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place zabaw, 
wyposażenie 
i umeblowanie

Nowe Reda przystępuje do realizacji projektu pn. „Przedszkolaki z per-
spektywą - utworzenie 275 nowych miejsc przedszkolnych w Re-
dzie”. W ramach przedsięwzięcia redzkie przedszkola publiczne 
zostaną doposażone i wzbogacą się o nowe place zabaw. | str 3
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Dyżur 
REPORTERA
Widziałeś ciekawe 
wydarzenie? 
A może chcesz 
zgłosić jakąś sprawę?

tel. 606 112 745

TEMAT 
nA TopiE 
na fb/gwe24

W minionym
tygodniu:

AKTUALNOŚCI: NA SYGNALE

W TVP szukała 
męża rolnika

Barwy jesieni
Jesień najbarwniejsza pora dla 
„leśnych” fotografów. Czarną drogę 
w październikowej odsłonie na 
zdjęciu uwiecznił Marcin Miotacz. 

NAPISZ DO NAS:
czytelnicy@expressy.pl
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Policzyli 
bezdomnych

Przemycali 
narkotyki 

Obecnie na terenie stolicy 
powiatu wejherowskiego prze-
bywa czternastu bezdomnych 
– wynika z danych Straży Miej-
skiej w Wejherowie. Przyczyną 
ich bezdomności jest głównie 
nadużywanie alkoholu.

Na terenie gminy Łęczyce 
zatrzymano dwie osoby, które 
przemycały narkotyki z zagra-
nicy. Sprawcy zostali już prze-
słuchani oraz usłyszeli zarzuty 
dotyczące przewozu znacznych 
ilości środków odurzających.

Odra i polio 
powrócą?
Z raportu Najwyższej Izby 
Kontroli wynika, że w latach 
2015-2017 wskaźnik odmów 
szczepień w województwie 
pomorskim na 1000 osób 
w wieku od 0-19 lat w 2017 
roku był jednym z najwyż-
szych w kraju.

Ukradli skuter 
i kołpaki

Wejherowscy policjanci za-
trzymali trzech mężczyzn 
podejrzanych o kradzież 
skutera oraz kołpaków. Do 
zdarzenia doszło na terenie 
Wejherowa. Zatrzymani 
zostali przesłuchani i usły-
szeli zarzuty. 

Przybyło patroli

Od 26 października do 5 
listopada w obrębie wejhe-
rowskich cmentarzy służbę 
pełni więcej patroli Straży 
Miejskiej. Funkcjonariusze 
dbają o ogólnie pojęty porzą-
dek w obrębie dojść i dróg 
dojazdowych do cmentarzy. 

Groźny wypadek

Dwie osoby zostały ranne w 
wyniku wypadku, do którego 
doszło na trasie między Bo-
żympolem Małym a Strzebie-
linem. Podczas legitymowania 
jednego z kierowców okazało 
się, że nie ma on uprawnień do 
kierowania. 

ANNA WALK                                                        a.walk@expressy.pl

Przełom październi-
ka i listopada to czas, 

kiedy wspominamy 
zmarłych i odwiedzamy 

cmentarze. Przed wyjściem z domu warto 
zajrzeć na nasz portal GWE24.pl, gdzie 
radzimy, czym najlepiej dotrzeć w okolice 
nekropolii i jakie zmiany wprowadzono 
w ruchu w związku z dniem Wszystkich 
Świętych i Dniem Zadusznym.
To oczywiście nie jedyny powód, aby 
zajrzeć na GWE24.pl. Na naszym portalu 
codziennie publikujemy najnowsze i naj-
ważniejsze informacje z całego powiatu. 
Ostatnio przestrzegaliśmy m.in. Kierowców, 
aby zdjęli nogę z gazu, trwała bowiem 
policyjna akcja „prędkość”. Zajrzeliśmy też 
do Rumi, gdzie trwał  jubileuszowy XXX 

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej 
im. ks. Stanisława Ormińskiego, oraz do 
Redy, któa pozyskała miliony złotych dla 
przedszkolaków. 
Ponadto opisywaliśmy sukcesy naszych 
lokalnych drużyn sportowych. 
To oczywiście nie wszystko, co znajdziecie 
na naszym portalu GWE24.pl. Codziennie 
nowe informacje z regiony, lokalnej polityki, 
kultury, rozrywki i sportu, a także konkursy 
z atrakcyjnymi nagrodami oraz zaprosze-
nia na ciekawe wydarzenia. Warto więc 
codziennie zaglądać na stronę GWE24.pl 
i śledzić nasz facebookowy profil. 

A zATEm – zAJRzYJ  
NA GWE24.pL!
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WASZE ZDJĘCIA

Chciała zostać żoną rolnika, ale 
podjęła decyzję o opuszczeniu 
domu Łukasza. Iwona z Kębłowa 
zakończyła swoją przygodę 
z tegoroczną edycją programu 
„Rolnik szuka żony”.

31-latka zabiegała o względy 
35-letniego rolnika z Mazur. Na 
Łukaszu mieszkanka Kębłowa 
wywarła bardzo dobre wrażenie, 
w wyniku czego została zapro-
szona do jego domu. Ostatecz-
nie jednak sama zdecydowała 
o rezygnacji z dalszego udziału 
w programie. Dlaczego? Rolnik 
faworyzował inną kandydatkę.
Przypominamy, że w tegorocz-
nej edycji programu o względy 
jednego z gospodarzy zabiegała 
też inna mieszkanka powiatu wej-
herowskiego. Daria z Wejherowa 
nie została jednak zaproszona do 
domu rolnika.

zAduszki 
JazzOWe 2018
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W sumie projekt pn. „Przed-
szkolaki z perspektywą - utwo-
rzenie 275 nowych miejsc przed-
szkolnych w Redzie” opiewa na 
ponad 5 mln zł. W ramach powyż-
szego zadania publiczne placówki 
przedszkole zostaną doposażone 
m.in. w podłogi i tablice interak-
tywne oraz przenośne komputery. 
Dodatkowo przy przedszkolach nr 
1 i 2 w Redzie utworzone zostaną 
place zabaw. Zaplanowano rów-
nież realizację zajęć dodatkowych, 
wyrównujących szanse edukacyj-
ne dzieci w zakresie stwierdzonych 
deficytów. Ponadto organizowane 
będą zajęcia edukacyjne, których 

głównych celem będzie rozwijanie 
kluczowych kompetencji dzieci.

UmOWA pOdpISANA

- Projekt zakłada również do-
szkolenie nauczycieli, którzy 
poprzez udział w studiach pody-
plomowych będą mogli podnieść 
swoje kwalifikacje – informuje 
Mieczysław Struk, marszałek wo-
jewództwa pomorskiego. - Nadto 
rodzice dzieci niepełnosprawnych 
uczestniczyć będą mogli w szko-
leniu prowadzonym przez spe-
cjalistów, bo zależy nam na tym, 
aby przedszkola w województwie 

pomorskim funkcjonowały jako 
placówki integracyjne.

Uroczyste podpisanie umo-
wy o dofinansowanie odbyło się 
w poniedziałek. W spotkaniu 
uczestniczyli przedstawiciele 
Urzędu Marszałkowskiego, miej-
scowi radni i włodarze Redy, któ-
rzy nie kryli zadowolenia z przy-
znanego wsparcia.

NOWA JAKOŚć

- To jest dobry przykład ko-
rzystania z szans, jakie dają nam 
środki unijne – zaznacza Krzysz-
tof Krzemiński, burmistrz Redy. 

- Realizacja tego projektu dla 
redzkich przedszkoli publicznych 
oznacza zupełnie nową jakość. 
Cieszymy się, że Reda znalazła 
się w gronie samorządów, które 
otrzymały unijne dofinansowa-
nie.

Projekt pn. „Przedszkolaki 
z perspektywą - utworzenie 275 
nowych miejsc przedszkolnych 
w Redzie” realizowany ma być 
przez najbliższe dwa lata. Zada-
nie wsparciem obejmuje blisko 
trzysta dzieci, dwudziestu pięciu 
nauczycieli oraz dwunastu rodzi-
ców dzieci niepełnosprawnych. 
anna walk

Miliony dla przedszkoli
Reda | W Urzędzie Miasta podpisana została umowa o dofinansowanie projektu z zakresu edu-
kacji przedszkolnej. Do redzkich przedszkoli publicznych trafi ponad 4 mln zł dofinansowania 
z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Obchody rozpoczną się 
w sobotę 10 listopada o godzi-
nie 18:00, wówczas w Parku 
Starowiejskim, przy Miejskim 
Domu Kultury w Rumi, Zwią-
zek Harcerstwa Rzeczypospo-
litej zorganizuje „ognisko nie-
podległości”.

Niedzielne uroczystości (11 
listopada) zaczynają się o go-
dzinie 12:30 złożeniem kwiatów 
przy pomniku J. Wybickiego 
i H. Derdowskiego. Natomiast 
o godzinie 13:00 odbędzie się 
msza święta w intencji ojczyzny 
w Sanktuarium NMP Wspomo-
żenia Wiernych.

Parada niepodległości – 

z udziałem m.in. marszałka 
Józefa Piłsudskiego, żołnierzy, 
harcerzy, rekonstruktorów hi-
storycznych oraz zabytkowych 
pojazdów – ruszy o godzinie 
14:05 spod sanktuarium.

Natomiast po paradzie, na 
Placu Wolności, odbędzie się 
apel, salwa honorowa, uroczyste 
posadzenie dębu oraz złożenie 
kapsuły czasu. Zwieńczeniem 
będzie wystrzał armatni, który 
nastąpi o godzinie 15:15.

