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

tel. 606 112 745

W minionym
tygodniu:

AKTUALNOŚCI: NA SYGNALE

Po
lu

b 
na

s!
/g

w
e2

4.
pl

Prace na finiszu Wandale 
znowu grasują 

Na ukończeniu są prace zwią-
zane z budową prawoskrętu 
na ul. Rybackiej w Wejherowie. 
Obecnie drogowcy prowadzą 
prace wykończeniowe. Inwe-
stycja ma przyczynić się do 
usprawnienia ruchu i poprawy 
bezpieczeństwa. 

Zdewastowana wiata i wózek 
sklepowy na drzewie – to efekt 
ostatnich wybryków wandali. 
Do zniszczenia wiaty przystan-
kowej doszło w sobotę. Następ-
nego dnia nieznani sprawcy 
ukradli wózek sklepowy. 

Trwa nabór 
wystawców
Do 16 listopada trwa nabór 
wystawców, którzy chcą eks-
ponować i sprzedawać swoje 
wyroby podczas rumskiego 
jarmarku świątecznego. Wyda-
rzenie zorganizowane zostanie 
na placu przy skrzyżowaniu ul. 
Starowiejskiej i Dąbrowskiego. 

Ukradł i się oddalił 

Policjanci z Komisariatu 
Policji w Redzie poszukują 
sprawcy kradzieży portfela, 
pieniędzy i dokumentów. 
Do przestępstwa doszło 19 
września na ul. Lipowej w 
Redzie. W ubiegłym tygo-
dniu opublikowano zdjęcie 
z monitoringu.

Rozmowy 
z młodzieżą 
Policjanci spotkali się z 
uczniami PZS nr 3. Celem było 
przypomnienie uczniom klas 
pierwszych zasad odpowie-
dzialności prawnej młodych 
ludzi za nielegalne, bezprawne 
i demoralizujące zachowania. 

Akcja „Znicz” 
za nami
Blisko trzydzieści kolizji i trzy 
wypadki drogowe – tak w 
skrócie można podsumować 
tegoroczną akcję „Znicz” na 
drogach powiatu wejherowskie-
go. Działania trwały w sumie 
pięć dni, od środy do niedzieli.  

ANNA WALK                                                        a.walk@expressy.pl

Wstajesz rano, zapa-
rzasz sobie kawę czy 

herbatę i zastanawiasz 
się, co ważnego wydarzyło 

się w najbliższej okolicy? A może interesują 
Cię zapowiedzi najważniejszych wydarzeń? 
Jeśli tak - zajrzyj na nasz portal GWE24.pl, 
gdzie znajdziesz to wszystko i wiele więcej! 
A o czym pisaliśmy ostatnio? Z pewnością 
jedną z najistotniejszych spraw jest 100. 
rocznica odzyskania niepodległości przez 
Polskę. We wszystkich miastach i gminach 
powiatu zaplanowano z tej okazji wiele 
atrakcji oraz uroczystości patriotycznych. 
Co będzie się działo? Sprawdź na GWE24.pl!
Na portalu można przeczytać także 
informację o planowanej rozbudowie 

szkoły w Redzie i zobaczyć wizualizację, 
jak placówka ma wyglądać w przyszłości. 
Przedstawiamy też krótki raport odnośnie 
zachorowań na Odrę na Pomorzu, informu-
jemy dlaczego powiat wejherowski znalazł 
się na mapie kościelnej pedofilii, podsumo-
wujemy policyjną akcję „Znicz”, zachęca-
my do sięgnięcia po granty w konkursie 
„Decydujesz, pomagamy”. 
To oczywiście nie wszystko. Na portalu 
GWE24.pl codziennie najnowsze informacje 
z powiatu wejherowskiego, a także ze świata 
lokalnej polityki, kultury, rozrywki i sportu.

A zATEm – zAJRzYJ  
NA GWE24.pL!
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temat: 
W sklepach już 
mamy święta

”@Anna Cirocka:

Odra 
na Pomorzu

listoPad i.... 
mamy święta!
Choć z kalendarza wynika, że do 
Bożego Narodzenia jeszcze prawie 
dwa miesiące, to w handlu święta 
zaczęły się już na dobre. 

NAPISZ DO NAS:
czytelnicy@expressy.pl

WASZE ZDJĘCIA

Pojawiło się kolejne ognisko odry 
na mapie Polski. - Zachorowały 
cztery nieszczepione osoby, pra-
cujące w dużej firmie produkcyj-
nej w powiecie kwidzyńskim - po-
informował pomorski inspektor 
sanitarny Tomasz Augustyniak. 
Obecnie Wojewódzka Stacja 
Sanitarno-Epidemiologiczna 
w Gdańsku prowadzi docho-
dzenie epidemiologiczne. Tysiąc 
osób z otoczenia chorych zostało 
objętych nadzorem epidemio-
logicznym - wszyscy narażeni 
poddani zostaną profilaktycznym 
szczepieniom. 

Od 6 grudnia powinna się zaczy-
nać magia świąt, a nie wcześniej. 
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Tyle mieszkaniec Rumi zgar-

nął w popularnym teleturnieju 

„Milionerzy”, który emitowany 

jest na antenie TVN.

75 tys. zł

W ubiegłym tygodniu burmistrz 
Krzysztof Krzemiński podpisał 
umowę z wykonawcą inwestycji. 
Za rozbudowę „szóstki” odpowia-
dała będzie spółka Budrem – Ry-
bak z Luzina. Wartość  przedsię-
wzięcia wynosi ponad 6,2 mln zł.

DODATKOWE 
pOmIESzCzENIA

Rozbudowa polegała będzie 
na budowie nowego, piętrowego 
segmentu szkoły. Nowy budynek 
powiększy Szkołę Podstawową nr 
6 o pięć klas lekcyjnych, pomiesz-
czenia zerówki z zapleczem, pokój 
nauczycielski, salę konferencyjną, 

sale administracyjne, gabinety 
stomatologa i pielęgniarki szkol-
nej, a także pedagoga, psychologa 
oraz logopedy. Przewidziane są 
także pomieszczenia obsługi oraz 
korytarz.

- Dobudowywana część zostanie 
połączona parterowym łącznikiem 
z istniejącym budynkiem szkoły – 
informuje Krzysztof Krzemiński, 
burmistrz Redy. – Sale lekcyjne 
znajdą się na dole, a na piętrze 
będą gabinety pomocy psycholo-
gicznej, pedagogicznej oraz me-
dycznej. Powierzchnia użytkowa 
nowo projektowanej części bu-
dynku to 1427,38 m², natomiast jej 
kubatura wynosi 6829,78 m³.

Rusza rozbudowa 
redzkiej „szóstki”
Reda | Powstaną nowe klasy lekcyjne, pomieszczenia administracyjne 
i świetlica. Rusza rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 6 w Redzie.

