
o połowę krótsze studia podyplomowe. 

sPEcJALisTyczNE uMiEJĘT-
NOści 

Kaszubsko – Pomorska Szkoła Wyższa 
w Wejherowie  ma w swojej ofercie 25 
studiów podyplomowych. - Pozwalają 
one zdobyć specjalistyczne umiejętno-
ści z wąskiego obszaru, które stanowić 
będą doskonałe uzupełnienie wiedzy 
zdobytej w ciągu trzech lat na studiach 
pierwszego stopnia – zapewnia Rafał 
Gierszewski, kanclerz uczelni. 

Zaletą studiów podyplomowych jest 
to, że zajęcia odbywają się tylko w jeden 
weekend, a więc można łączyć je z wy-
konywaniem pracy na pełen etat. Co 
równie ważne, dodatkowa dawka spe-
cjalistycznej wiedzy znacząco podnosi 
wartość kandydata na rynku pracy. 

Jest to szczególnie istotne w tak bardzo 
zmieniającym się rynku pracy, jaki dziś 
obserwujemy.

bOGATA OfERTA uczELNi

- Wykładowcami w ramach studiów 
podyplomowych są doświadczeni spe-
cjaliści, tj. praktycy z takich dziedzin jak: 

prawo, psychologia, zarządzanie, czy też 
marketing – wylicza Rafał Gierszewski. 

Oferta Kaszubsko-Pomorskiej Szko-
ły Wyższej w Wejherowie dostosowa-
na została nie tylko do zmieniających 
się potrzeb współczesnego rynku, ale 
i oczekiwań kandydatów, którym zależy 
na pogłębianiu wiedzy, doskonaleniu 
umiejętności zawodowych oraz zdoby-

waniu nowych kwalifikacji. Innowacyj-
nym pomysłem Kaszubsko – Pomorskiej 
Szkoły Wyższej w Wejherowie są studia 
podyplomowe Ochrona danych osobo-
wych, które realizowane są z Agencją 
Rozwoju Pomorza. Więcej informacji 
można odnaleźć na stronie internetowej 
uczelni, tj. www.kpsw.pl.

WA

Wybrane studia 
podyplomowe: 

bEzPiEczEńsTWO i HiGiENA PRAcy•  - 
studia przeznaczone są dla osób, pragnących 
zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe lub 
pracujących w służbach bezpieczeństwa 
i higieny pracy.

dORAdzTWO zAWOdOWE i cOAcHiNG•  
- studia skierowane są do osób mających 
potrzebę wspierania innych w rozwoju, tj. 
trenerów, doradców, lekarzy, nauczycieli, czy 
też rodziców. 

iNTEGRAcJA sENsORyczNA•  – ukończenie 
tych studiów podyplomowych uprawnia do 
samodzielnego prowadzenia zajęć, obejmują-
cych zakres integracji sensorycznej opisanych 
w świadectwie studiów podyplomowych.

OLiGOfRENOPEdAGOGiKA i REHAbiLi-• 
TAcJA Osób z NiEPEłNOsPRAWNOściĄ 
iNTELEKTuALNĄ - studia dają kwalifikacje 
do nauczania i prowadzenia zajęć rewalidacyj-
no- wychowawczych.

PRzyGOTOWANiE PEdAGOGiczNE•  - studia 
kwalifikacyjne – studia pozwalają na nabycie 
wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, 
pedagogiki i dydaktyki szczegółowej.

•	
WycHOWANiE PRzEdszKOLNE i EduKA-• 
cJA wczesnoszkolna - celem studiów jest 
uzyskanie przez słuchaczy kwalifikacji w za-
kresie kompleksowej realizacji zadań dydak-
tycznych, wychowawczych oraz opiekuńczych 
przedszkola i szkoły w klasach I-III. 

zARzĄdzANiE OśWiATĄ • - menager oświaty 
– studia dedykowane dla potencjalnych 
kandydatów, aspirujących do stanowiska  kie-
rowniczego, tj. dyrektora przedszkola, szkoły 
lub innej placówki oświatowej.

Inwestuj w siebie! Wybierz 
studia podyplomowe!
WejheRoWo | Myślisz, że studia podyplomowe nie są dla Ciebie? Zdziwisz się, gdy skorzystasz z oferty Kaszubsko-
Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie. 

To było zakończenie wakacji 
w iście kartoflanym stylu. I to do-
słownie, bo na Bulwa Fest wszystko 
kręciło się wokół ziemniaka. Prze-
prowadzone zostały m.in. warsz-
taty tworzenia kartofla z trocin 
i pończochy, czy też doświadczenia 
z bulwą w roli głównej. Nie zabra-
kło też zawodów zręcznościowych 
i konkursów z nagrodami.