Wśród tegorocznych atrakcji 
znajdzie się również wystawa 
oręża wojskowego oraz poczę-
stunek grochówką – wszystko 
będzie czekać na chętnych w go-

rumia zaprasza na paradę
RUMIa | Burmistrz Michał Pasieczny oraz przewodniczący rady miej-
skiej Ariel Sinicki zachęcają mieszkańców Rumi i okolic do udziału w 
obchodach 100-lecia Narodowego Święta Niepodległości. Paradzie 
towarzyszyć będą liczne atrakcje, wszystko bezpłatnie.

dzinach od 15:30 do 18:00 na 
parkingu przy Miejskim Ośrod-
ku Sportu i Rekreacji w Rumi.

Zwieńczeniem obchodów bę-

dzie koncert patriotyczny pod 
dyrekcją Krzysztofa Brzozow-
skiego. Występ rozpocznie się 
o godzinie 16:00 w hali MOSiR.

REWITALIzACJA 
pARKU KASzUbSKIEGO
WEJHEROWO | W Wejherowie rozpoczynają się prace 
związane z zagospodarowaniem Parku Kaszubskiego, 
które zostanie przeprowadzone w ramach rewitalizacji 
Śródmieścia Wejherowa. 

Na podstawie prac wykonanych przez studentów architek-
tury Politechniki Gdańskiej i wyłonionych w konkursie na 
najciekawszą koncepcję zagospodarowania parku, przygo-
towany zostanie ostateczny projekt, a następnie ogłoszony 
przetarg na wykonawcę inwestycji.
Jak mówi Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa, 
pod uwagę brany jest zwycięski projekt „Kaszubskie schody 
wrażeń” i projekt, który w konkursie zajął drugie miejsce.
- Zamierzamy stworzyć atrakcyjne, zielone i przyjazne 
mieszkańcom miejsce wypoczynku w centrum Wejherowa 
- między ulicami Sobieskiego, a Strzelecką – mówi Beata 
Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa. – W ubie-
głym roku prowadziliśmy konsultacje wśród mieszkańców 
planowanego obszaru rewitalizacji. Wspólnie z Politechniką 
Gdańską zorganizowaliśmy także konkurs dla studentówar-
chitektury na najciekawszą koncepcję zagospodarowania 
parku. Konkurs był okazją, aby wypowiedzieli się twórczo 
na ten temat młodzi ludzie – przyszli architekci i urbaniści. 
Powstały projekty nowoczesne, ale podkreślające historycz-
ne znaczenie tego miejsca. Mieszkańcy mogli się z nimi za-
poznać - wystawione były w wejherowskim magistracie przy 
ul. 12 Marca. Teraz przystępujemy do projektowania parku, 
wzorując się na dwóch najlepszych pracach.
Po przygotowaniu projektu, ogłoszony zostanie przetarg na 
wykonawcę inwestycji. Prace budowlane w parku powinny 
się rozpocząć się na początku 2020 roku. /raf/

Fot. UM Wejherowo



www.gwe24.pl/aktualności Piątek, 2 listopada 20184

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                                                                                                                                                 277/2018/DB
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Radnej Rady Miejskiej Rumi
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci ukochanego 

OJca

składają 

Ariel Sinicki
Przewodniczący

Rady Miejskiej Rumi
wraz z Radnymi

Michał Pasieczny
 Burmistrz Miasta Rumi 

wraz z pracownikami 
Urzędu

Śledztwo w sprawie prowadzi-
ła Komenda Wojewódzka Policji 
w Gdańsku. Przesłuchano świad-
ków, w tym osoby najbliższe dla 
pokrzywdzonej oraz jej znajo-
mych. Prokurator podjął decyzję 
o przeszukaniu położonej w Rumi 
nieruchomości zamieszkałej przez 
męża kobiety. We wrześniu 2016 
roku w obecności biegłego i przy 
wykorzystaniu georadaru, ujaw-
niono miejsce zakopania zwłok 

i dokonano ich ekshumacji.
- Zgromadzony materiał dowo-

dowy dał podstawy do zatrzyma-
nia mężczyzny 8 września 2016 
roku i przedstawienia mu zarzutu 
znęcania się nad pokrzywdzoną 
oraz dokonania jej zabójstwa - 
informuje Grażyna Wawryniuk, 
rzecznik prasowy Prokuratury 
Okręgowej w Gdańsku. - W toku 
postępowania uzyskano liczne 
opinie, w tym z zakresu biologii, 

genetyki i informatyki śledczej. 
Ustalono, że mężczyzna odwie-
dzał strony internetowe, szukając 
informacji na temat skutecznego 
sposobu zabicia drugiego czło-
wieka.

Zarówno w toku postępowania 
przygotowawczego, jak i sądowe-
go, mężczyzna nie przyznawał się 
do popełnienia zarzucanego mu 
przestępstwa. Sąd uznał go win-
nym zabójstwa żony. Wyelimino-

wał z zarzutu czyn znęcania się 
nad kobietą.

Przypominamy, że do zdarze-
nia doszło 16 czerwca 2009 roku 
w Rumi. Sprawca udusił kobietę, 
używając foliowego worka, który 
założył jej na głowę. Zwłoki ukrył 
w ogrodzie zamieszkałej przez sie-
bie posesji, w wykopanym w tym 
celu dole. Dół przykrył wapnem, 
betonowymi płytami oraz war-
stwą ziemi. wa

25 lat za zabójstwo żony
RUMIa | Sąd Okręgowy w Gdańsku skazał 51-latka na 25 lat więzienia. Mężczyzna blisko dziesięć lat 
temu w Rumi zabił swoją żonę, a jej ciało zakopał w przydomowym ogródku.
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Większa liczba patroli ma przełożyć się na częstsze kontrole. 
Funkcjonariusze sprawdzać mają trzeźwość kierujących, wy-
magane dokumenty i uprawnienia do jazdy, a także sposób, 
w jaki podróżują pasażerowie, zwłaszcza najmłodsi. 
Policjanci przypominają, żeby przed wyjazdem zadbać 
o stan techniczny samochodu, sprawdzić poziom płynów, 
działanie świateł i wycieraczek, ale również zadbać o po-
zostawione w tym czasie domy i mieszkania oraz pamiętać 
o bezpieczeństwie w pobliżu cmentarzy.
- Pamiętajmy, że możemy być obserwowani przez złodzieja 
– ostrzegają funkcjonariusze policji. - Jeżeli musimy nabyć 
coś w tłoku, to postarajmy się dobrze schować portfel po 
zrobionych zakupach. 
Akcja „Znicz” prowadzona będzie od 31 października - od 
godz. 6, do 4 listopada - do godz. 22. Z danych Komendy 
Głównej Policji wynika, że podczas ubiegłorocznej akcji 
„Znicz” doszło do 478 wypadków, w których zginęły 43 oso-
by, a 551 zostało ciężko rannych. WA

KONTROLE I pATROLE
REgiOn | Wystartowała w środę, a zakończy się w nie-
dzielę. na drogach w całym kraju trwa akcja „Znicz”. 
Większej liczby funkcjonariuszy można spodziewać się 
między innymi w okolicach nekropolii oraz na głównych 
ciągach komunikacyjnych. 

8 czerwca funkcjonariusze policji 
zostali powiadomieni, że na par-
kingu przy dworcu PKP w Rumi, 
w zamkniętym samochodzie znaj-
duje się dziecko. Jego płacz usły-
szały osoby parkujące obok.

Po uprzednim wybiciu szy-
by w pojeździe policjanci wyjęli 
dziecko z samochodu. Chłopiec 
był mokry od potu i gorący.

Jak ustalono, dziecko w samo-
chodzie pozostawiła jego matka. 
Przebywało w nim ponad 3 godz. 
Temperatura powietrza wynosiła 
wówczas 26 stopni Celsjusza.

- Kobiecie, jako osobie zobowią-
zanej do opieki nad swoim ma-
łoletnim synem, przedstawiono 
zarzut popełnienia przestępstwo 

z art. 160 § 2 k.k. w zw z art. 160 § 3 
k.k. - informuje Prokuratura Okrę-
gowa w Gdańsku. - Kobieta nie za-
chowała wymaganej ostrożności 
i pozostawiła dziecko w zamknię-
tym samochodzie, co spowodo-
wało u małoletniego wyczerpanie 
z gorąca i przegrzanie organizmu. 
W ten sposób nieumyślnie nara-
ziła dziecko na bezpośrednie nie-
bezpieczeństwo utraty życia albo 
ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Kobieta przyznała się do zarzu-
canego jej czynu i złożyła wyja-
śnienia. Wniosek o warunkowe 
umorzenie postępowania został 
skierowany do Sądu Rejonowego 
w Wejherowie. 

wa

Sąd umorzy postepowanie?
ReGION | Wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania 
karnego Prokuratura Rejonowa w Wejherowie zakończyła postę-
powanie przeciwko 32-letniej kobiecie, która pozostawiła swojego 
2-letniego syna w zamkniętym samochodzie.
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Instytut Europejskiego Biznesu organizuje 
konkurs Samorząd Przyjazny Firmom od 2007 
roku. Wyróżnia miejscowości, w których sie-
dziby ma dużo dynamicznych i cennych firm. 
Warunkiem koniecznym do uzyskania tego 
tytułu było funkcjonowanie na terenie miasta 
minimum 10. dynamicznych firm wyróżnio-
nych tytułem Gepard Biznesu 2017 i minimum 
3. cennych firm wyróżnionych tytułem Brylant 
Polskiej Gospodarki 2017. 

Instytut Europejskiego Biznesu znalazł 
w Wejherowie 40 dynamicznych firm wyróż-
nionych tytułem Gepardy Biznesu 2017 oraz 8 
cennych firm wyróżnionych tytułem Brylanty 
Polskiej Gospodarki 2017. 