ŚRODKI z bUDżETU 
mIASTA

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie 
z planem, już za rok uczniowie 

będą mogli korzystać z nowego 
segmentu rozbudowanej szkoły. 
Przewidywany termin zakończenia 
inwestycji to 29 października 2019 
roku. Przedsięwzięcie w całości zre-
alizowane zostanie ze środków bu-
dżetu miasta.  

Warto zaznaczyć, że jednocześnie 
w Redzie trwa rozbudowa Szkoły 
Podstawowej nr 2. Inwestycja rozpo-
częła się od prac rozbiórkowych. Po 
etapie robót ziemnych zalano ławy 
fundamentowe i widać już rosnące 
mury nowego budynku. anna walk

KRzYSzTOf KRzEmIńSKI,
burmistrz Redy

Reda jest miastem młodym i przyciągającym mło-
dych ludzi. Mieszkańców stale przybywa. Obecnie 
jest nas już ponad 24 tys., więc dbałość o potrzeby 
najmłodszych jest jednym z priorytetów. Po 
termomodernizacji budynków oraz budowie sal 
gimnastycznych i placów zabaw przy każdej szkole 
miasto weszło w kolejny etap, którym jest rozbudo-

wa szkół podstawowych tak, aby spełniały wymagania związane z reformą 
oświaty i zwiększającą się liczbą uczniów.
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KĄPINO | Właściciele nieruchomości, obok których przebie-
ga sieć kanalizacji sanitarnej, mają obowiązek przyłączenia 
swoich nieruchomości do tej sieci. Mogą uzyskać dofinan-
sowanie z budżetu gminy na ten cel. 

Gmina Wejherowo uzyskała od Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego w Wejherowie pozwolenie na użytko-
wanie sieci kanalizacji sanitarnej w Kąpinie, w ulicach: Stefana 
Batorego, Kazimierza Wielkiego, Piastowskiej, Jagiellońskiej, 
Wiejskiej (fragment), Władysława Łokietka, Bolesława Chrobre-
go. Zasięgiem kanalizacji objętych zostało 177 nieruchomości. 
Właściciele nieruchomości, w pobliżu których przebiega sieć 
kanalizacji sanitarnej, mają obowiązek przyłączenia nierucho-
mości do istniejącej sieci. Przyłącza wykonuje są staraniem 
i na koszt właściciela nieruchomości. Wszelkie formalności 
związane z wykonaniem przyłączenia do sieci należy realizo-
wać w PEWIK Gdynia – Biuro Obsługi Klienta, ul. Witomińska 
21, Gdynia, tel. (58) 66 87 311.
Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Wejherowo w sprawie zasad, 
trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowych z budże-
tu gminy na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony 
środowiska, po wykonaniu przyłączenia i odbiorze technicz-

nym można ubiegać się o dofinansowanie z budżetu gminy. 
Kompletny wniosek o dofinansowanie można składać w ciągu 
6 miesięcy od dnia oddania do użytku sieci kanalizacyjnej, do 
której przyłącze zostało włączone. Wyjątkiem są podłączenia 
wymagające: wybudowania przepompowni przydomowej, 
sporządzenia projektu, wykonania wcinki do sieci kanalizacyj-
nej, gdzie o dofinansowanie można ubiegać się beztermino-
wo. Sieci oddane do użytku, dla których termin ubiegania się 
o dofinansowanie upływa w dniu 7 stycznia 2019 r.: Kąpino 
- rejon ul. Stefana Batorego – działki nr 546, 548, 549, 550, 551, 
584, 581, 580, 577.  Sieci oddane do użytku, dla których termin 
ubiegania się o dofinansowanie upływa w dniu 29 kwietnia 
2019 r.: Kąpino - rejon ulic Stefana Batorego (w wyjątkiem 
działek 546, 548, 549, 550, 551, 584, 581, 580, 577), Kazimierza 
Wielkiego, Piastowskiej, Jagiellońskiej, Wiejskiej (wyłącznie 
rejon plebani), Władysława Łokietka, Bolesława Chrobrego. Po 
upływie ww. terminów nie będzie możliwe uzyskanie dofinan-
sowania z budżetu gminy na realizację obowiązku przyłączenia 
nieruchomości do ww. sieci kanalizacji sanitarnej. Dla pozosta-
łych sieci kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy 
Wejherowo sześciomiesięczny termin ubiegania się o dotację 
upłynął i nie ma możliwości jego przywrócenia. /UGW/

pODłąCz SIę DO KANALIzACJI z DOfINANSOWANIEm

W sierpniu br. na drogach po-
wiatu wejherowskiego doszło do 
227 zdarzeń, z czego 13 to wy-
padki, a 214 to kolizje. Kolejnego 
miesiąca (we wrześniu) zdarzeń 
było nieco mniej, bo 216, ale za 
to groźniejszych, bo 19 z nich 
zakwalifikowano jako wypad-
ki, a 197 jako kolizje. Natomiast 
w październiku spośród 234 
zdarzeń doszło do 13 wypadków 
i 221 kolizji. 

Jak informuje wejherowska po-
licja, w październiku na drogach 
zginęły aż 3 osoby. W Wejherowie 
odnotowano 4 wypadki, w któ-
rych 4 osoby zostały ranne, a 2 
osoby poniosły śmierć. Doszło też 
do 81 kolizji. Jedna osoba zginęła 
też w wypadku w gminie Łęczyce 
– łącznie w październiku odnoto-
wano tam 3 wypadki, w których 4 
osoby zostały ranne, doszło też do 
8 kolizji drogowych. 

W Rumi doszło do 4 wypad-
ków, w których 4 osoby zostały 
ranne, oraz 56 kolizji drogowych, 
w Redzie odnotowano 32 kolizje, 
w gminie Choczewo - 8 kolizji, 
w gminie Linia - 4 kolizje, w gmi-

nie Luzino - 13 kolizji, w gminie 
Gniewino - 1 wypadek (2 osoby 
zostały ranne), w gminie Szemud 
- 1 wypadek (1 osoba została ran-
na) i 16 kolizji drogowych. 

- Przyczyną wielu wypadków 
drogowych jest niedostosowanie 
prędkości do warunków panu-
jących na drodze (często atmos-
ferycznych) – mówi asp. sztab. 
Anetta Potrykus, oficer prasowy 
Komendy Powiatowej Policji 
w Wejherowie. - Kierowcy nie 
mogą zapominać o zachowaniu 
ostrożności i rozwagi podczas 
kierowania samochodem, a tym 
bardziej powinni zawsze pamię-
tać o tym, aby nie przekraczać 
dozwolonej prędkości, nie wsia-
dać za kierownicę pod wpływem 
alkoholu.

Zdarzają się także wypadki 
z winy osób pieszych. W tych 
przypadkach najczęściej dotyczy 
to przekraczania jezdni w miej-
scu niedozwolonym oraz/lub stan 
nietrzeźwości pieszego, a także 
wtargnięcie na jezdnię bezpo-
średnio przed jadący samochód.