WysOKA fREKWENcJA

- Moim córkom najbardziej po-
dobał się teatrzyk. Dziewczynki 
z zapartym tchem śledziły to, co 
działo się na scenie – zapewnia 
pani Joanna, która w niedziel-
nej imprezie uczestniczyła z całą 
rodziną. - Bardzo dobrze, że or-
ganizowane są tego typu festyny. 

Bulwa Fest za nami
Reda | Można było nie tylko dobrze zjeść, ale i świetnie się bawić. 
W Rodzinnym Parku Miejskim zorganizowana została impreza, której 
motywem przewodnim był ziemniak. 

Można w ciekawy sposób spędzić 
wolny czas z dziećmi – dodaje 
mieszkanka Redy. 

Organizatorzy na brak zainte-
resowania ze strony rodzin nie 
mogli narzekać. To z myślą o nich 
przygotowana została większość 
z atrakcji. W imprezie rozsmako-
wać mogli się również miłośnicy 
dań z ziemniaków, bo w Rodzin-
nym Parku Miejskim spróbować 
można było pieczonych kartofli, 
placków ziemniaczanych, czy też 
belgijskich frytek. 

ATRAKcJi 
NiE bRAKOWAłO

- Każdy miłośnik kartofla mógł 
znaleźć coś dla siebie – zapewnia 
Tomasz Wiśniewski, dyrektor Miej-
skiego Domu Kultury w Redzie. 

Organizatorzy imprezy zadbali nie 
tylko o rozkosze dla podniebienia, 
ale i strawę dla ducha. Na scenie 
w ramach imprezy wystąpił zespół 
Półtora Gościa z Rumi. Dodatko-
wo najmłodsi uczestnicy zabawy 
mogli wyszaleć się na dmuchanych 
zjeżdżalniach bądź poskakać na 
ogromnych trampolinach.

Przypominamy, że sezon plene-
rowych imprez w Redzie jeszcze 
nie dobiegł końca. W najbliższą 
sobotę, tj. 15 września, zorgani-
zowane zostanie otwarcie stadio-
nu lekkoatletycznego z udzia-
łem zawodników i medalistów 
tegorocznych Mistrzostw Europy 
w Lekkoatletyce. Muzyczną gwiaz-
dą wieczoru będzie zespół Red 
Lips, którego koncert zaplanowany 
został na godz. 19:30. 

Anna Walk

W minioną niedzielę zorganizowano Motocyklowy Rajd 
Piaśnicki. Z tej okazji do Wejherowa przyjechało wielu fanów 
jednośladów.
Dziesiątki imponująco wyglądających motocykli zajechały 
pod Bramę Piaśnicką. Fani dwóch kół mogli pokazać swoje 
maszyny i zaimponować głośnym rykiem silnika. Motocy-
klowy Rajd Piaśnicki wyruszył spod Bramy w stronę kaplicy 
w Lesie Piaśnickim.
Jak mówił na miejscu organizator wydarzenia, Marcin Drewa, 
głównym celem wydarzenia było szerzenie wiedzy i świado-
mości o zbrodni dokonanej w Lesie Piaśnickim wśród miesz-
kańców Pomorza. Wydarzenie zakończyła Msza Święta. /K.G./

TłuMy MOTOcyKLisTóW 
NA RAJdziE
WejheRoWo | W nietypowy sposób rocznicę odzyskania 
niepodległości przez Polskę uczcili motocykliści. 
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Zbiórka odbywała się 8 września 
na terenie przychodni NZOZ Pa-
naceum w Rumi Janowie. Akcja 
związana była z setną rocznicą 
obchodów niepodległości Polski, 
dlatego towarzyszyło jej hasło: 
„Bądź patriotą w czasie pokoju, 
oddaj krew”.

– Mieszkańcy Rumi po raz kolejny 
okazali serca, zaangażowanie i chęć 
niesienia pomocy potrzebującym. 
Powodem do dumy jest też fakt, że 
w zbiórce uczestniczyło wiele no-
wych osób, które po raz pierwszy 
oddawały krew i chcą to robić dalej 
– podkreśla Ariel Sinicki, prze-

wodniczący rady miejskiej oraz 
inicjator akcji, który oddał już 17 
litrów krwi. – Wszystkim krwio-
dawcom i fundatorom upominków 
serdecznie dziękujemy – dodaje.

Podczas trzech tegorocznych 
miejskich akcji udało się zebrać 
już ponad 145 litrów krwi. Nato-
miast, dzięki dwóm zeszłorocz-
nym zbiórkom zgromadzono po-
nad 70 litrów życiodajnego płynu. 
W lutym 2018 roku wynik ten 
uplasował Rumię na 6. miejscu 
spośród wszystkich pomorskich 
organizatorów honorowych zbió-
rek krwi.