 - To dla nas duża satysfakcja, a jednocześnie 
motywacja do tego, by tworzyć i ulepszać wa-
runki dla przedsiębiorców, którzy prowadzą 
lub planują prowadzić swój biznes w naszym 
mieście. - podkreśla prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt. /raf/

Wejherowo samorządem przyjaznym firmom
WeJHeROWO | Miasto zostało wyróżnione w XI edycji ogólnopolskiego konkursu Samorząd Przyjazny Firmom 2017 za sprzyja-
nie rozwojowi podmiotów gospodarczych. 
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Instytut Europej-
skiego Biznesu 
znalazł w Wejhe-
rowie 40 dyna-
micznych firm 
wyróżnionych 
tytułem Ge-
pardy Bizne-
su 2017 

Czujniki umieszczono przy: ul. Nanickiej 
(obok zadaszonego lodowiska), ul. Kocha-
nowskiego (obok bloku nr 15 i boiska „Ja-
majka”), ul. Konopnickiej, ul. Paderewskie-
go/Sikorskiego, ul. Roszczynialskiego/Ofiar 
Grudnia 1970 i ul. Mostnika. Na stronie in-
ternetowej miasta została uruchomiana spe-
cjalna zakładka pozwalająca w przystępnej 
formie śledzić pomiary na bieżąco.

pOmIARY NA bIEżąCO

Przypomnijmy, że prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt pod koniec lutego br. 
podczas spotkania z radymi oraz Tomaszem 
Nowakiem z Wejherowskiego Alarmu Wejhe-
rowskiego zapowiedział uruchomienie syste-
mu mierników do pomiaru zanieczyszczenia 
powietrza w Wejherowie. Zaproponował za-
kup przez Urząd Miejski i instalację na terenie 
miasta czujników do pomiaru stężenia pyłów 
zawieszonych PM 10 i PM 2,5, czyli podsta-
wowych parametrów tzw. smogu.

- Stan naszego powierza jest ogromnie waż-
nym tematem dla mieszkańców, do którego 
od wielu lat przywiązuję dużą uwagę – mówi 
Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejhe-
rowa. – Konieczny jest zatem pomiar i stałe 
monitorowanie zanieczyszczenia powietrza 
w Wejherowie. Zainstalowany system jest od-
powiedzią na wnioski mieszkańców, którzy 
chcą mieć dostęp do aktualnych danych do-

tyczących zanieczyszczenia. Zależało mi, aby 
ten system został uruchomiony jeszcze przed 
sezonem grzewczym. Pomimo swoich ogra-
niczeń związanych z dokładnością pomiarów, 
taki system przyczyni się do monitorowania 
poziomu zanieczyszczeń powietrza w Wej-
herowie. System ten pozwoli przekazywać 
mieszkańcom informacje aktualne, w cza-
sie rzeczywistym na temat zanieczyszczenia 
w różnych częściach miasta.

SKąd TAKIE LOKALIzACJE?

Zakup miernikó wraz z montażem koszto-
wał blisko 54 tys. złotych.

- Mierniki zainstalowane są w miejscach, 
które wskazali sami mieszkańcy z uwagi na 
silne zanieczyszczenie powietrza. Zostały roz-
mieszczone w taki sposób, aby zapewnić repre-
zentatywność pomiarów - mówi Krystyna Szy-
mańska z Fundacji Regionalnego Monitoringu 
Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej. - Lokalny 
system pomiaru i informacji o czystości po-
wietrza będzie rozwijany. Tam, gdzie zostaną 
wprowadzone rozwiązania ekologiczne, mier-
nik będzie przeniesiony w inne miejsce.

Jak wyjaśnia Beata Rutkiewicz, zastępca pre-
zydenta Wejherowa, mierniki zostały zamon-
towane na słupach oświetleniowych pod ko-
niec września br. w różnych częściach miasta. 
Mierniki nie zostały zainstalowane w śród-
mieściu, gdyż obok Ratusza znajduje się pro-

fesjonalna stacja pomiarowa Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska, która za-
pewnia wiarygodne pomiary.

- Wszystkie te działania mają również walor 
edukacyjny - mówi Beata Rutkiewicz - Chodzi 
o uczulenie mieszkańców na problem zanie-
czyszczenia powietrza w ich najbliższej okoli-
cy. Wpisuje się to również w program walki ze 
smogiem, który realizujemy w Wejherowie.

dObRY pRzYKłąd dLA INNYCh

O instalację mierników wnioskował m.in. 
Tomasz Nowak, założyciel Wejherowskiego 
Alarmu Smogowego.

- Bardzo cieszę się na tak szybki odzew 
władz miasta Wejherowa i zainstalowane 
w mieście mierniki – mówi Tomasz Nowak– 
Chciałbym, aby podobne działania zostały 
podjęte w innych miastach i gminach nasze-
go powiatu. Wiele osób nie zdaje sobie spra-
wy, że wrzucając butelkę plastikową do pieca 
robi komuś krzywdę. Żyjemy w tym samym 
środowisku i powinniśmy się szanować. Sieć 
mierników może być dobrym narzędziem 
do śledzenia aktualnego stanu powietrza. Na 
pewno potrzebne jest kontrolowanie źródeł 
emisji, w tym palenisk, ale także powszechna 
akcja edukacyjna wśród mieszkańców.

Z wynikami pomiaru powietrza w Wejhe-
rowie można zapoznać się na stronie: www.
powietrze.wejherowo.pl  /raf/

Mierniki kontrolują 
czystość powietrza
WeJHeROWa | System monitoringu jakości powietrza w Wejherowie już działa. Sześć mierników 
pyłu zawieszonego zainstalowanych przez Urząd Miejski dokonuje pomiarów. 
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O g Ł O S Z E n i E
WÓJTA gMinY gniEWinO

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmian do miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 
obrębu geodezyjnego Salino w gminie gniewino, 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz 
Uchwały nr XLII/320/2017 z dnia 20 listopada 2017r. w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ob-
rębu geodezyjnego Salino w gminie gniewino, zawiadamiam o wyłożeniu do pu-
blicznego wglądu ww. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 09.11.2018 r. do 
30.11.2018 r.  w  Urzędzie Gminy Gniewino, 84-250 Gniewino, ul. Pomorska 8, w dni 
robocze w godz. od 9.00 do 15.00. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie pla-
nu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28.11.2018 r. w Urzędzie Gminy 
Gniewino, 84-250 Gniewino, ul. Pomorska 8 o godz. 10:30.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie 
planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Gniewino z podaniem imienia i na-
zwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.12.2018 r. 
Pisma należy kierować drogą pocztową lub bezpośrednio w formie pisemnej w Urzę-
dzie Gniewino, 84-250 Gniewino, ul. Pomorska 8, lub w postaci elektronicznej opa-
trzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważne-
go kwalifikowanego 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 
października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udzia-
le społeczeństwa 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 strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyło-
żenia projektu w/w planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się 
z niezbędną dokumentacją sprawy tj. projektem miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu, opiniami 
Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Wejherowie oraz Regional-
nego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.
Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziały-
wania w/w projektu planu na środowisko, mogą składać do w/w dokumentacji uwa-
gi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Wójta Gminy Gniewino 
na adres Urząd Gminy Gniewino, 84-250 Gniewino, ul. Pomorska 8, ustnie do proto-
kołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania 
ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy gniewino@gniewino.pl 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.12.2018 r.
Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpa-
trzenia. 
Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postepowaniu w sprawie strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko będą rozpatrywane przez Wójta Gminy Gniewino 
w terminie do 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.

WÓJT GMINY GNIEWINO

Pracownicy urzędu zapewniają, że 
wśród publikowanych materiałów 
filmowych każdy znajdzie coś dla 
siebie. Wieloletni mieszkańcy mogą 
zgłębić wiedzę dotyczącą historii 
miasta, zobaczyć najnowsze inwesty-
cje czy też dowiedzieć się, jak wypeł-
nić i gdzie złożyć wniosek o wydanie 

karty seniora i dużej rodziny.
Nowo przybyli rumianie znaj-

dą tu przewodnik po mieście, 
który wskaże lokalizacje szkół, 
miejsca kultury i rozrywki, 
a także obiekty przeznaczone do 
wypoczynku i rekreacji. 

Natomiast przyjezdni mogą 

zobaczyć relacje z projektów 
i wydarzeń, które niejednokrot-
nie przyciągają uczestników nie 
tylko spoza granic miasta, ale 
i województwa czy nawet kraju.

Materiały pojawiają się na ka-
nale regularnie, dlatego warto go 
zasubskrybować i być na bieżąco.

Wszystko o mieście na youTube
RUMIa | Jaka jest historia nazwy Rumi oraz dzielnic? Co Ewa Farna robiła przed wyjściem na rumską 
scenę? Jakie inwestycje zostały zrealizowane w ostatnich latach? Odpowiedzi na te oraz inne pytania 
można znaleźć na miejskim kanale YouTube.

Sprawdź inne nasze tytuły na:

- Przekazujemy środki dla wejherowskiego klubu 
sportowego, który poprzez udział drużyny uni-
hokeja w rozgrywkach Ekstraligi Seniorów będzie 
godnie reprezentował i promował miasto - powie-
dział prezydent Krzysztof Hildebrandt. - Wejhe-
rowo od wielu lat wspiera inicjatywy, które służą 
mieszkańcom. Są wśród nich działania związane 
z kulturą, ochroną zdrowia, sportem i rekreacją, 
a także ze sprawami społecznymi. W tym roku 
kwota przyznanych dotacji dla 59. organizacji 
pozarządowych wyniosła łącznie 636 tys. 800 zł.
- Dziękujemy za otrzymane dofinansowanie, które 
wykorzystamy na udział naszej drużyny unihokeja 
w rozgrywkach Ekstraligi seniorów – powiedział 
Karol Idzi, prezes Klubu Sportowego Wejherowo. 