/raf/

Prawie 700 zdarzeń 
na drogach
POWIaT | Ostatnie trzy miesiące na drogach powiatu wejherow-
skiego trudno zaliczyć do spokojnych. Policja odnotowała w tym 
czasie aż 677 zdarzeń. 
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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                                                                                                                                                 277/2018/DB

Ten okrągły jubileusz jest okazją do świętowania, w powiecie wejhe-
rowskim na najbliższe kilka dni zaplanowano wiele wydarzeń o cha-
rakterze patriotycznym, kulturalnym, sportowym i rozrywkowym. 

WEJhEROWO

W stolicy powiatu do wspólnego świętowania zapraszają Gabriela 
Lisius, starosta wejherowski, i Krzysztof Hildebrandt, prezydent mia-
sta. 

W piątek 9 listopada o godz. 11.00. Szkoła Podstawowa nr 6 weź-
mie udział w biciu rekordu wspólnego śpiewania Hymnu Państwo-
wego. Tego samego dnia o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej nr 5 
w Wejherowie odbędzie się Uroczystość Powiatowo-Miejska z oka-
zji obchodów 100. rocznicy Narodowego Święta Niepodległości, 
podczas której wygłosi przemówienie prezydent Wejherowa. Odbę-
dzie się również część artystyczna w wykonaniu uczniów SP nr 5 
oraz koncert Orkiestry Państwowej Szkoły Muzycznej I St. w Wej-
herowie.   

Z okazji 100. rocznicy Narodowego Święta Niepodległości w dniu 
11 listopada odbędzie się w Wejherowie blok imprez patriotycz-
nych. O godz. 10.00 z Placu Jakuba Wejhera wyruszy Niepodległo-
ściowy Marsz Nordic Walking (dystans ok. 7 km, bez ograniczeń 

Obchody Święta 
Niepodległości
POWIaT | Narodowe Święto Niepodległości w naszym kraju co roku obchodzone jest 
11 listopada. W tym roku okazja jest wyjątkowa – mija bowiem 100 lat od momentu, 
gdy Polska odzyskała niepodległość. 

wiekowych, mile widziane biało-czerwone akcenty), o godz. 11.00 od-
prawiona zostanie msza św. za Ojczyznę w Kościele pw. Trójcy Świętej, 
w samo południe na Placu Jakuba Wejhera wykonane zostanie pamiąt-
kowe zdjęcie uczestników, zaś o godz. 12.15 biało-czerwona parada 
niepodległościowa przejdzie do Parku Miejskiego (mile widziane stroje 
z epoki). W parku od godz. 13.00 rozpocznie się wspólne świętowanie. 
Organizatorzy zadbali o ciepły posiłek dla każdego i liczne atrakcje. 
Natomiast o godz. 18.00 rozpocznie się V Maraton Pieśni Patriotycznej 
w Pałacu – Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej.

RUmIA

Obchody rozpoczną się w sobotę 10 listopada o godzinie 18.00, wów-
czas w Parku Starowiejskim, przy Miejskim Domu Kultury w Rumi, 
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej zorganizuje „ognisko niepodle-
głości”.

Niedzielne uroczystości (11 listopada) zaczynają się o godzinie 12.30 
złożeniem kwiatów przy pomniku J. Wybickiego i H. Derdowskiego. 
Natomiast o godzinie 13.00 odbędzie się msza święta w intencji ojczy-
zny w Sanktuarium NMP Wspomożenia Wiernych.

Parada niepodległości – z udziałem m.in. marszałka Józefa Piłsud-
skiego, żołnierzy, harcerzy, rekonstruktorów historycznych oraz zabyt-
kowych pojazdów – ruszy o godzinie 14.05 spod sanktuarium.

Natomiast po paradzie, na Placu Wolności, odbędzie się apel, salwa ho-
norowa, uroczyste posadzenie dębu oraz złożenie kapsuły czasu. Zwień-
czeniem będzie wystrzał armatni, który nastąpi o godzinie 15.15.

Wśród tegorocznych atrakcji znajdzie się również wystawa oręża 
wojskowego oraz poczęstunek grochówką – wszystko będzie czekać na 
chętnych w godzinach od 15:30 do 18:00 na parkingu przy Miejskim 
Ośrodku Sportu i Rekreacji w Rumi.

Zwieńczeniem obchodów będzie koncert patriotyczny pod dyrekcją 
Krzysztofa Brzozowskiego. Występ rozpocznie się o godzinie 16.00 
w hali MOSiR.

REDA

Redzkie obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości 
rozpoczną się w niedzielę o godz. 10.15 mszą świętą w najstarszym 
redzkim kościele farnym. Kościół przy ul. Gdańskiej pamięta jeszcze 
czasy zaborów i to z niego wywodzą się pozostałe parafie. Aby podkre-
ślić szczególną rangę uroczystości, w sumie uczestniczyły będą poczty 
sztandarowe wszystkich redzkich jednostek. 

Po mszy pod kościołem nastąpi złożenie kwiatów pod tablicą upa-
miętniającą poległych mieszkańców Redy. Następnie uczestnicy uro-
czystości przejdą w Paradzie Niepodległości do kościoła św. Antonie-
go, gdzie w samo południe w ramach akcji „Niepodległa do Hymnu” 
odśpiewany zostanie Mazurek Dąbrowskiego. 

Po hymnie w kościele św. Antoniego odprawiona zostanie msza święta, 
po której przewidziany jest program artystyczny. Jednocześnie w Fabryce 
Kultury od godz. 12 będzie można oglądać okolicznościową wystawę pn. 
„Polska ku Niepodległej”, na której prezentowane będą m.in. militaria. Nie 
zabraknie też wojskowej grochówki i rogali marcińskich. 

- Najważniejszym dniem pamięci o odzyskaniu przez Polskę nie-
podległości jest 11 listopada – mówi Krzysztof Krzemiński, burmistrz 
Redy. - Serdecznie Państwa zapraszamy - spędźmy go wszyscy razem! 
Ten dzień jest piękną okazją do wspólnej radości i jednocześnie re-
fleksji, jak cennymi wartościami są w naszym życiu wolność i niepod-
ległość.
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GmINA WEJhEROWO

W gminie Wejherowo świętowanie rozpocz-
nie się już w piątek 9 listopada. W południe 
w filii nr l Biblioteki Publicznej w Bolszewie 
przy ul. Reja 9 rozpocznie się debata oksfordz-
ka uczniów gimnazjum z udziałem klas 8. 
Natomiast o godz. 18.00 odbędzie się koncert 
z okazji Święta Niepodległości w hali widowi-
skowo - sportowej w Bolszewie przy ul. Leśnej 
35a. 