Ponad 100 osób 
podzieliło się krwią
RUMia | Za nami kolejna akcja honorowego krwiodawstwa w Rumi. Tym 
razem inicjatywa przyciągnęła 130 osób, z czego 101 przeszło badania 
i oddało krew. Łącznie udało się zebrać 45,5 litra życiodajnego płynu.
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W weekend na ulicy 
Wałowej rządziła mu-
zyka, gwar i kolorowe 
stoiska. Odbyło się tutaj 
wydarzenie „Stragany 
Art”. Podczas wyda-
rzenia można było nie 
tylko obejrzeć stoiska, 
na których artyści wy-
stawiali swoje dzieła, 
ale też obejrzeć spektakl 
przygotowany przez Te-
atr Akt - „In blue”, czyli 
teatr ruchu, pantomimy 
i tańca z elementami 
nowego cyrku, w połą-
czeniu z muzyką graną 
na żywo. Na koniec wi-
dzowie mogli zobaczyć 
widowiskowy fire show, 
czyli pokaz oparty na 
manipulacji płonącymi 
przedmiotami.

/K.G./

Taniec, muzyka i ogień na Wałowej
WejheRoWo | Tradycyjnie, jak co roku, ulica Wałowa w Wejherowie zamieniła się w miejsce pełne rozmaitych stoisk, kolorów i sztuki.
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k.grajkowski@expressy.plSPORT:
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o G Ł o S Z e N I e
WÓjTa GMINY GNIeWINo

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:
- zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obrębu geodezyjnego Rybno w gminie Gniewino,
- zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obrębu geodezyjnego Mierzyno w gminie Gniewino,
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

cmentarza komunalnego w miejscowości Gniewinko, gmina Gniewino, 
wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz:

Uchwały nr XLII/321/2017 z dnia 20 listopada 2017r. w sprawie przystąpienia do spo-•	
rządzenia zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ob-
rębu geodezyjnego Rybno w gminie Gniewino,
Uchwały nr XLII/319/2017 z dnia 20 listopada 2017r. w sprawie przystąpienia do spo-•	
rządzenia zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ob-
rębu geodezyjnego Mierzyno w gminie Gniewino,
Uchwały nr XLIII/337/2017 z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie przystąpienia do spo-•	
rządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cmentarza 
komunalnego w miejscowości Gniewinko, gmina Gniewino,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektów miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, 
w dniach od 21.09.2018 r. do 12.10.2018 r.  w  Urzędzie Gminy Gniewino, 84-250 Gniewi-
no, ul. Pomorska 8, w dni robocze w godz. od 9.00 do 15.00. Dyskusje publiczne nad przy-
jętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędą się w dniu 25.09.2018 r. 
w Urzędzie Gminy Gniewino, 84-250 Gniewino, ul. Pomorska 8:
- o godz. 10:30 projekt zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obrębu geodezyjnego Rybno w gminie Gniewino,
- o godz. 11:00 projekt zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obrębu geodezyjnego Mierzyno w gminie Gniewino,
- o godz. 11:30 projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cmenta-
rza komunalnego w miejscowości Gniewinko, gmina Gniewino.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie pla-
nu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Gniewino z podaniem imienia i nazwi-
ska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwa-
ga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.10.2018 r. 
Pisma należy kierować drogą pocztową lub bezpośrednio w formie pisemnej w Urzędzie 
Gniewino, 84-250 Gniewino, ul. Pomorska 8, lub w postaci elektronicznej opatrzone bez-
piecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifiko-
wanego certyfikatu na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Gniewino 
na platformie ePUAP2.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 paź-
dziernika 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spo-
łeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 
z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.)  w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie 
strategicznych ocen oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projek-
tów w/w planów miejscowych do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbęd-
ną dokumentacją sprawy tj. projektami miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego, prognozami oddziaływania na środowisko do tych planów, opiniami Pań-
stwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Wejherowie oraz Regionalnego Dy-
rektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.
Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznych ocen oddziaływa-
nia w/w projektów planów na środowisko, mogą składać do w/w dokumentacji uwagi 
i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Wójta Gminy Gniewino na ad-
res Urząd Gminy Gniewino, 84-250 Gniewino, ul. Pomorska 8, ustnie do protokołu, za po-
mocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecz-
nym podpisem elektronicznym na adres mailowy gniewino@gniewino.pl w nieprzekra-
czalnym terminie do dnia 26.10.2018 r.
Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrze-
nia. 
Uwagi do projektów planów oraz wnioski i uwagi w postepowaniu w sprawie strategicz-
nych ocen oddziaływania na środowisko będą rozpatrywane przez Wójta Gminy Gniewi-
no w terminie do 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.