- Kadra zespołu liczy 18-19 osób. Nasz klub powstał w listopadzie 2017 r., już w sierpniu 2018 r. 
wystąpiliśmy w rozgrywkach, a od września gramy w Ekstralidze.
W podpisaniu umowy uczestniczył Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa. /raf/

3 TYS. zł dLA UNIhOKEISTóW
WEJHEROWO | Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt przekazał dofinansowanie 
w wysokości 3 tys. zł dla  Klubu Sportowego Wejherowo w sekcji unihokeja.

Fot. UM Wejherowo
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Eko Węgiel to firma z dużym doświad-
czeniem, na rynku działa od 10 lat. Jest 
dystrybutorem materiałów opałowych 
- głównie węgla kamiennego. Oferuje 
klientom węgiel wysokiej jakości o do-
brych parametrach w takich asortymen-
tach, jak: ekogroszek, groszek, kostka, 
orzech, miał. Od niedawna – odpowia-
dając na potrzeby klientów – firma pro-
wadzi również sprzedaż pelletu. 

- Dzięki naszemu wieloletniemu do-

świadczeniu możemy zaoferować opał 
o wysokiej kaloryczności, który spala się 
wolno i daje wysoką temperaturę – wy-
jaśnia pan Arkadiusz, właściciel firmy. - 
Gwarantujemy terminowe dostarczenie 
zamówienia własnym transportem. Za-
praszamy do nas zarówno klientów de-
talicznych, jak i hurtowych oraz przed-
siębiorstwa. 

Firma jest producentem ekogroszku, 
dzięki czemu może zagwarantować klien-

tom stałą jakość i konkurencyjne ceny. 
Oferuje m.in. różne rodzaje ekogroszku, 
który może być dostarczony na życzenie 
klienta albo bezpośrednio z ciężarówki, 
albo pakowany w worki na europaletach 
lub bez palet. 

Co istotne, każdy rodzaj opału przecho-
wywany jest w specjalnie wybudowanej 
do tego celu hali lub pod zadaszoną wia-
tą. Dzięki temu opał zawsze jest suchy. 

- Ceny, jakie oferujemy, są konkuren-

cyjne i oczywiście uzależnione od jakości 
opału – wyjaśnia pan Arkadiusz. - Węgiel 
różni się bowiem wielkością i kalorycz-
nością – można u nas dokonać zakupu 
tańszego, jak również droższego, ale za 
to najwyższej jakości, węgla. 

Firma stale się rozwija, dostosowując 
swój asortyment do potrzeb klientów. 
W tym roku został wprowadzony do 
sprzedaży pellet. Każdy rodzaj opa-
łu firma dowozi własnym transportem 

w terminach dogodnych dla klienta. Je-
śli natomiast ktoś zdecyduje się odebrać 
węgiel czy pellet własnym transportem, 
może liczyć na atrakcyjne rabaty. 

- Głównym celem naszej działalności 
jest dostarczenie do klienta wysokiej ja-
kości produktu w atrakcyjnej cenie, a co 
za tym idzie, zapewnienie ciepła w do-
mach, to nasza misja – podsumowuje 
właściciel Eko Węgla.

 /raf/

Centrum ekologicznego opału
WeJHeROWO | O kosztach ogrzewania w dużej mierze decyduje jakość używanego opału. Wysoką 
jakość i konkurencyjne ceny oferuje firma „Eko Węgiel” w Górze (w pobliżu Wejherowa).

EKO WęGIEL
ul. Zamostna 6, Góra

Tel. kom.: 666 506 506
www.wegieleko.pl

kontakt@wegieleko.pl



www.gwe24.pl/aktualności Piątek, 2 listopada 201810

OgŁOSZEniE

Burmistrz Miasta Rumi informuje, że stosownie 

do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia  21 sierp-

nia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.)   oraz Zarządzenia 

Nr 2012/389/2018 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 

29.10.2018r., w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy 

ul. Sobieskiego 7, wywieszony został, na okres 21 

dni wykaz obejmujący lokal użytkowy położo-

ny w Rumi przy ul. Dąbrowskiego 10, stanowią-

cy własność Gminy Miejskiej Rumia, przeznaczony 

do oddania w najem w trybie bezprzetargowym.  

Przedmiotowy wykaz zamieszczony został rów-

nież na stronie internetowej Urzędu Miasta Rumi: 

www.bip.rumia.pl/

inFORMACJA

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednoli-
ty Dz. U. z 2018, poz. 121 ze zm.)

Starosta Wejherowski
informuje,

że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wejhero-
wie, ul. 3 Maja 4 oraz na stronach internetowych: 
www.bip.powiatwejherowski.pl, www.powiatwejhe-
rowski.pl, www.uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl zamiesz-
czono przez okres 21 dni, wykaz nr XI/2018 nieru-
chomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, 
położonej w miejscowości Nawcz, gm. Łęczyce, prze-
znaczonej do użyczenia, wykaz nr XII nieruchomości, 
stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych 
w Rumi i w miejscowości Zamostne, gm.Wejherowo, 
przeznaczonych do zbycia. 

Wykaz wywieszono w dniu 2 listopada 2018 r.

W sumie na siedemnastu redz-
kich stacjach postojowych znajdzie 
się 39 rowerów. Zgodnie z umową 
zawartą między Obszarem Me-
tropolitalnym Gdańsk – Gdynia 
– Sopot a spółką NB Tricity do 18 
listopada zostanie uruchomione 
30 proc. systemu, co w przypadku 
Redy oznacza, że na ulicach poja-
wi się jedenaście rowerów Mevo. 
Pozostałe dwadzieścia osiem sztuk 

ma zostać dostarczone do 31 mar-
ca 2019 roku.

System Roweru Metropolital-
nego jest flagowym przedsięwzię-
ciem realizowanym w ramach 
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Pomor-
skiego na lata 2014-2020. Wszyst-
ko wskazuje na to, że będzie to 
największy i najnowocześniejszy 
tego typu system rowerów pu-

Nadjeżdża rower 
metropolitalny 
Reda | Na terenie miasta zamontowane zostały już stacje postoju roweru me-
tropolitalnego Mevo. Jest ich w sumie siedemnaście, w tym piętnaście stacji 
5-stanowiskowych, jedna 3-stanowiskowa i jedna na dziesięć rowerów.

blicznych w Europie. W jego skład 
wejdzie 4080 rowerów z napędem 
wspomaganym elektrycznie, które 
dostępne będą na terenie czternastu 
gmin, tj. Gdańska, Gdyni, Sopo-
tu, Tczewa, Pruszcza Gdańskiego, 
Rumi, Redy, Pucka, Władysławowa, 
Żukowa, Kartuz, Stężycy, Somonina 
oraz Sierakowic. 

System Mevo jest oparty o rowery 
4. generacji wyposażone w moduły 
GPS i GSM. Wypożyczenie roweru 
odbywać się będzie intuicyjne: za 
pomocą aplikacji mobilnej w smart-
fonie (system operacyjny Android 
oraz iOS), poprzez moduł NFC 
(zbliżenie smartfona do terminala 
w rowerze), skanowanie kodu QR 
lub przy pomocy karty zbliżeniowej. 
Zaletą systemu ma być jego prostota 
oraz przystępny cenowo taryfikator. 
Preferencyjne stawki wypożyczeń 
rowerów mają na celu zachęcenie do 
zmiany zachowań komunikacyjnych 
mieszkańców metropolii. Rower bę-
dzie można wypożyczyć i zostawić 
na jednej z 660 stacji postoju. Za do-
datkową opłatą rower będzie można 
zostawić poza stacją. Wypożyczenie 
roweru nie powinno zając użytkow-
nikowi więcej niż 15 sekund. uM

KRzYSzTOf KRzEmIńSKI,
burmistrz Redy

To ogromny sukces współpracy metropolitalnej. 
Rower Mevo jest atrakcyjnym elementem trans-
portu publicznego. Wspomaganie elektryczne 
w rowerach znacząco ułatwia korzystanie z nich. 
Mam nadzieję, że mieszkańcy Redy będą mogli 
w wygodny i przyjazny dla środowiska sposób 
docierać do wybranych przez siebie miejsc.

Fo
t A

.K
un

z

ZROBiŁEŚ ZDJĘCiE?
nAPiSAŁEŚ ARTYKUŁ?
WYŚLIJ DO NAS!

r.korbut@expressy.pl

W Ostrowie Wielkopolskim na terenie ośrodka Piaski 
Szczygliczka odbyły się centralne obchody stulecia odzy-
skania niepodległości i Powstania Wielkopolskiego pod 
hasłem „Sto salw na stulecie odzyskania niepodległości”, 
pod patronatem prezydenta Andrzeja Dudy. Na obchody 
wraz z wszelkiego rodzaju artylerią czarnoprochową zje-
chały delegacje bractw kurkowych z całej Polski. Repre-
zentantem Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejhero-
wie był brat Zbigniew Lemiech. 
Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą polową. Po nabo-
żeństwie odbył się koncert pieśni patriotycznych chóru 
Lira i Ostrowskiej Orkiestry Koncertowej, a także prezen-
tacja grup rekonstrukcyjnych z okresu międzywojennego. 
Następnie przeprowadzono intronizacją Króla Zjedno-
czenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP. Brat Piotr Sitarz 
z Ostrowa Wielkopolskiego po trzyletniej kadencji przeka-
zał łańcuch królewski i miecz swojemu następcy z Sępól-
na Krajeńskiego. Wraz z królem zjednoczenia insygnia na 
trzyletni okres panowania w postaci łańcucha Pierwszego 
Rycerza Króla Zjednoczenia KBS RP otrzymał Zbigniew Le-
miech z Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie. 
W punkcie kulminacyjnym obchodów odbyła się wielka 
kanonada artylerii czarnoprochowej i był to dziewiąty 
tak wielki pokaz w Polsce. Część z zaproszonych gości 
otrzymała pamiątkowe biało-czerwone flagi z dedykacją 
prezydenta RP. Obchody zakończyły się biesiadowaniem 
i tańcami przy muzyce na żywo. (DD)

WEJhEROWO dOCzEKAłO 
SIę pIERWSzEGO RYCERzA 
AWAnS | Zbigniew Lemiech z Kurkowego Bractwa 
Strzeleckiego w Wejherowie został pasowany na 
Pierwszego Rycerza Króla Polski ZKBS RP. 