W sobotę 10 listopada o godz. 11.00 wyru-
szy Marsz Niepodległości. Start przy Szkole 
Podstawowej w Bolszewie, ul. Leśna 35a, na-
tomiast meta marszu znajduje się w ArtParku. 
Marsz zakończy się koncertem Orkiestry Dętej 
Gminy Wejherowo. W trakcie marszu zostanie 
odsłonięta pamiątkowa tablica na ścianie Bi-
blioteki Publicznej w Bolszewie. 

W niedzielę 11 listopada o godz. 13.00 
odprawiona zostanie uroczysta msza św. 
w kościele parafialnym w Bolszewie połączona 
z koncertem chóru Gaudeamus. Natomiast na 
godz. 14.20 zaplanowano posadzenie drzew na 
stulecie - l6 dębów z 16 sołectw gminy Wej-
herowo - na dawnym cmentarzu ewangelickim 
w Bolszewie. 

GmINA SzEmUD

W piątek 9 listopada rozstrzygnięty zostanie 
konkurs plastyczny „Razem dla Niepodległej”, 
organizowany przez Gminne Centrum Kultury, 
Sportu i Rekreacji. 

W sobotę 10 listopada odbędzie się turniej gry 
w Baśkę – Szabla Niepodległości, Gala Masters 
Polska 2018. Turniej rozpocznie się o godz. 
12.30 w Gminnym Centrum Kultury, Sportu 
i Rekreacji w Szemudzie. Nagrodą główną jest 
replika szabli z okresu walk o niepodległość. Pa-
tronat honorowy objęli Gabriela Lisius, starosta 
wejherowski i Ryszard Kalkowski, wójt gminy. 

Na niedzielę 11 listopada w gminie Szemud 
zaplanowano kilka wydarzeń. 

Msza święta w intencji Ojczyzny odprawiona 
zostanie o godz. 13.30 w kościele parafialnym 
w Szemudzie. Po mszy świętej rozpocznie się 
symboliczny bieg dla Niepodległej na dystansie 
1918 metrów. Start usytuowany będzie w są-
siedztwie kościoła i zaplanowany jest na godzi-
nę 14.15. Meta przy GCKSiR w Szemudzie (ul. 
Szkolna). Bieg ma charakter symboliczny, bez 
klasyfikacji. Wziąć w nim udział może dosłow-
nie każdy. 

Następnie władze gminy i dyrektor GCKSiR 
w Szemudzie zapraszają na godzinę 14.30 do 
wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych 
z chórem Dekanalnym im. św. Jana Pawła 
z Kielna. Ok godziny 15.30, w przerwie pomię-
dzy wydarzeniami, organizatorzy zapraszają 
wszystkich na poczęstunek. 

O godz. 16.00 w hali widowiskowo – sportowej 
w Szemudzie, przy ul Szkolnej 4A, rozpocznie 
się koncert patriotyczny „Razem dla Niepod-
ległej” w 100 lecie odzyskania niepodległości 
Orkiestry Kameralnej Progress pod dyrekcją 
Szymona Morusa. Orkiestrze towarzyszyć będą  
soliści: Magdalena Chmielecka – sopran i Paweł 
Nowak – akordeon. W programie kompozycje 
Warsa, Paderewskiego, Lutosławskiego, Karło-
wicza oraz tematy z polskich filmów i seriali. 
Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

GmINA LINIA

Z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości 
przez Polskę w Linii odbędą się Gminne Ob-
chody Dnia Niepodległości - Urodziny Wolno-
ści. 11 listopada o godz. 11.00 zostanie odpra-
wiona msza święta, następnie ok. 12.00 wspólne 
odśpiewanie hymnu państwowego przy akom-
paniamencie Gminnej Orkiestry Dętej na placu 
przed urzędem gminy, po tym zaplanowano Bia-
ło – Czerwony Przemarsz Patriotów do budyn-
ku Szkoły Podstawowej im, L. Teligi w Lini pod 
przewodnictwem włodarzy gminy oraz pocztów 

sztandarowych. W programie uroczystości po-
nadto: występ artystyczny uczniów SP w małej 
sali gimnastycznej szkoły, gorący poczęstunek, 
rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu Plastycz-
nego „Sto lat dla Polski”, wspólne śpiewanie 
pieśni i piosenek patriotycznych, patriotyczna 
niespodzianka i pamiątkowa fotografia. 

GmINA ChOCzEWO

W piątek 9 listopada w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Ciekocinie o godz. 16.00 
zorganizowana zostanie wieczornica „Sto 
Lat Niepodległej”. W programie montaż 
słowno-muzyczny, prezentacja multimedial-
na „Ignacy Jan Paderewski – twórca Niepod-
ległej” oraz wspólne śpiewanie pieśni patrio-
tycznych. 

W niedzielę 11 listopada uroczystości roz-
poczną się o godz. 10.45 złożeniem kwiatów 
pod pomnikiem w Żelaźnie oraz odsłonięciem 
tablicy z nazwą Ronda niepodległości w Żelaź-
nie. O godz. 12.00 odprawiona zostanie msza 
święta w kościele pw. Matki Bożej Królowej 
Polski w Choczewie. Bezpośrednio po mszy 
uroczysty przemarsz na teren obiektów spor-
towych, zorganizowany przez stowarzyszenie 
im. Kpt. Antoniego Rymszy „Maks” Choczewo. 
O godz. 15.30 koncert pt. „Nic nie jest dane na 
zawsze” w hali Zespołu Szkolno-Przedszkolne-
go w Choczewie. 

Ponadto w programie występy artystyczne, 
wystawa malarstwa marynistycznego, wystawa 
pamiątek z okresu XX-lecia międzywojennego 
oraz niepodległościowe przystanki tematyczne. 

GmINA GNIEWINO

9 listopada, w piątek, w Centrum Kultury 
w Gniewinie o godz. 12.00 otwarta zosta-
nie wystawa broni używanej podczas walk 
o Westerplatte. Na godz. 17.00 zaplanowano 
wykład dra Andrzeja Drzycimskiego o obro-
nie Westerplatte, w tym samym czasie na 
hali widowiskowo-sportowej w Gniewinie 
rozegrane zostaną Międzysołeckie Zawody 
Halowej Pitki Nożnej o Puchar Wójta Gminy 
Gniewino. 

W sobotę 10 listopada w CK o godz. 17.00 
wystawiony zostanie monodram pt. „Kisie-
lin” - Teatr pod Wieżą. W programie także 
wernisaż wystawy „V Międzynarodowego 
Pleneru Malarsko-Rzeźbiarskiego Gniewino 
2018, w setną rocznicę odzyskania Niepod-
ległości przez Polskę”.

Natomiast w niedzielę 11 listopada o godz. 
11.30 odprawiona zostanie uroczysta msza 
święta w kościele w Gniewinie, o godz. 13:30 
uroczystości patriotyczne przy pomniku 
w Nadolu, zaś od godz. 14.00 na hali widowi-
skowo-sportowej w Gniewinie trwać będzie 
festyn rodzinny: gry i zabawy, animacje, ma-
gik, food trucki i wojskowa grochówka. 