WÓJT GMINY GNIEWINO

Panu 

ROMANOwI 
KnOP
Zastępcy Burmistrza Rumi

w latach   1991-2002

wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci ukochanej 

MaMy
składają

Michał Pasieczny
Burmistrz Miasta Rumi

Ariel Sinicki 
Przewodniczący

Rady Miejskiej Rumi
wraz z Radnymi

Jarosław Kukowski jest jednym 
z najzdolniejszych, a zarazem 
najbardziej kontrowersyjnych, 
współczesnych malarzy polskich. 
Jego obrazy jednych oburzają, 
a innych zmuszają do myślenia, 
jednak nikogo nie pozostawiają 
obojętnym na niezwykłe i świet-
nie przedstawione wizje artysty. 

Oprócz obrazów Jarosława Ku-
kowskiego można obejrzeć prace 
jego uczniów – Jolanty Bukow-
skiej, Ewy Kukowskiej, Piotra 
Lemke i Krzysztofa Sprady.

- Nasz bohater jest czołowym 
polskim surrealistą, jednak jego 

sztuka wymyka się jakimkolwiek 
schematom – mówi dyrektor 
WCK Jolanta Rożyńska. - Jego 
dorobek artystyczny zawiera za-
równo nadrealistyczne obrazy 
przedstawiające bulwiaste stwory 
oraz wyjęte ze snu krajobrazy, jak 
również martwe natury oraz wier-
nie ukazane akty. 

Jarosław Kukowski przyszedł 
na świat w 1972 roku. Jego debiut 
miał miejsce w gdańskiej „Starej 
Łaźni” w 1994 roku. Od tego cza-
su artysta brał udział w licznych 
wystawach w kraju i za granicą, 
prezentując swoje prace m.in. 

w Belgii, Holandii, Niemczech 
i Stanach Zjednoczonych. 

Twórczość Jarosława Kukow-
skiego obejmuje trzy cykle prac, 
określonych przez samego mala-
rza jako „Sny”, „Nie-sny” i „Fre-
ski”. Patronat nad wystawą objęli: 
prezydent miasta Krzysztof Hilde-
brandt i Wielki Kanclerz Orderu 
św. Stanisława Stefan Kukowski. 
Kustoszem wystawy jest Henryk 
Jarosz, który osobiście zachęcił 
Jarosława Kukowskiego do zapre-
zentowania swoich prac w Filhar-
monii Kaszubskiej w Wejherowie. 
(DD)

Piękna, zmysłowa gra z widzem
KULTURa | W Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie odbył się wernisaż wystawy malarstwa Jarosława 
Kukowskiego „Kukowski i uczniowie” pod patronatem prezydenta miasta i Wejherowskiego Centrum Kultury.
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NIERUCHOMOŚCI

sPRzEdAM

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

sPRzEdAM nieuzbrojoną działkę budowlaną, 821 
m2, w Mieroszynie koło Jastrzębiej Góry, do morza 
ok. 3 km, tel. 793 903 536

sPRzEdAM działki budowlane w Żukowie pow. 0d 
890 m2 do 1460 m2 , uzbrojone droga utwardzona 
kostka polbruk. Cena 150zł/m2, tel. 787 634 165

WyNAJMĘ

WyNAJMĘ garaż w Rumi, tel. 668 385 455

POszuKuJĘ WyNAJĄć

JEsTEM zainteresowana wynajęciem garażu w oko-
licach ul. Rejtana / osiedle Chopina, długoterminowa 
umowa, tel. 665 117 489

KuPiĘ

KuPiĘ mieszkanie za gotówkę, w Trójmieście, do re-
montu, zadłużone, tel. 572 48 55 29

MOTORYZACJA

sPRzEdAM

EDUKACJA

LEKcJE dodatkowe z fizyki i chemii, w tym zadania 
oraz matematyka, nauczyciel emeryt, Wejherowo, tel: 
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NEKROLOGI 
KOnDOLEnCJE

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

WYKAZ KATEGORII:

na nr 79567 (9 zł + VAT)

TOWARZYSKIE: EXP.TOW.

DAM PRACĘ: EXP.PDP.

USŁUGI: EXP.USL.

na nr 72051 (2 zł + VAT)

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM:

EXP.NSP.

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ: EXP.NKU.

NIERUCHOMOŚCI 
DO WYNAJĘCIA:

EXP.NDW.

MOTORYZACJA SPRZEDAM: EXP.MSP.

MOTORYZACJA KUPIĘ: EXP.MKU.

MOTORYZACJA INNE: EXP.MIN.

EDUKACJA: EXP.EDU.

SPRZĘT ELEKTR. EXP.SIN.

RÓŻNE: EXP.ROZ.

Nieważne, 
co Ty czytasz,
ważne, 
kto czyta 
o Tobie!