OGŁOSZENIE                                                          316/2018/DB OGŁOSZENIE                                                          315/2018/DB
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Sztuka Aleksandra Fredry pt. 
„Pierwsza lepsza, czyli kome-
dia w jednym akcie wierszem” 
w reżyserii Elżbiety Mrozińskiej 
przyciągnęła tłumy. 

Jest to spektakl pełny inteligent-
nego, nieprzesadzonego humoru, 
na który publiczność żywo re-
aguje, a zwłaszcza na komediowe 
sceny akcji. Tytułowa Julia (An-
gelika Weichbrodt), przebrana 
w kuriozalny kostium wścibskiej 
panny Marty, próbuje namówić 
do ożenku przerażonego Alfreda 
(Michał Cyran). Cały ten zabawny 
plan uknuła wielka dama, siostra 
Julii, Elwira (Agnieszka Skawiń-
ska), chcąc jednocześnie utrzeć 
nosa Alfredowi, który pomimo 
miłości do Julii, chciał wziąć za 
żonę pierwszą lepszą, napotka-
ną w parku kobietę. Wszystkiemu 
towarzyszy Zdzisław (Piotr Le-

wicki), który w ostateczności po-
maga Elwirze w miłosnym spisku. 
Spektakl jest lekki, a epokowe ko-
stiumy barwne, zaś brawurowa 
gra aktorska dodaje przedstawie-
niu żywiołowości.

– Spektakl jest napisany wier-
szem, co stanowi pewną trudność, 
jednak osobiście bardzo lubię taki 
styl i wysoką poprzeczkę – mówi 
agnieszka skawińska, dyrektor 
MDK-u, odgrywająca rolę Elwiry. 
– Będziemy Fredrę grali nie tylko 
dla dorosłego widza, ale również 
dla młodzieży z Rumi i okolic pod-
czas „Lekcji z kulturą” – dodaje.

Najlepszą recenzją spektaklu 
powinna być frekwencja. Dwo-
rek pod lipami dosłownie pę-
kał w szwach, na sali zabrakło 
miejsc, dlatego publiczność sia-
dała i stawała również w przej-
ściach i w holu.

sztuka aleksandra Fredry 
przyciągnęła tłumy
RUMIa | Dworek pod lipami dosłownie pękał w szwach podczas pre-
mierowego przedstawienia „Teatru Miejskiego Domu Kultury w Rumi”. 

Była to już 30. edycja festiwalu, 
dla którego inspiracją jest postać, 
działającego przez 26 lat na terenie 
Rumi, wybitnego muzyka i kom-
pozytora, wielkiego patrioty, hu-
manisty i wychowawcy młodzieży, 
salezjanina ks. prof. Stanisława 
Ormińskiego. W ramach festiwa-
lu, tradycyjnie, przeprowadzone 
zostały trzy konkursy: organowy, 
zespołów chóralnych oraz na naj-
lepsze wykonanie pieśni religijnej 
w języku kaszubskim.

Wśród zespołów chóralnych naj-
lepsze okazały się kolejno: Akade-
micki Chór Politechniki Gdańskiej 
(złoty dyplom), Chór Kameralny 
„Sirenes” (srebrny dyplom) oraz 
Chór „Nadzieja” z Nakła (srebrny 
dyplom). Grand prix zostało przy-
znane Chórowi Dziewczęcemu 
„Skowronki” z Poznania.

– Najpierw zaczarowaliśmy pu-

bliczność i jury „De profundis”, 
a potem przenieśliśmy w inny świat 
muzyki cerkiewnej, śpiewając „Ny-
nie Otpuszczajeszczy” – piszą na 
facebookowym profilu członkowie 
akademickiego Chóru Politech-
niki Gdańskiej. – „Conversion of 
Saul” w naszym wykonaniu bez 
wątpienia zaskoczyło publiczność 
i pokazało, że potrafimy pokazać pa-
zur. Dopełnieniem naszego występu 
było „Battle of Jericho” o zdecydowa-
nie bardziej wesołym charakterze. 
Zróżnicowany repertuar pozwolił 
nam na pokazanie się z wielu stron. 
Wszystko zostało docenione i pod-
sumowane wręczeniem nam złotego 
dyplomu – dodają.

Kategorię zespołów kameral-
nych zdominował Zespół Wokal-
ny „Minimus” z Poznania (złoty 
dyplom). Zaraz po nim uplasował 
się Chór Żeński „Cartusia” z Kar-

tuz (srebrny dyplom), a podium 
zamknął Chór Kameralny CK 105 
z Koszalina (srebrny dyplom).

Nagroda za najlepsze wykonanie 
pieśni religijnej w języku kaszub-
skim została przyznana Chórowi 
Kameralnemu „Sirenes” z War-
szawy. Natomiast puchar prezesa 
Rady Chórów Kaszubskich za wy-
konanie utworu w języku kaszub-
skim otrzymali członkowie Chóru 

„Nadzieja” z Nakła.
W finałowym etapie konkur-

su muzyki organowej wystąpiło 
trzech wykonawców. Jury zdecy-
dowało, że na pierwszą nagrodę 
zasłużył Mateusz Kozieł z Aka-
demii Muzycznej w Katowicach. 
Drugie miejsce zdobył Maciej 
Lewandowicz z Akademii Mu-
zycznej we Wrocławiu, a podium 
zamknął Jakub Moneta ze Spo-

łecznej Szkoły Muzycznej II stop-
nia w Świdnicy.

Na publiczność, oprócz wystę-
pów konkursowych, czekał również 
koncert muzyki gospel w wykona-
niu Kasi Moś oraz chóru Gospel 
Joy. Artyści najpierw rozgrzali 
słuchaczy, a później porwali ich 
do wspólnego tańca i śpiewu, m.in. 
przy utworze „Sing Hallelujah”.

Zwieńczeniem festiwalu był 

koncert finałowy, poświęcony 100. 
rocznicy odzyskania przez Pol-
skę niepodległości, w wykonaniu 
Aleksandry Zamojskiej (sopran), 
Ewy Marciniec (alt), Leszka Skrla 
(baryton), Orkiestry Symfonicz-
nej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej 
oraz Chóru Opery Bałtyckiej pod 
batutą Wojciecha Rodka. Wów-
czas wybrzmiały najsłynniejsze 
utwory Mozarta.

Kasia Moś 
i Gospel Joy 
oczarowali 
publiczność
RUMIa | Zakończył się XXX Międzynarodowy Festi-
wal Muzyki Religijnej im. ks. Stanisława Ormińskie-
go w Rumi. Gwiazdą wydarzenia, które odbywało 
się przez trzy dni w Sanktuarium NMP Wspomożenia 
Wiernych, była Kasia Moś z chórem Gospel Joy.
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Redzkie Impresje to cykliczna 
wystawa artystów profesjona-
listów i amatorów. Tegorocz-
na ekspozycja odbyła się pod 
hasłem: „Wolność jest w nas” 
i wpisała się w obchody 100-
lecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Wernisaż zna-
lazł się w kalendarzu obchodów 
„Niepodległa” Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Po-
morskiego.

- Zaproszeni goście mogli 
umieścić swój podpis na trypty-
ku w barwach narodowych, który 
upamiętnił tę doniosłą rocznicę 
– informuje Beata Zawal – Brze-
zińska, prezes Stowarzyszenia 
Twórców Sztuki i Rękodzieła 
Artystycznego „Kunszt”. - Nad-
to każdy wchodzący otrzymał 
kokardę w barwach narodowych 
i mógł wylosować prace artystów 
oraz gadżety promocyjne Urzę-
du Miasta w Redzie. Wernisażo-
wi towarzyszył jazzowy występ 
saksofonisty Marcina Janek.

Na wystawie prezentowane 
były prace z różnych dziedzin 

Redzkie Impresje 
po raz 14.
Reda | W miniony weekend można było podziwiać wystawę Stowarzysze-
nia Twórców Sztuki i Rękodzieła Artystycznego „Kunszt”. Uroczysty wernisaż 
zorganizowany został w piątek.

sztuki, m.in. malarstwa, rysunku, 
rękodzieła, haftu, fotografii, czy 
też eksperymentalnego pouringu. 
Przedstawiono efekty prac plene-
ru w Dębkach, malarstwo i rysu-
nek grupy warsztatowej Bogdany 
Gołojuch oraz biżuterię wykona-
ną przez panie z Uniwersytetu III 
Wieku. Prace prezentowali człon-
kowie Stowarzyszenia Twórców 
Sztuki i Rękodzieła Artystycznego 
„Kunszt” oraz zaproszeni goście 
– w sumie blisko czterdziestu ar-
tystów. 

Podczas wernisażu uhonoro-
wano uczniów, biorących udział 
w konkursie plastycznym dla 

szkół. Konkursowe jury najwy-
żej oceniło pracę Izabeli Kuraś. 
Drugie miejsce w konkursie pt. 
„Wolność jest w nas” zajęła Athi-
na Galiatsatos, a trzecie -  Amelia 
Roczyniewska. Dodatkowo na-
grodę senatora Sławomira Rybic-
kiego otrzymała Aleksandra Wa-
siuta, a Angelina Wróbel została 
nagrodzona przez Stowarzyszenie 
„Kunszt”.