GmINA łęCzYCE

W sobotę 10 listopada o godz. 10.00 
w Świetlinie zaplanowano II Bieg Patriotów 
(start przy Świetlicy Wiejskiej w Świetlinie) 
i wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.

W niedzielę 11 listopada o godz. 10.00 od-
prawiona zostanie uroczysta msza św. w in-
tencji Ojczyzny w  kościele parafialnym pw. 
św. Maksymiliana Marii Kolbego w Strzebie-
linie Osiedlu oraz odbędzie się koncert oko-
licznościowy Gminnej Orkiestry Dętej. 

GmINA LUzINO

Gminna uroczystość rozpocznie się o godz. 
10.30 mszą św. w intencji Ojczyzny w para-
fii pw. Św. Wawrzyńca w Luzinie, następnie 
zaplanowano przemarsz do Pomnika Po-
wstańców i Wojaków przy ul. Kościelnej, 
gdzie odbędzie się dalsza część uroczystości 
patriotycznych.  Rafał Korbut
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W ubiegłym tygodniu bur-
mistrz Krzysztof Krzemiński 
podpisał umowę z wykonawcą 
robót. Za realizację przedsię-
wzięcia związanego z budową 
węzła integracyjnego wraz z tra-
sami dojazdowymi oraz przebu-
dową sieci wodociągowo-kana-
lizacyjnej odpowiadała będzie 
spółka Kruszywo. 

NOWA 
INfRASTRUKTURA

- W ramach inwestycji przebu-
dujemy skrzyżowania przy dwor-
cu kolejowym – mówi Krzysztof 
Krzemiński, burmistrz Redy. - 
Dodatkowo powstaną parkingi 
typu park&ride, bike&ride oraz 
kiss&ride. Zmodernizowana zo-
stanie też infrastruktura piesza 
i rowerowa, a także infrastruk-
tura przystanków transportu au-
tobusowego.

Inwestycję miasto będzie re-
alizowało przy współpracy ze 
spółką PEWIK Gdynia. Całość 
zadania opiewa na ponad 14 mln 
zł, z czego większość środków 
pochłoną prace związane z bu-
dową węzła integracyjnego wraz 
z trasami dojazdowymi. 

pASAżERóW 
pRzYbęDzIE?

- Nowy układ węzła powinien 
zachęcić do korzystania z infra-
struktury transportu publiczne-
go, a przez to zrealizowany ma 
zostać główny cel przedsięwzię-
cia, jakim jest zwiększenie liczby 

Węzeł integracyjny 
coraz bliżej
Reda | Nowe miejsca parkingowe, oświetlenie, udogodnienia dla osób niepełnosprawnych i przebudowane 
skrzyżowania. W Redzie ruszają prace związane z budową węzła integracyjnego wraz z trasami dojazdowymi.

pasażerów transportu zbiorowego 
– wyjaśnia Krzysztof Krzemiński. 
- Cały teren będzie dostosowy-
wany do potrzeb osób niepełno-
sprawnych.

Jeżeli wszystkie roboty prowa-
dzone będą zgodnie z planem, 
inwestycja w całości zostanie zre-
alizowana do końca sierpnia 2019 
roku. Przedsięwzięcie zostało do-

finansowane z Unii Europejskiej 
w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020. 
wa

WEJhEROWO | pieśni patriotyczne śpiewane na żywo 
można dziś usłyszeć w autobusach komunikacji miej-
skiej w Wejherowie. 

Akcja organizowana jest z okazji zbliżającego się 
Narodowego Święta Niepodległości, a pieśni wykonują 
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6. Dyrektor „szóstki” 
Piotr Litwin informuje, że inicjatywa jest fragmentem 
projektu rządowego „Godność, Wolność, Niepodległość”, 
do którego szkoła przystąpiła uzyskując na ten cel 
środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej. 
Śpiewy pieśni patriotycznych w autobusach można było 
usłyszeć w minioną środę oraz dziś (w piątek). Wczoraj 
szkoła przeprowadziła również debatę uczniowską „Jak 
dzisiaj być patriotą?” oraz zorganizowała koncert pieśni 
patriotycznych wraz z wystawą  pamiątek związanych 
z odzyskaniem niepodległości i odbudową państwa 
polskiego. Uczniowie będą ponadto o godz. 11.11 uczest-
niczyć w biciu rekordu wspólnego śpiewania „Mazurka 
Dąbrowskiego”.
- Od ponad pięciu lat, gdy organizujemy w szkole deba-
ty uczniowskie i śpiewamy pieści patriotyczne, widzimy 
autentyczne i spontaniczne zaangażowanie młodzieży. 
To bardzo ważny akcent kierowany w stronę młode-
go pokolenia, które chętnie angażuje się w tego typu 
inicjatywy i chętnie śpiewa pieśni patriotyczne – mówi 
Jolanta Arendt, nauczycielka z SP6. /raf/

pIEŚNI pATRIOTYCzNE
W... AUTObUSACh

MIEJSCE NA TWOJĄ 
REKLAMĘ

660 731 138, d.bieszke@expressy.pl
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Drogiej Koleżance

HONORACIE 
IGNACEK

Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miasta w Redzie

składamy wyrazy głębokiego żalu i współczucia
oraz słowa otuchy i wsparcia

z powodu śmierci

MAMY
Kazimierz Okrój

Przewodniczący  Rady Miejskiej
wraz z Radnymi

Krzysztof Krzemiński
Burmistrz Miasta Redy
wraz z pracownikami

Uroczystość rozpoczęła się od 
wręczenia miejskich gadżetów 
zawodnikom oraz kadrze tre-
nerskiej drużyny rugby Arka 
Rumia. Żółto-niebieskim udało 
się zdobyć w tym sezonie tytuł 
mistrza pierwszej ligi. Nagro-
dy i podziękowania wręczali 
sportowcom burmistrz Michał 
Pasieczny oraz przewodniczą-
cy Komisji Sportu, Rekreacji 
i Promocji Tomasz Urbaniak-
Dzienisz.

– Myślę, że to dla nas wyjąt-
kowo przyjemny i nobilitujący 

moment. Bardzo dziękujemy za 
to wyróżnienie i otrzymane upo-
minki. To znak, że jesteśmy do-
strzegani i doceniani na forum 
miasta – mówi Krzysztof bog-
danis, trener oraz prezes klubu 
RC Arka Rumia. – Traktujemy 
ten gest jako nagrodę za wysiłek, 
który wkładamy w treningi oraz 
rywalizację – dodaje.

Sportowcy odwdzięczyli się 
burmistrzowi, wręczając medal, 
który otrzymali zdobywając mi-
strzostwo pierwszej ligi.