PRENUMERATA:
redakcja@expressy.pl

ONLINE:

/ express Biznesu
szuKAsz PRAcOWNiKA?
Napisz ogłoszenie!

zAAdOPTuJ

OTOz ANiMALs 
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt 
w Dąbrówce k. Wejherowa
Dąbrówka Młyn 30, 84-242 Luzino

Telefon	adopcyjny:	607-540-557
Telefon	interwencyjny: 721-933-280
Adres e-mail: dabrowka@otoz.pl

Nr konta dla darczyńców: PKO BP: 
74 1020 1853 0000 9602 0068 7616

POMóż NAM POMAGAć
Jeśli nie możesz adoptować psa, 
kota – adoptuj wirtualnie, przekaż 1% 
podatku (Krajowy Rejestr Sądowy: 
KRS	0000069730 w celu szczegółowym 
„Schronisko w Dąbrówce k. Wejherowa”)

WAżNE TELEfONy

Czara

Balu

Lenka

Piotruś

Salomon

Policja 997 
Straż Miejska 986 
Straż Pożarna 998 
Alarmowy (telefony komórkowe) 112 
Pogotowie Ratunkowe 999 
Pogotowie Weterynaryjne 9283 
Pogotowie Energetyczne 991 
Pogotowie Ciepłownicze 993 
Pogotowie Gazowe 992 
Pogotowie Techniczne 995 
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 994

Jeżeli kogoś pozna i zaufa 
to będzie mu posłuszna, 
grzeczna i spolegliwa.

Wciąż jeszcze młody i rządny 
przygód Balu szuka swojego 
miejsca na ziemi. Psiak ma 
w sobie mnóstwo energii.

Nic poza nadzieją i tą 
niegasnącą iskierką w oku. 
Kiedy było naprawdę źle 
myślałam o ciepłym domu.

Wydaje mi się, że zawsze 
będę dzieckiem ale opieku-
nowie mówią, że wyrosnę 
na odważną panterę.

Potrzebujesz trochę od-
wagi, garść pozytywnego 
nastawienia, skrzynię mi-
łości i morze cierpliwości.

OGŁOSZENIE                                                           393/2017/DB

REKLAMA                  33/2018/RLREKLAMA                  49/2018/DB

REKLAMA                  107/2018/DB

58 677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

sPRzEdAM komputer, dysk 120 GB, klawiatura Vo-
bis, monitor LCD TV Samsung z pilotem, 1000 zł, 
505-56-70-34 

PRACA

USŁUGI

usłuGi dekarsko – ciesielskie, tel. 697 753 504

OPAKOWANiA jednorazowe, tel. 501 175 330

PROfEsJONALNA fotografia okolicznościowa: 
śluby, wesela, sesje plenerowe, chrzty, komunie, tel. 
697 442 013

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

TOWARZYSKIE

PANi lat 65, blondynka, 168 cm wzrostu, pozna pana 
do lat 68, bez nałogów, w celu stałego związku, z po-
wiatu wejherowskiego, tel. 504 872 835

sAMOTNy, zadbany, 48 lat, pozna kobietę do stałe-
go związku, tel. 786 197 025

RÓŻNE

sPRzEdAM piłę do drewna samorobna z kółkami, 
2.2kw, 380v, 580 zł, Gościcino, tel. 695 230 080

dREWNO opałowe, buk, sosna i gałęziówka, porąba-
ne, ułożone, możliwy transport, tel. 506 250 477

siANO, słoma w balotach 120 x 150, siano, słoma 
w kostkach z magazynu, możliwość transportu, tel. 
506 250 477

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

KuPiE spodnie bojówki, czarne, tel. 692 486 567

dREWNO opalowe, buk, sosna i gałęziówka, porąba-
ne, ułożone, możliwy transpor, tel. 506 250 477

WyNAJMĘ mieszkanie, 40 m, piwnice plus kotłow-
nie, Luzino centrum, tel. 570 009 915

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

sPRzEdAM materac rehabilitacyjny, grzejnik z lam-
pą karbonową, moc. 900 W, nowa, tel. 502 647 767

złOTA rączka, drobne naprawy, sprzątanie obejścia, 
piwnic, transport, prace w ogrodzie, okolice Luzina, 
Wejherowa, tel. 693 737 381

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

sPRzEdAM grobowiec w Pierwoszynie, 4osobowy, 
tel. 607 291 564

Firma - Warsztat 78 
POszuKuJE MEcHANiKA 

sAMOcHOdOWEGO 
w Wejherowie, 

tel. 505 495 349
e-mail: stanislawklecha@op.pl
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W sKRóciE

Wróciła Luzińska 
Liga Sołecka
W niedzielę rozegrana 
została pierwsza jesien-
na kolejka LLS. Zelewo 
w obecności licznej 
publiczności pokonało 
Kębłowo 3-2, Barłomino 
zremisowało 3-3 z Luzi-
nem, a w meczu Robako-
wa z Milwinem było 2-2. 
Wyszecino walkowerem 
wygrało z Kochanowem.