Mecenatem wystawę objęli: 
Urząd Miasta w Redzie, Staro-
stwo Powiatowe w Wejherowie, 
Różane Centrum Róży Melcer 
oraz senator Sławomir Rybicki. 
wa

KRzYSzTOf KRzEmIńSKI,
burmistrz Redy

Ujęcie tematu było różnorodne, nieraz zaskaku-
jące. Wolność to pojęcie bardzo szerokie i nigdy 
nie tracące na znaczeniu. Stowarzyszenie 
„Kunszt” zrzesza znakomitych artystów, a my 
jesteśmy bardzo dumni z tego, że już po raz 
czternasty mogliśmy wesprzeć organizacyjnie 
projekt Redzkich Impresji.
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Za organizację Folk Forum od-
powiadał Miejski Dom Kultury, 
który do udziału w wydarzeniu 
zaprosił przedstawicieli instytu-
cji kultury z różnych części wo-
jewództwa pomorskiego. Celem 
przedsięwzięcia była wymiana 
doświadczeń, pomysłów i nawią-
zanie kontaktów.

O KULTURzE W REGIONIE

- W przyszłości możemy ko-
rzystać z tych kontaktów, two-
rząc wspólne oferty kulturalne 
– mówi Izabela Richter, spec. 
ds. projektów Miejskiego Domu 
Kultury w Redzie. - Idea nawią-
zywania współpracy towarzyszy-
ła nam już podczas organizacji 
pierwszego forum. Nadal chce-
my współdziałać i zachęcać do 
rozmów.

O kulturze w piątek opowiada-
li: Agnieszka Kaim (animatorka 
społeczno-kulturalna), Benita 
Grzenkowicz-Ropela z Muzeum 

Piśmiennictwa i Muzyki Ka-
szubsko-Pomorskiej, Bartosz Lis 
(socjolog, trener audience de-
velopment) oraz Tomasz Fopke, 
dyrektor Muzeum Piśmiennic-
twa i Muzyki Kaszubsko-Pomor-
skiej. Odbyły się nie tylko prelek-
cje, ale i zorganizowane zostały 
warsztaty tematyczne.

CASSUbIA VISUALES

- Bardzo dobrze, że w Redzie 
zorganizowane zostało Folk Fo-
rum, bo na Pomorzu brakuje ta-
kich wydarzeń, w trakcie których 
można wymieniać się doświad-
czeniami, nauczyć się nowych 
metod, zainspirować się bądź po 
prostu porozmawiać – zapewnia 
Agnieszka Kaim, jedna z prele-
gentek.

Ważnym punktem piątkowego 
spotkania było rozstrzygnięcie 
IV Międzynarodowego Konkur-
su Kaszubskich Sztuk Wizual-
nych „Cassubia Visuales”. W su-

mie konkursowe jury oceniało 
blisko sto prac, które do Redy 
trafiły z różnych części kraju, 
a nawet świata. Autorzy najlep-
szych plakatów w piątek zostali 
uhonorowani nagrodami rzeczo-
wymi.

zWYCIęzCY NAGROdzENI

- Za pierwsze miejsce nagro-
dę odebrała Agata Stachowiak 
z Poznania – mówi Izabela Rich-
ter. - Na drugim miejscu znala-
zła się Sylwia Lonka z Krakowa, 
a trzecim - Karolina Pokrzywic-
ka z Gdyni. Dodatkowo przyzna-
ne zostały trzy wyróżnienia, któ-
rymi uhonorowani zostali: Anna 
Stróżyk, Violetta Pryba-Hadaś 
Pfishova i Aleksiej Cecocho.

Zwieńczeniem forum był wy-
stęp muzyczny Tomasza Fopke 
i jego córki, Anny Damroki. Mi-
nikoncert stanowił zapowiedź 
nowej płyty hip-hopowej w języ-
ku kaszubskim. anna walk

Dyskusje, warsztaty i wystawa
Reda | Za nami Folk Forum. W Fabryce Kultury dyskutowano m.in. o projektowaniu oferty kultu-
ralnej, kaszubskiej scenie muzycznej i regionalnym hafcie.
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Podczas Europejskiego Dnia Przywracania Czynności 
Serca miasto Reda przystąpiło do pobicia rekordu 
w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krąże-
niowo–oddechowej przez jak największą ilość osób. 
W akcji wzięło udział 25 ochotników. Punktualnie 
o godzinie 12:00, przez kolejne 35 minut wspólnie 
zrobiono ogromną rzecz dla promowania nauki 
pierwszej pomocy. W całej Polsce było aż 105.902 
rekordzistów w 1142 zgłoszonych instytucjach.
Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach ob-
chodów Europejskiego Dnia Przywracania Czynności 

Serca. Dzień ten obchodzony jest od 2013 roku z inicjatywy Europejskiej Rady Resuscytacji. Jego 
celem jest popularyzacja wiedzy na temat zasad udzielania pierwszej pomocy w stosunku do 
osoby, u której wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia. Fundacja WOŚP uczestniczy w jego obcho-
dach od samego początku. Ma to związek z prowadzonym przez orkiestrę Programem Edukacyj-
nym „Ratujemy i Uczymy Ratować” (DD)

pRóbOWALI pObIć REKORd
REDA | W siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Redzie odbyła się ogólnopolska 
próba pobicia rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo–odde-
chowej przez jak największą liczbę osób. 

Fot. Daria Dunajska

Wielkie emocje, atrakcyjne nagrody i pyszna 
zabawa – to wszystko już wkrótce czeka gości 
Portu Rumia Centrum Handlowego Auchan. 3 
listopada startuje wielka, listopadowa loteria 
pod hasłem „Kierunek tropiki”, w której do 
wygrania są egzotyczne nagrody. Uczestnicy 
zabawy zawalczą o bon wycieczkowy, zestawy 
walizek i poduszki podróżne. 
Aby wziąć udział w loterii, wystarczy od 3 do 17 
listopada zrobić w sklepach galerii zakupy na 
min. 100 zł (udziału w zabawie nie biorą paragony 
z hipermarketu Auchan, a także wykluczone są 
wszystkie produkty alkoholowe, wyroby tyto-
niowe i e-papierosy) i okazać paragon w Punkcie 
Obsługi Loterii. Po weryfikacji dowodu zakupu 

uczestnik wybiera z pojemnika los loteryjny ze 
zdrapką, pod którą widnieje informacja o konkret-
nej wygranej, przysługującym dodatkowym losie 
lub zachęta do dalszej zabawy. Na szczęśliwca 
czeka voucher wycieczkowy na kwotę 7 tys. zł, 
zestawy walizek wycieczkowych oraz poduszki 
podróżne. Nagrody będą odbierane przez cały 
okres trwania loterii do 17 listopada. 
Loteria „Kierunek tropiki” odbędzie się od 3 do 
17 listopada w Porcie Rumia Centrum Han-
dlowym Auchan przy ulicy Grunwaldzkiej 108 
w Rumii. Punkt Obsługi Loterii będzie czynny 
w dni pracy centrum w godz. 10.00 – 20.00. 
Regulamin zabawy jest dostępny na stronie 
internetowej www.portrumia.pl  /raf/

WEź UdzIAł W LOTERII I LEć W TROpIKI!
RUMiA | na jesienne smutki najlepszy jest… wyjazd w ciepłe kraje! Spróbuj szczęścia 
i zawalcz o nagrodę dla siebie lub swoich bliskich! 
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20 lat teatru „Prawie Lucki”
KULTURa | W Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego odbyło się 20-lecie teatru młodzieżowego „Prawie Lucki” 
z inicjatywy Edyty Łysakowskiej-Sobiczewskiej. Na spotkanie w auli szkoły przybyło sporo sympatyków i członków tego teatru.

Projekt „Oblicza Niepodległej” zo-
stał dofinansowany ze środków Pro-
gramu Wieloletniego Niepodległa na 
lata 2017-2021 w ramach programu 
dotacyjnego „Niepodległa”. Wejhe-
rowskie Centrum Kultury w ramach 
projektu ogłosiło zbiórkę materia-
łów i zdjęć z okresu odbudowywania 
państwowości na Pomorzu, w tym 
z działalności burmistrza Teodo-
ra Bolduana w Wejherowie. Całe 
przedsięwzięcie powstało we współ-
pracy WCK i ZSO nr 2, SP nr 11, SP 
nr 9 oraz PZS nr 1. Głównym celem 
projektu, który potrwa do 20 listopa-
da jest poszerzanie wśród mieszkań-
ców miasta wiedzy o niepodległości 
w kontekście regionalnym, w tym na 
temat zasłużonego burmistrza, przy 
współpracy z trzema placówkami 
oświatowymi Wejherowa.

-Zwracamy się do mieszkańców 
miasta, by przeszukali swoje ro-
dzinne albumy i sprawdzili, czy 
w zbiorach nie ma zdjęć z okresu 
odbudowywania państwowości na 
Pomorzu, w tym z działalności bur-
mistrza Bolduana w Wejherowie. 
Zgromadzone materiały i infor-
macje posłużą przy tworzeniu pu-
blikacji, wystawy i izby pamięci 
- wyjaśnia Anna Pobłocka, koordy-
natorka projektu.

Działania są bezpłatne i skierowa-
ne do szerokiego grona odbiorców. 
Planowane są akcje kulturowo-
społeczne i edukacyjne jak: apel do 
mieszkańców miasta Wejherowa 
i okolic w poszukiwaniu materiałów 

i zdjęć, poszukiwania dziennikar-
skie grupy młodzieżowej, spektakl 
teatralno–muzyczny w plenerze 
i w Filharmonii Kaszubskiej, warsz-
taty pisarsko-kaligraficzne tworzenia 

gazet z lat 20-30 XX wieku i kartek 
z pamiętnika dla młodzieży i doro-
słych. Ponadto konkursy, nad który-
mi czuwa ZSO nr 2 w tym konkurs 
rodzinny na kartę z życia mieszkań-

ców, konkurs włodarze i elita Wejhe-
rowa dla szkół czy konkurs na stwo-
rzenie lapbooka (teczki tematycznej) 
dla szkół. Zaplanowano także lekcje 
lokalnej historii przez telefon, wysta-
wę o życiu mieszkańców Wejherowa 
w latach 20-30 XX wieku i Teodora 
Bolduana i jego działalności oraz 
lekcje w galerii z przewodnikiem 
i publikację, zawierająca zgroma-
dzone materiały.