– Mamy wielkie szczęście, że 

możemy się pochwalić taką dru-
żyną. Arka Rumia to klub, który 
nie tylko osiąga wspaniałe wy-
niki sportowe, ale ma również 
olbrzymi wkład w wychowanie 
dzieci oraz młodzieży w duchu 
sportu. Są to ludzie zaangażo-
wani także w działania społecz-
ne i charytatywne, za co bardzo 
dziękuję – podkreśla michał 
Pasieczny, burmistrz Rumi.

Po sportowym akcencie radni 
przeszli do podjęcia ostatnich 
uchwał, wśród których pojawi-
ły się między innymi: przyjęcie 

Ostatnia sesja w takim składzie
RUMIa | We wtorkowe popołudnie rumscy radni oficjalnie zakończyli kadencję. Okazją do uroczystego podsumowania minio-
nych 4 lat była 55. sesja rady. Nie obyło się bez wzruszeń i wyrazów wdzięczności.

zAbAWA z hISTORIą W TLE

Z myślą o mieszkańcach pra-
cownicy najpiękniejszej biblio-
teki na świecie przygotowali 
kryminalną grę terenową pt. 
„Pociąg do niepodległości”, 
która jest osadzona w momen-
cie przejmowania Pomorza 
przez Polskę.

Jest 9 lutego 1920 roku… 
Jutro w Pucku odbędą się 
symboliczne zaślubiny Pol-
ski z morzem. Ale w Rumi 
też się dzieje! Koleją, pie-
szo i konno przemiesz-
czają się kolejne oddziały 
Błękitnej Armii, kierując 
się do Wejherowa i Pucka. 
W Rumi zakwaterował się 
sztab 11. Dywizji Piecho-
ty. Przy peronie zatrzymał 
się wojskowy pociąg, któ-
rym podróżuje sam generał 
Haller. Ty jesteś oficerem 
Żandarmerii, czyli policji 
wojskowej, w 11. Dywizji 
Piechoty, którego posteru-
nek znajduje się na dworcu 
w Rumi. Nagle… Alarm! 
Z peronu dobiegają woła-
nia i komendy. Wydarzyło 
się coś niepokojącego!

W ten sposób gracze rozpoczy-
nają swoją przygodę, przenosząc 
się w czasie do przełomowe-
go momentu w historii Polski. 
Uczestnicy wcielą się w oficera, 
któremu zostaje  powierzone 
zadanie najwyższej wagi – roz-
wikłanie zagadki tajnych do-
kumentów, które skradziono 
z wojskowego pociągu. Dzięki 
uzyskanym wskazówkom trzeba 
będzie ustalić motyw sprawcy 
oraz winowajcę, a ostatecznie – 
dokonać aresztowania.

ŚLADAmI bOhATERóW

Zadania w grze umieszczone 
zostały na rumskich ulicach, 

Złap szpiega i wygraj nagrody
RUMIa | W najbliższą sobotę (10 listopada) o godzinie 11:00 rozpocznie się gra miejska organizowana 
przez Stację Kultura. Żeby wziąć udział w zabawie, wystarczy pobrać na smartfona bezpłatną aplikację. Na 
najlepszych śledczych czekają nagrody rzeczowe. 

wieloletniej prognozy finanso-
wej, udzielenie dotacji Miejskiej 
Stacji Pogotowia Ratunkowego 
w Gdyni na zakup drukarki do 
karetki pogotowia obsługującej 
Rumię, a także przyjęcie progra-
mu współpracy gminy z organi-
zacjami pozarządowymi na rok 
2019.

Na koniec obrad burmistrz 
miasta oraz przewodniczący rady 
miejskiej podziękowali całemu 
zespołowi za zaangażowanie we 
wszelkie działania podejmowane 
na rzecz mieszkańców Rumi.

– To były 4 lata naprawdę cięż-
kiej i wytężonej pracy, która przy-

niosła znakomite efekty. Współ-
praca przebiegała w zgodzie, czego 
we wcześniejszych latach bardzo 
brakowało – zaznacza ariel si-
nicki, przewodniczący miejskiej 
rady. – Bardzo dziękuję radnym 
za ogromne zaangażowanie. My-
ślę, że do tej pory w Rumi nie było 
takiego zespołu – dodaje.

Samorządowcy otrzymali pa-
miątkowe zdjęcia, albumy oraz 
zestawy piśmiennicze. Przedsta-
wiciele rady również podzięko-
wali zarządowi miasta za dobrą 
współpracę. Zwieńczeniem sesji 
było wykonanie wspólnego pa-
miątkowego zdjęcia.

których patroni związani są 
z odzyskaniem przez Polskę nie-
podległości – Antoniego Abra-
hama, Hipolita Roszczynial-
skiego, Marii Rodziewiczówny, 
Hieronima Derdowskiego, Józefa 
Piłsudskiego, Józefa Hallera oraz 
Ignacego Paderewskiego. W ra-
mach rozgrywki poznać można 
również ciekawostki historyczne 
związane z tymi postaciami.

JEST I TROfEUm

Grać można pojedynczo lub 
w parach, wspólnie usiłując 
rozwikłać zagadkę. Jedynym 
wymaganym przedmiotem jest 
smartfon, na którym zostanie 
zainstalowana aplikacja. Na 
graczy, którzy rozwikłają za-
gadkę, czeka między innymi 
czytnik e-booków, słuchawki 
oraz książki.

RUmIA | W związku z pa-
radą Niepodległości 11 
listopada w Rumi w godz. 
ok. 14.00 – 15.00 wystąpią 
zakłócenia w funkcjonowa-
niu komunikacji miejskiej. 

Nie będą obowiązywać 
przystanki: „Dąbrowskiego 
– Most 01” i „Dąbrowskiego 
– Most 02” w godz. ok. 13.55 
– ok. 14.15; „Starowiejska 
– Poczta 01”, „Starowiejska – 
Poczta 02”, „Wybickiego 01”, 
„Żeromskiego 02”, „Żwirki 
i Wigury 02” w godz. ok. 
14.10 – ok. 14.30.

W trakcie zamknięcia ulic: 
Dąbrowskiego - autobusy 
linii R i 87 kursować będą ul. 
Dąbrowskiego, Piłsudskiego 
i Wybickiego; Starowiejskiej 
- autobusy linii 84 i 87 kurso-
wać będą ul. Derdowskiego, 
Wybickiego, Piłsudskiego 
i Dąbrowskiego, autobusy 
linii 85 i 173 kursować będą 
przez ul. Żwirki i Wigury, 
z pominięciem ul. Starowiej-
skiej i także ul. Żeromskiego 
(linia 85); Ronda Jana Pawła 
II i ul. Dębogórskiej - auto-
busy oczekiwać będą na 
otwarcie ulic.