Siatkarka z Rumi 
z medalem 
Mistrzostw Europy

Paulina Damaske wywal-
czyła wraz z Reprezenta-
cją Polski brązowy medal 
na Mistrzostwach Europy 
Juniorek, które odbyły 
się w albańskiej Tiranie. 
Polskie siatkarki w półfi-
nale przegrały w drama-
tycznych okolicznościach 
z Rosją, jednak przegraną 
powetowały sobie w me-
czu o 3. miejsce. Pokonały 
3:2 Turcję i otrzymały 
brązowe medale. Grają-
ca w biało-czerwonych 
barwach Paulina Dama-
ske jest wychowanką 
APS-u Rumia, a obecnie 
gra w Szczyrku.

Orlęta liderem 
V ligi
Piłkarze z Redy w miniony 
weekend pokonali Gedanię 
II Gdańsk i awansowali na 
miejsce lidera V ligi. Orlęta 
zwyciężyły wysoko i pewnie 
(3-0), a także skorzystali 
z porażki dotychczasowego 
lidera, Potoku Pszczółki 
i z dorobkiem 13 punktów 
w 5 meczach zajmują 1. 
miejsce w tabeli. W niedzielę 
zespół z Redy zmierzy się 
z rezerwami Bałtyku Gdynia.

ZRoBIŁeŚ 
ZdjĘCIe?
NaPISaŁeŚ 
aRTYKuŁ?
WYŚLIJ DO NAS!

r.korbut@expressy.pl

Trudny pojedynek stoczył 
Stolem Gniewino, który wy-
jechał do Lipusza na mecz 
z tamtejszą Wdą, która przed 
8. kolejką zajmowała wysokie, 
4. miejsce w tabeli. Do prze-
rwy Wda prowadziła 2-0, ale 
po zmianie stron Stolem ruszył 
do ataku i w brawurowy sposób 
odwrócił losy meczu. Po dwóch 
bramkach Patoka i golu Damp-
ca wygrał 3-2. Stolem pozostał 
na 8. miejscu w tabeli, jednak 
strata do 3. miejsca wynosi za-
ledwie jeden punkt.

Kompletu punktów nie udało 
się zdobyć Wikędowi. Zespół 
z Luzina stoczył wyrównany 
pojedynek z Bytovią II Bytów. 
Najpierw gola w 17. minucie 
zdobyli gospodarze, potem po 
kilkunastu minutach wyrównał 
Wikęd i były to jedyne bramki, 
jakie padły w tym spotkaniu. 
Luzinianie są na 4. miejscu 
w tabeli IV ligi. Do lidera tracą 
jednak aż 7 punktów.

W meczu Orkana Rumia 
z Gedanią w Gdańsku zadecy-
dowała końcówka spotkania. 
Do 73. minuty było 0-0, wtedy 
wynik otworzyli gospodarze. 
Piłkarze z Rumi zdołali jednak 
uciec od przegranej, zdobywa-
jąc bramkę trzy minuty przed 

Stolem sprawił niespodziankę
PiŁKa noŻna | Zespoły z naszego powiatu rywalizowały o kolejne punkty w IV lidze. Był to przyzwoity weekend – żadna z tych 
drużyn nie zaznała porażki.

końcem. Orkan ma wciąż jednak 
dosyć skromny dorobek punk-
towy – w 7 meczach zdobył za-
ledwie 6 punktów i zajmuje 17. 
miejsce w tabeli.

O kolejne punkty czwartoli-
gowcy zawalczą w przyszły week-

end. Stolem Gniewino w sobotę 
o 17:00 zmierzy się u siebie z Po-
gonią Lębork, Wikęd w sobotę 
o 14:00 w Luzinie zagra z Wdą 
Lipusz, a Orkan w roli gospoda-
rza w Redzie podejmie lidera IV 
ligi, Gryf Słupsk. Początek me-

czu w niedzielę o 14:00.
Rozlosowano także pary III 

rundy regionalnego Pucharu 
Polski. W najciekawszym meczu 
Orkan zmierzy się z Wikędem 
Luzino. Oprócz tego Orlęta Reda 
zagrają z Klifem Chłapowo, Sto-

lem Gniewino zmierzy się z Dra-
gonem Bojano, Start Mrzezino 
z Sztorm Mosty, GOSRiT II Lu-
zino z Kaszubią Starzyno, Zenit 
Łęczyce z MKS-em Władysła-
wowo, a Celtic Reda z Sokołem 
Bożepole Wielkie. KG

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ d.bieszke@expressy.pl
660 731 138

Mistrzostwa Świata Masters to za-
wody lekkoatletyczne weteranów. 
W tegorocznych zawodach, które 
odbyły się w hiszpańskiej Maladze, 
wzięło udział 110 Polaków. Wśród 
nich wystartowało dwoje rumian. 
Iwona i Grzegorz Grinholc wystar-
towali w chodzie sportowym.