Natomiast Gminna Biblioteka 
Publiczna w Luzinie w ramach 
projektu „Oblicza Niepodległej” 
zorganizowała wystawę „Marzenia 
Kaszubów o Polsce”. Dzięki niej 
mieszkańcy gminy mogą poznać 
dokumenty zebrane z rodzinnych 
zbiorów. Prezentują one działal-
ność narodowo-wyzwoleńczą, 
dokumentują obroną polskości 
na terenie Kaszub w latach 1918-
1939, 1939-1945, i od roku 1946 
do Solidarności. Wystawa zawiera 
m.in. wspomnienia, fotografie, le-
gitymacje, dokumenty obozowe, 
fotogramy, grafikę z Marszu śmierci 
i dedykowane publikacje. Materiały 
do wystawy biblioteka otrzymała 
z rodzinnych kolekcji mieszkańców 
gminy Luzino i Wejherowo oraz 
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubskiej w Wejherowie. Wy-
stawę można oglądać w godzinach 
pracy biblioteki do 20 listopada. 
Dokumenty w dalszym ciągu moż-
na dostarczać do biblioteki dopi-
sując w ten sposób historię wielu 
rodzin z Kaszub. (DD)

Na jubileuszowe spotkanie przy-
byli absolwenci oraz osoby uczące 
się w szkole. Po latach niewidzenia 
się, absolwenci dzielili się wspo-
mnieniami i oglądali prezentacje 
teatralne. Pomysł spotkania, po-
dobnie jak idea powstania teatru 
przy liceum, wyszedł od nauczy-

cielki języka polskiego Edyty Łysa-
kowskiej-Sobiczewskiej.

-Połowa 40 lat pracy w szkole 
to kontakt ze wspaniałymi, twór-
czymi, inteligentnymi, wrażliwy-
mi i pełnymi poczucia humoru 
młodymi ludźmi. Bez nich moja 
praca nie miałaby tyle blasku i ra-

dości – mówi Edyta Łysakowska-
Sobiczewska. - Ich obecność, ciepłe 
słowa, wspomnienia, listy od tych, 
którzy nie mogli przybyć, są dla 
mnie największym podziękowa-
niem za 20 lat wspólnych przeżyć.

Choć nie wszystkim udało się 
dotrzeć to liczba osób, które po-

stanowiły powspominać dawne, 
kreatywne czasy, przerosła ocze-
kiwania organizatorów. Przybyli 
z różnych stron świata i Polski, nie 
zaważając na trudy podróży. Towa-
rzyszyli im także nauczyciele Beata 
Płotka i Iwona Kwidzińska oraz dy-
rektor liceum Katarzyna Bojke. Nie 

zabrakło nawet dzieci absolwentów, 
które przyszły oglądać swoich ro-
dziców na scenie. A nowa, dobrze 
wyposażona aula, która była dzie-
łem dyrektorki Bożeny Conradi, 
wzbudzała sporo zazdrości wśród 
tych, którzy występowali jeszcze 
w sali gimnastycznej. (DD)

Oblicza Niepodległej 
w Wejherowie i Luzinie

EDUKACJA | Wejherowscy nauczyciele mieli niepo-
wtarzalną okazję uczestniczyć w międzynarodowym 
szkoleniu na temat nauczania sztuki i designu. Szkolenie 
odbyło się w Colchester w Wielkiej Brytanii  w ramach 
projektu „Sobieski w Europie”. 

Przez 7 dni dwie nauczycielki języka polskiego Natalia Kin 
i Małgorzata Ruszkowska doskonaliły swój warsztat zawo-
dowy w Colchester w Wielkiej Brytanii w ramach projektu 
„Sobieski w Europie”, który jest realizowany w ramach akcji 
KA1 programu Erasmus+. Zajęcia prowadzono w języku 
angielskim. Obejmowały m.in. zagadnienia z zintegrowane-
go nauczania języka obcego i przedmiotu powiązanego ze 
sztuką. Prowadzący dzielili się wiedzą na temat nowatorskich 
metod nauczania i dotyczyły historii sztuki. Uzupełnieniem 
wykładów był udział w warsztatach w centrum szkole-
niowym oraz w Suffolk One Sixth Form College w Ipswich 
a także w londyńskich muzeach i galeriach Tate Modern, Tate 
British, National Portrait Gallery i National Gallery, Victoria 
and Albert Museum. Uczestnicy zdobywali wiedzę prak-
tyczną, uczyli się, jak zachęcić uczniów do poznawania dzieł 
sztuki, jak przybliżyć je uczniom oraz co zrobić, by stały się 
one inspiracją do własnej twórczości. 
- Zwróciliśmy uwagę na to, jak ważne jest zachęcanie do 
samodzielnego myślenia, odważnego wyrażania własnego 
zdania, nazywania uczuć i emocji, bycia kreatywnym, wycho-
dzenia poza schemat – wyjaśnia Natalia Kin. - A więc uczenia 
umiejętności, które są bardzo ważne dla człowieka żyjącego 
we współczesnym, szybko zmieniającym się, wielokulturo-
wym społeczeństwie.  
W czasie szkolenia dyskutowano o doświadczeniach z na-
uczycielami innych krajów europejskich - Niemiec, Holan-
dii, Hiszpanii i Słowacji. Ważnym elementem kursu było 
zakwaterowanie u brytyjskich rodzin, co dawało możliwość 
doskonalenia języka angielskiego i poznawania brytyjskiej 
kultury, architektury, tradycji i kuchni. (DD)

NAUCzYCIELE SzKOLILI SIę 
W WIELKIEJ bRYTANII

POWIaT | Wejherowskie Centrum Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Luzinie włączyły się w obchody 
setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, realizując projekt ministerstwa „Oblicza Niepodległej”. 
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FOTOgAlERiA

Trwa złota polska jesień. Choć za oknami 
dość wietrznie i deszczowo, to nie warto 
jeszcze zapadać w sen zimowy. 

Październik to doskonały miesiąc do tego, aby wsłuchiwać 
się w szeleszczące pod butami liście, zbierać kasztany i ła-
dować baterie. Udowadniają to nasi Czytelnicy, którzy cały 
czas przesyłają nam zdjęcia z jesiennych spacerów. 
Fotografie, które publikujemy, trafiają do nas w ramach 
akcji ogłoszonej na portalu Gwe24.pl. W sumie otrzyma-
liśmy kilkadziesiąt zdjęć, z których większość zachwyca 
feerią barw. Cieszymy się, że miłośnicy fotografii posta-
nowili podzielić się z nami swoimi pracami.

na Waszych fotografiach
Jesień



NIERUCHOMOŚCI

SpRzEdAm

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

SpRzEdAm nieuzbrojoną działkę bu-
dowlaną, 821 m2, w Mieroszynie koło 
Jastrzębiej Góry, do morza ok. 3 km, tel. 
793 903 536

SpRzEdAm działki budowlane w Żuko-
wie pow. 0d 890 m2 do 1460 m2 , uzbro-
jone droga utwardzona kostka polbruk. 
Cena 150zł/m2, tel. 787 634 165

WYNAJmę

RUmIA Janowo, mieszkanie w bloku, tel. 
664 170 631

WYNAJmę garaż w Rumi, tel. 668 385 
455

pOSzUKUJę WYNAJąć

JESTEm zainteresowana wynajęciem 
garażu w okolicach ul. Rejtana / osiedle 
Chopina, długoterminowa umowa, tel. 
665 117 489

KUpIę

KUpIę mieszkanie za gotówkę, w Trój-
mieście, do remontu, zadłużone, tel. 572 
48 55 29

MOTORYZACJA

SpRzEdAm

SUzUKI SX4 2010rok 1600cm3 90 koni 
czerwony przebieg 187500 bezwypadko-
wy ks.serwis 16900 Reda

KUpIę

EDUKACJA

LEKCJE dodatkowe z fizyki i chemii, 
w tym zadania oraz matematyka, nauczy-
ciel emeryt, Wejherowo, tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

SpRzEdAm komputer, dysk 120 GB, kla-
wiatura Vobis, monitor LCD TV Samsung 
z pilotem, 1000 zł, 505-56-70-34 

PRACA

USŁUGI

USłUGI dekarsko – ciesielskie, tel. 697 
753 504

OpAKOWANIA jednorazowe, tel. 501 175 
330

pROfESJONALNA fotografia okolicz-
nościowa: śluby, wesela, sesje plenerowe, 
chrzty, komunie, tel. 697 442 013

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

TOWARZYSKIE

SAmOTNY w związku zapozna kobietę 
z Kartuz, w wieku 50 +, pozdrawiam! Tel. 
787 558 283

SEx-sex-sex to lubię, gorąca blondi po-
zna Panów sponsorów, Sopot tel. 514 
120 213

pANI lat 65, blondynka, 168 cm wzro-
stu, pozna pana do lat 68, bez nałogów, 
w celu stałego związku, z powiatu wejhe-
rowskiego, tel. 504 872 835

RÓŻNE

SIANO, słoma w balotach 120x150,sło-
ma w kostkach z magazynu, możliwość 
transportu, tel. 506 250 477

dREWNO opałowe, buk, sosna 
i gałęziówka, porąbane, ułożone, możliwy 
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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!