Na wszystkich liniach 
w Rumi mogą pojawić się 
opóźnienia.
/raf/

UTRUDNIENIA 
W KOmUNIKACJI
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Uchwalenie Programu 
współpracy na rok 2019 mia-
sta Wejherowa z organizacjami 
pozarządowymi, zmiany w bu-
dżecie miasta na 2018 r. oraz 
wieloletniej prognozie finan-
sowej – m.in. takie uchwały 
podjęli podczas nadzwyczajnej 
sesji Rady Miasta wejherowscy 
radni. Ostatnia w VII kadencji 
sesja była okazją do  podzięko-
wań. 

- Gratuluję radnym wybra-
nym ponownie do Rady Miasta 
Wejherowa i dziękuję jeszcze 
raz wszystkim radnym za 4 
lata kończącej się kadencji, za 
pełną zaangażowania pracę na 
rzecz naszego miasta i wejhe-
rowian - powiedział prezydent 
Wejherowa Krzysztof Hilde-
brandt. - W mijającej kadencji 
współpraca dobrze się układała 
i przyniosła efekty, gdyż reali-
zowanych zadań było wyjątko-
wo dużo. W sposób szczególny 

chciałbym podziękować także 
moim kontrkandydatom za 
kampanię, która miała spokoj-
ny i  merytoryczny charakter.

Radni otrzymali pamiątkowe 
albumy, a swoim niedawnym 
kontrkandydatom - Rafałowi 
Szlasowi i Arkadiuszowi Szczy-
głowi - prezydent Krzysztof 
Hildebrandt osobiście podzię-
kował i wręczył albumy.

Podczas sesji przyjęto m.in. 
uchwałę o przekazaniu Wo-
jewódzkiemu Sądowi Admi-
nistracyjnemu w Gdańsku 
skargi Prokuratora Rejonowe-
go w Wejherowie na uchwałę 
Rady Miasta Wejherowa z dnia 
27 marca 2018 r. w sprawie 
określenia „Programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomno-
ści zwierząt na terenie Wejhe-
rowa od 1 kwietnia 2018 r. do 
31 marca 2019 r”. Prokurator 
w skardze zarzucił radzie mia-

sta brak publikacji tej uchwa-
ły w Dzienniku Urzędowym. 
Z tym stanowiskiem nie zga-
dzają się jednak wejherowscy 
radni. Uchwała ta została opu-
blikowana w Biuletynie Infor-
macji Publicznej i w Urzędzie 
Miejskim, była zatem ogólno-
dostępna dla wszystkich miesz-
kańców. Jak tłumaczą radni, 
w taki sposób samorządy, nie 
tylko wejherowski, przyjmują 
takie uchwały od lat. Również 
Wojewoda Pomorski podczas 
kontroli uchwały nie wykazał 
żadnego naruszenia przepi-
sów. Trzeba dodać, że przepi-
sy określają w sposób szcze-
gółowy, które uchwały muszą 
być publikowane w Dzienniku 
Urzędowym. Teraz sąd orzek-
nie, czy uchwała powinna być 
publikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Po-
morskiego. 

/raf/

Podziękowania i dyplomy 
na ostatniej sesji
WeJHeROWO | Radni obecnej kadencji po raz ostatni spotkali się na sesji. Pod koniec listopada na sali obrad zasiądą już ci, 
którzy otrzymali mandaty zaufania od mieszkańców w niedawnych wyborach samorządowych. 
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RUmIA | Czy grawitacja istnieje, a na Newtona napraw-
dę spadło jabłko? mali odkrywcy odwiedzający port 
Rumia dowiedzą się wielu ciekawostek o przyciąganiu, 
magnesach i elektromagnesach oraz obejrzą barwne 
pokazy wyjaśniające zjawiska. 

Inteligentna plastelina, choinka 
z gwoździ czy pokaz burzy 
zamkniętej w kuli plazmowej - 
to tylko niektóre z atrakcji, jakie 
czekają na odwiedzających 
Port Rumia 10 listopada. Mali 
odkrywcy poznają tym razem 
ciekawostki związane z przycią-
ganiem i obejrzą interesujące 

eksperymenty, które wyjaśnią na pozór skomplikowane zjawi-
ska. Żądne wiedzy maluchy będą mieć okazję zobaczyć, jak 
działa magnes, elektroskop wykrywający ładunki elektrosta-
tyczne oraz wytwarzająca je maszyna elektrostatyczna. Aby 
wyjaśnić znaczenie przyciągania, prowadzący zajęcia posłużą 
się prostymi przykładami z życia i zademonstrują działanie 
znanych wynalazków, takich jak Klatka Faradaya czy Półkule 
Magdeburskie. Uczestnicy zajęć poznają sylwetki znanych 
naukowców, takich jak Newton oraz dowiedzą się wielu faktów 
o układzie słonecznym i przyciąganiu we wszechświecie. Zdo-
byta wiedza z pewnością przyda się nie tylko podczas zajęć 
w szkole.  Spotkanie z cyklu „Akademia małych odkrywców” 
odbędzie się 10 listopada w Porcie Rumia Centrum Handlo-
wym Auchan przy ulicy Grunwaldzkiej 108 w Rumi. Zajęcia 
będą prowadzone od godz. 12:00 do 18:00. Wstęp bezpłatny!

O pRzYCIąGANIU 
WE WSzEChŚWIECIE

Masz CIEKaWY TEMaT/ zDJĘCIE?
NAPISZ DO NAS! r.korbut@expressy.plWYDARZENIA:

WEJhEROWO | Wejhe-
rowski Inspektorat zUS 
organizuje dwa bezpłatne 
szkolenia o elektronicz-
nych zwolnieniach lekar-
skich, czyli o e-zLA.

Pierwsze szkolenie, za-
planowane na 13 listopa-
da, adresowane jest do 
asystentów medycznych. 
Asystent medyczny to 
osoba wykonującą zawód 
medyczny lub czynności 
pomocnicze przy udzie-
laniu świadczeń zdro-
wotnych np. pielęgniarka, 
ratownik medyczny bądź 
sekretarka medyczna, upo-
ważniona przez lekarza do 
wystawienia e-zwolnienia 
w jego imieniu. Lekarz de-
cyduje o zwolnieniu i jego 
szczegółach, a asystent 
medyczny wprowadza 
dane zaświadczenia do 
elektronicznego systemu 
i samodzielnie je podpisuje. 
Na drugie szkolenie, które 
odbędzie się 16 listopada, 
ZUS zaprasza przede 
wszystkim lekarzy. 
Oba szkolenia rozpoczną 
się w siedzibie Inspek-
toratu przy ul. Jana III 
Sobieskiego 294 o 9.00 
i potrwają ok. 2 godzin. 
Po szkoleniach ZUS 
zapewnia możliwość zało-
żenia profilu na Platformie 
Usług Elektronicznych 
(PUE ZUS), do czego 
potrzebny będzie dowód 
osobisty i adresu e-mail. 
Zgłoszenia uczestnictwa 
przyjmowane są mailo-
wo pod adresem: ewa.
dzienisz@zus.pl bądź tele-
fonicznie pod numerem: 58 
572-97-17. /raf/

zUS DLA 
mEDYKóW

OGŁOSZENIE PŁATNE                                                     209/2018/RL



www.gwe24.pl/aktualności Piątek, 9 listopada 201810

Kolejna odsłona tego wyda-
rzenia przyciągnęła ponad 550 
uczestników. Sobotnia trasa (3 
listopada) przebiegała leśnymi 
ścieżkami zlokalizowanymi przy 
polanie nieopodal Zochliny. 