Najpierw wystartowali oni na 
dystansie 5000 m. Odpowiednio 
– w męskiej oraz żeńskiej kate-
gorii zawodników w wieku 40 lat 

i starszych. Iwona Grinholc zajęła 
6. miejsce, natomiast Grzegorz za-
kończył start na 7. miejscu.

W kolejnym swoim starcie Iwo-
na Grinholc zdobyła medal. Na 
dystansie 10 km wraz z Katarzy-
ną Ślezioną i Alicją Lisowską wy-
walczyła brązowy medal w starcie 
drużynowym. Na dystansie 10 km 
wystartował także Grzegorz Grin-
holc, tyle, że indywidualnie. Zajął 
6. miejsce.

Sukcesy rumian w Hiszpanii
LeKKoaTLeTYKa | Iwona i Grzegorz Grinholc zaliczyli bardzo udany 
występ na Mistrzostwach Europy Masters w Maladze. 
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Wejherowscy szczypiorniści wzięli udział w open 
Show Samochodówka. Zajęli w nim trzecie miejsce.

W turnieju rozgrywanym na nowej hali w Wejherowie 
wzięły udział cztery zespoły: Tytani Wejherowo oraz 
trzy zespoły z I ligi: KS Meble Wójcik Elbląg, GKS Żuko-
wo i Sambor Tczew. Każdy zespołów zagrał z każdym. 
Wejherowianie najpierw zagrali z drużyną z Żukowa, 
potem z Elbląga, a na koniec z dobrze im znanym 
Samborem Tczew, który w zeszłym sezonie awansował 
do I ligi. Nagrodą za zwycięstwo w turnieju był puchar 

prezesa Tytanów Wejherowo.
Pierwszy mecz był prawdziwym thrillerem - losy spo-

tkania ważyły się do samego końca, ale to gospodarze 
turnieju na koniec byli górą. Kolejnych dwóch poje-
dynków nie udało się Tytanom wygrać. Żółto-czerwoni 
zajęli trzecie miejsce. Wygrał KS Meble Wójcik Elbląg, 
drugie miejsce zajął Sambor Tczew.
Zarówno dla Tytanów, jak i dla pierwszoligowców 
towarzyski turniej był przetarciem przed nowym sezo-
nem. Wejherowski zespół swój pierwszy ligowy mecz 
rozegrają 22 września – zmierzą się z MKS-em MOKSiR
-em Kętrzyn. Tydzień później żółto-czerwoni powrócą 
do Wejherowa, gdzie zagrają z AZS UMK Toruń.

TyTANi byLi GOsPOdARzAMi TuRNiEJu
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Młodzieżowe drużyny Gryfa zanotowały w weekend skrajnie różne występy – jedne 
zespoły wysoko wygrywały, inne ponosiły porażki.

Najstarsza z drużyn juniorskich Gryfa (roczniki 2000/2001/2002) w ostatni weekend pauzo-
wała, a nieco młodsi zawodnicy (2002/2003) nie zdołali zdobyć punktów – ulegli 1-3 Gryfowi 
Słupsk. Porażki doznał również zespół z rocznika 2004, który w Starogardzie przegrał z tamtej-
szym Beniaminkiem 1-2. Drużyna o rok młodszych graczy urządziła sobie pogrom w meczu z 
drużyną Wichru Wierzchucino – żółto-czarni strzelili 13 bramek i utrzymali czyste konto. Jesz-
cze bardziej imponujący wynik osiągnęła druga drużyna z rocznika 2006, która pokonała Flotę 
Gdynia aż 14-0. Pierwszy zespół tego rocznika pokonał 5-1 GTS II Pruszcz Gdański. W weekend 
grała również druga drużyna rocznika 2007. Wygrała z Latarnikiem Choczewo 6-0.

Pierwsze fragmenty meczu to 
– zgodnie z przewidywaniami – 
ataki gospodarzy. Aktywny był 
brazylijski snajper Radomiaka, 
Leandro, jednak w pierwszych 
minutach bramka Gryfa pozo-
stała niezagrożona. Tylko 24 
minuty udało się wejherowia-
nom przetrwać napór gospo-
darzy. Dobre podanie dostał 
Makowski, poholował piłkę, po 
czym mocno uderzył, pokonu-
jąc bramkarza Gryfa. Po kilku 
minutach sytuacja gości jeszcze 
bardziej się pogorszyła. Sędzia 
podyktował rzut karny, a potem 
czerwoną kartką ukarał obrońcę 
Gryfa, Grzegorza Gulczyńskie-
go. Potem do piłki ustawionej 
na 11. metrze podszedł Leandro 
i pokonał Więckowicza. W koń-
cowych sekundach pierwszej 
połowy bliski zdobycia swoje-
go drugiego gola był brazylijski 
napastnik, ale nieznacznie się 

pomylił. Do przerwy Radomiak 
prowadził z grającymi w dzie-
sięciu gryfitami 2-0.