REKLAMA                                                           393/2017/DB

REKLAMA                    33/2018/RL

transport, tel. 506 250 477

ROzSIEWACz LEJ, 480zł., pług 3 skiby, 
730zł., brony trójki, 630zł., tel. 600 667 
860

SpRzEdAm radioodtwarzacz, do Kaset, 
do seicento, 80 zł., Sierakowice, tel. 790 
290 835 

SpRzEdAm odkurzacz wielofunkcyjny 
do prania dywanów i tapicerek, prze-
ciwalergiczny plus nowa szczotka turbo, 
860zł., Sierakowice, tel. 790 290 835 

SpRzEdAm kwiaty, różne, pokojowe, 

strelicja królewska, grudnik skrzydło-
kwiat i ogrodowe, nap, irysy, goździki 
i inne, od 15 zł. szt, tel. 795 019 958

SpRzEdAm kanapę dwuosobową, w do-
brym stanie, kolor lekko czerwony, 160 zł., 
Sierakowice, tel. 790 290 835 

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

złOTA rączka, drobne naprawy, sprzą-
tanie 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

SpRzEdAm piłeczki – breloczki z rzemie-
niem biało-czerwony oraz Arki Gdynia 
z niebiesko-żółtym, z zapięciem srebr-
nym karabińczyk, tel. 604 947 489

REKLAMA               208/2018/DB

OGŁOSZENIE                                   284/2018/DB

MASZ CiEKAWY 
TEMAT/ ZDJĘCiE?
NAPISZ DO NAS!

r.korbut@expressy.pl

POSZUKiWAnY 
KOLPORTER gAZET!
OBOWiąZKi:
Do zadań zatrudnionej osoby będzie należało regularne 
rozwożenie i doręczanie gazet w obszarze powiatów: wej-
herowskiego, kartuskiego, puckiego, lęborskiego.

WYMAgAniA:
Prawo jazdy kat. B.•	
Oczekujemy rzetelności w pracy i sumiennego  •	
wykonywania powierzonego zadania.
Umiejętności podstawowej orientacji w terenie.•	
Znajomość topografii wymienionych powiatów.•	
Komunikatywność, otwartość, wysoka kultura  •	
osobista, punktualność.

OFERUJEMY:
Pracę w stabilnej firmie.•	
Stałe zatrudnienie.•	

Więcej informacji
pod numerem telefonu: 796-600-155

Redakcja Expressy
ul. gniewowska 7, Wejherowo
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Pierwszy z siedmiu goli padł 
w 30. minucie spotkania, kiedy 
to do bramki gospodarzy trafił 
Maciej Michalski. Pięć minut po 
rozpoczęciu drugiej połowy do 
wyrównania doprowadził Mate-
usz Goerke, umieszczający piłkę 
w bramce po strzale Wickiego.

Gryf na prowadzenie wyszedł 
w 50. minucie spotkania, kiedy 
to na listę strzelców zapisał się 
Dawid Rogalski. Trzy minuty 
później dołączył do niego Piotr 
Kołc, któremu udało się uprze-
dzić bramkarza Znicza. Czwartą 
bramkę dla Gryfa w 74. minucie 

spotkania zdobył Dawid Rogal-
ski. Na listę strzelców trafił też 
Dariusz Zjawiński, któremu uda-
ło się umieścić piłkę w bramce 
żółto-czarnych. Spotkanie osta-
tecznie zakończyło się wynikiem 
5:2 – do bramki gości po raz trze-
ci trafił Dawid Rogalski.

Za sprawą zwycięstwa żółto-
czarni z 19. punktami na koncie 
awansowali na jedenaste miejsce 
w tabeli. W następnej kolejce 
gryfici podbudowani zwycię-
stwem nad Zniczem Pruszków 
wyjeżdżają na mecz do  Stalowej 
Woli. wa

Grad bramek 
na Wzgórzu Wolności
PIłKa NOżNa | Siedem bramek, zwroty akcji i emocje do ostatniego gwizdka – taki mecz zafun-
dowali kibicom piłkarze Gryfa Wejherowa i Znicza Pruszków. Pełne emocji spotkanie zakończyło się 
pewnym zwycięstwem 5:2 żółto-czarnych.

Tytani, choć nadal osłabie-
ni brakiem kontuzjowanych 
zawodników, mogli już w tym 
meczu wystawić do składu do-
świadczonych: Tomasza Bar-
tosia i Piotra Jankowskiego. 
Zespół gości natomiast wystą-
pił tylko z dwoma seniorami, 
a resztę składu uzupełnili ju-
niorzy. Początek spotkania to 
bardzo wyrównana gra obydwu 
zespołów. W ekipie żółto – czer-
wonych widać było zmęczenie 
bardzo trudnym meczem pu-
charowym, który rozgrywali 
kilka dni wcześniej. Szczypior-
niści z Wejherowa próbowali 
odskoczyć rywalom na więcej 
niż dwie bramki, jednak młodzi 
gracze z Olsztyna pilnowali nie-
wielkiej przewagi. Do przerwy 
wynik brzmiał 15:13 dla wejhe-

rowian. 
Początek drugiej połowy to 

kontynuacja pierwszej części. 
W 38. minucie podopieczni 
Piotra Rembowicza odskoczy-
li w końcu na cztery bramki 
(19:15) i stopniowo powiększa-
li przewagę. W szeregach gości 
zaczęło wkradać się zmęczenie, 
a także mniejsze doświadcze-
nie. Tytani wykorzystali ten fakt 
i w końcowym rozrachunku wy-
grali różnicą dziesięciu bramek. 
Bardzo dobrze dla Tytanów 
punktowali: Jurkiewicz (13), 
Warmbier (7), oraz Wicon (5). 
Warto też zaznaczyć świetny 
występ Szymona Cholchy, któ-
rego parady bramkarskie wy-
woływały zachwyt i aplauz pu-
bliczności. Dzięki tej wygranej 
zespół z Wejherowa umocnił się 

na drugim miejscu w lidze.
- Niestety, ale po stosunkowo 

dobrym meczu z Kościerzy-
ną w Pucharze Polski znowu 
namnożyły nam się kontuzje, 
w wyniku czego na ostatnim 
treningu przed meczem było 
pięciu graczy do dyspozycji – 
mówi Piotr Rembowicz, trener 
Tytanów Wejherowo. - Naszą 
bronią jest zawsze silna obro-
na i dobry kontratak. Niestety, 
w meczu z Olsztynem popełnia-
liśmy szereg błędów podanio-
wych. Wygraliśmy dziesięcioma 
bramkami, choć jak dla mnie to 
niezasłużenie. Różnica czterech, 
pięciu oczek byłaby sprawie-
dliwsza. Zespół z Olsztyna, choć 
jest bardzo młody, to widać, że 
ma przyszłość przed sobą i po-
siada duże umiejętności.

rekord klubowy poprawiony
PIłKa RęczNa | Sześć meczy ligowych i sześć zwycięstw. Takim bilansem ligowym, mogą poszczycić się drugoligowi piłkarze ręczni Tytanów Wejhero-
wo. W sobotę żółto-czerwoni pewnie pokonali zespół Szczypiorniaka Olsztyn 34:24  i tym samym poprawili klubowy rekord w ilości zwycięstw z rzędu. 

TYTANI 
WYSTąpILI 
W SKłAdzIE: 

Jurkiewicz (13), Warmbier 

(7), Wicon (5),  Bartoś (3), 

Jankowski (2), Miszczak 

(1), Szreder (1), Wicki (1), 

Koss (1), Nowosad, Gra-

bowski, Sikora, Nowociń-

ski, Papke, Cholcha.

ii LigA | Przed nami kolejny 
mecz gryfa Wejherowo, będzie 
to spotkanie w ramach 17. 
kolejki ii ligi w sezonie 2018/19. 
Wejherowianie zagrają na wy-
jeździe. 

Najbliższy mecz żółto-czarnych 
zaplanowany jest na niedzielę, 

4 listopada, na godz. 13.00. Gryf 
Wejherowo będzie gościem drużyny Stal Stalowa Wola, 
a spotkanie rozegrane zostanie na stadionie przy ul. Tech-
nicznej 1 w Boguchwale. 
Teoretycznie przeciwnik jest silniejszy, zajmuje wyższe 
miejsce w tabeli ligowej. W środę Stal Stalowa Wola znajdo-
wała się na miejscu 7 z dorobkiem 23 punktów. Natomiast 
WKS Gryf Wejherowo posiada 19 punktów, czyli o 4 mniej, 
i zajmuje 11 pozycję. 
Ostatni mecz żółto-czarni wygrali z wysoką przewagą. Czy 
tym razem także uda im się pokonać rywali i zdobyć trzy 
cenne punkty? Dowiemy się już w niedzielne popołudnie 
i trzymamy kciuki za zwycięstwo „naszych”! /raf/

O 3 pUNKTY zAGRAJą 
NA WYJEźdzIE

Organizatorem zawodów był MOSiR Reda. Uczestnicy zosta-
li udekorowani pamiątkowymi pucharami oraz medalami, które 
sportowcom wręczyła Iwona Nowicka, dyrektor SP nr 2. Zwycięzcy 
Igrzysk Miejskich będą reprezentowali nasze miasto na zawodach 
powiatowych, które odbędą się w Rumi. 

Młodzi mistrzowie tenisa
Reda | W hali Szkoły Podstawowej nr 2 w Redzie rozegrano 
Miejskie Igrzyska Dzieci oraz Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Dru-
żynowym Tenisie Stołowym dziewcząt i chłopców.

WYNIKI:
Igrzyska Młodzieży Szkolnej:

Chłopcy: 1 – SP nr 4, 2 – SP nr 2
Dziewczęta: 1 – SP nr 4, 2 – SP nr 2

Igrzyska dzieci:
Chłopcy: 1 – SP nr 2, 2 – SP nr 4

MASZ 
CiEKAWY 
TEMAT/ 
ZDJĘCiE?
NAPISZ DO NAS!

r.korbut@expressy.pl