Druga połowa zaczęła się od 
spokojnej gry obu zespołów. 
W 54. minucie groźny strzał 
oddał Paweł Czychowski, na-
pastnik Gryfa. Górą był jednak 
bramkarz Radomiaka. Znacz-
ną przewagę miał wciąż zespół 
gospodarzy. W 69. minucie za-
granie Bruno Luza do Leandro 
zakończyło się mocnym strza-
łem – na szczęście dla Gryfa – 
minimalnie niecelnym. W 77. 
minucie Radomiak podwyższył 
prowadzenie – Leandro zagrał 
do Pietronia, a napastnik, który 
chwilę wcześniej pojawił się na 
boisku, strzałem z pola karne-
go trafił do siatki wejherowian. 
Trzecia bramka pozbawiła złu-
dzeń żółto-czarnych. Do końca 
meczu goście nie byli w stanie 
odpowiedzieć na trafienia go-

spodarzy i nie padły już więcej 
żadne bramki.

Bolesna lekcja 
od Radomiaka

POGROMy i PORAżKi 
GRyfiTóW

ii Liga | Po zaledwie 30 minutach Gryf przegrywał w Radomiu 0-2 i grał w osłabieniu. 
Radomiak nie zmarnował korzystnego położenia i pewnie pokonał gości z Wejherowa.

RadoMIaK RadoM 
– GRYf WejheRoWo 3-0

Makowski 24’, Leandro 30’k, 
Pietroń 77’

RadoMIaK: Haluch – Klab-
nik, Grudniewski, Świdzikow-
ski, Jakubik, Kaput, Makow-
ski, Szuprytowski, Wawsz-
czyk, Leandro, Suchanek (65.
Bruno Luz)

GRYf: Więckowicz - Bury, 
Gulczyński, Liberacki, Goer-
ke, Chwastek, Koziara (67.
Brzuzy), Kołc, Włodyka, Ro-
galski (46.Ewertowski), Czy-
chowski

Kolejny wyjazd, kolejny powrót 
bez punktów – tak można skwi-
tować rezultat ostatniej podróży 
wejherowian do Radomia. Silny 
zespół gospodarzy obnażył sła-
bości Gryfa, a także potwierdził 
kiepską dyspozycję żółto-czar-
nych na wyjazdach. Na obcych 
stadionach wejherowianie za-
grali dotychczas czterokrotnie 
i zdobyli zaledwie jeden punkt 
– w meczu z Resovią. Z Łodzi, 
Siedlec i wspomnianego Rado-
mia nie przywieźli ani jednego 
punktu.

Zanim Gryf zajmie się poprawą 
wyników na obcych stadionach, 
wróci na Wzgórze Wolności. 
Tutaj żółto-czarnych spotkało 
wszystko co najlepsze w tym se-
zonie i tutaj zdobyli oni 11 z 12 
punktów. Wejherowianom, do 
których strefa spadkowa zbliży-
ła się na 3 punkty, przydałby się 
kolejny dobry mecz na własnym 
obiekcie.

Zwłaszcza, że rywal nie prezen-
tuje wysokiej formy. Zespół Skry 
Częstochowa, beniaminek, bole-
śnie zderzył się z II ligą i po zdo-
byciu zaledwie 6 punktów w 9 
meczach, zajmuje miejsce w stre-
fie spadkowej. W ostatnich tygo-
dniach jednak pojawiły się pozy-
tywy w wynikach Skry – w trzech 

Powrót na szczęśliwe Wzgórze
ii Liga | Po bezdyskusyjnej porażce w Radomiu żółto-czarni wracają na sprzyjający im teren. 
Na wejherowskim stadionie dotychczas Gryf nie zawiódł.

ostatnich spotkaniach drużyna 
z Częstochowy dwukrotnie wygra-
ła. Tyle tylko, że podobnie jak Gryf, 
zespół dobrze radzi sobie jedynie 
u siebie. Na wyjazdach Skra jest je-
dyną drużyną, która zdobyła mniej 
punktów od żółto-czarnych – ich 
zdobycz to okrągłe 0 punktów.

Jeśli więc wierzyć w prawo serii, 
Gryf powinien znów wykorzystać 
atut własnego boiska i pokonać 
beniaminka z Częstochowy. Futbol 
jednak lubi być przewrotny i żół-
to-czarni będą musieli mocno się 
wysilić, by wrócić na ścieżkę zwy-
cięstw.

GRyf WEJHEROWO – sKRA czĘsTOcHOWA
niedziela, 16 września, 16:00
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