W Grand Prix Małego Trój-
miasta Kaszubskiego uczestni-
czyło 267 osób, mężczyźni oraz 
kobiety. Najszybsi uczestnicy 
pokonywali 5-kilometrową tra-
sę w 19 minut, biegnąc z pręd-
kością ponad 15 km/h. Nato-
miast w marszu nordic walking, 
na tym samym dystansie, wy-
startowało 139 miłośników tej 
aktywności, z czego pierwsi 

pojawili się na mecie po 30 mi-
nutach.

Mniejsze dystanse, liczące od 
300 do 1200 metrów, stanowiły 
próbę dla dzieci i młodzieży. 
Wyzwanie podjęło 157 dziew-
czynek oraz chłopców, a wszy-
scy, którym udało się dobiec na 
metę, otrzymali pamiątkowe 
medale.

Warto podkreślić, że wyda-
rzenie przyciągnęło nie tylko 
mieszkańców Małego Trójmia-
sta Kaszubskiego, Trójmiasta 
i powiatu puckiego, ale również 
przedstawicieli sąsiednich wo-
jewództw.

Ponad 550 osób 
uczestniczyło 
w Biegu Pokoju
RUMIa | Za nami 34. Bieg Pokoju w Rumi. Bez wątpienia jest to impreza sportowa, która łączy pokolenia, 
ponieważ wśród biegaczy można było spotkać zarówno seniorów, jak i zaledwie 15-miesięczne dziecko. 

ŚWIąTECzNY NASTRóJ 
I pROmOCJA REGIONU

Wydarzenie odbędzie się 
w dniach od 14 do 16 grudnia 
i tradycyjnie zostanie zorganizo-
wane na placu przy skrzyżowaniu 
ul. Starowiejskiej i Dąbrowskie-
go. Jarmark ma wprowadzić do 
Rumi świąteczną atmosferę oraz 
umożliwić przedsiębiorcom pro-
mocję regionalnych wyrobów, 
a także przedmiotów użytko-
wych i ozdobnych o charakterze 
bożonarodzeniowym. 

OSTATNI DzWONEK

Obecnie miasto poszukuje wy-
stawców. Nabór potrwa do 16 li-
stopada (piątek) i ma umożliwić 
wyłonienie przede wszystkim 
rękodzielników gwarantujących 

wysoką jakość produktów. Re-
gulamin oraz karta zgłoszenia 
są dostępne na stronie www.ru-
mia.eu. Szczegółowe informacje 
można uzyskać również pod nu-
merem telefonu: 58 679 65 01.

ATRAKCJE DLA DzIECI 
I DOROSłYCh

Jarmark świąteczny rozpocznie 
się w piątek 14 grudnia o godzinie 
17:30, a zakończy w niedzielę 16 
grudnia o godzinie 20:00. W pro-
gramie przewidziano między in-
nymi przejazd świętego Mikołaja 
oraz zabawy i animacje dla dzie-
ci. Goście będą mogli również 
skorzystać z oferty gastrono-
micznej oraz zakupić wyjątkowe 
produkty. Dodatkową atrakcją 
będą świąteczne iluminacje oraz 
okolicznościowe ozdoby.

to ostatni moment dla 
świątecznych wystawców
RUMIa | Choć do Bożego Narodzenia pozostał jeszcze ponad 
miesiąc, to Rumia już dziś poszukuje osób chcących eksponować 
i sprzedawać swoje towary podczas jarmarku świątecznego. Na-
bór potrwa jeszcze tydzień. 

REDA | Aby uczcić 100-lecie odzyskania przez polskę 
niepodległości, drużyny związku harcerstwa Rzeczy-
pospolitej z całego kraju planują rozpalić okoliczno-
ściowe ogniska.

Ogniska zapłoną już w najbliższą sobotę w ramach akcji 
„Ogień Niepodległej”. W Redzie harcerze spotkają się 
o godz. 18 przy przystani kajakowej w Miejskim Parku 
Rodzinnym. Wydarzenie organizuje 21. Redzka Drużyna 
Harcerek „Wiosna” z Wejherowsko – Rumskiego Hufca 

Harcerek „Źdźbło”, która istnieje od maja i cały czas się 
rozwija. 
- Bardzo serdecznie zapraszamy na nasze ognisko – mówi 
drużynowa Zuzanna Wierzbicka - Jako jednostka harcer-
ska pielęgnujemy lokalny patriotyzm i chcemy przybliżyć 
harcerkom, ich rodzicom, mieszkańcom Redy, przyjaciołom 
i znajomym historię walki o niepodległość, a także zasta-
nowić się nad tym, z czym dla każdego z nas to się wiąże.
Organizatorzy wydarzenia planują również wspólną naukę 
i śpiewanie patriotycznych piosenek.

OGNISKO DLA NIEpODLEGłEJ

JOLANTA KRóL,
dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Rumi

– Jestem bardzo szczęśliwa, że zmieniliśmy 
formułę na taką, o której myśleliśmy już dwa lata 
temu. Wprowadziliśmy też nordic walking, co 
zdecydowanie się sprawdziło, więc będziemy iść 
w tym kierunku. Jedyne, co nie do końca mnie 
zadowala, to liczba dzieci uczestniczących w 

biegach. Mimo to pobiliśmy rekord frekwencji, 
ponieważ do tej pory łączna liczba startujących 
oscylowała maksymalnie w granicach 460 osób. 
Niemniej w przyszłości będziemy zachęcać szkoły 
do większego zaangażowania najmłodszych.

W czasie sobotniego koncertu 
posłuchać można było utworów 
w niezwykłych aranżacjach. To 
za sprawą najlepszych artystów 
trójmiejskiej sceny jazzowej i 
bluesowej, do których należą 
m.in. Przemek Dyakowski, Joan-
na Knitter, czy Jacek Siciarek.

- Mamy nadzieję, że Zadusz-
ki Jazzowe staną się naszą nową 
tradycją i zobaczymy się w tym 
samym gronie w przyszłym roku 
– zachęcają przedstawiciele Fa-
bryki Kultury w Redzie, którzy 
odpowiadali za organizację wy-
darzenia. wa

Zaduszki Jazzowe za nami
Reda | To była prawdziwa uczta dla ducha. W kościele Wniebo-
wzięcia NMP i św. Katarzyny odbyły się Zaduszki Jazzowe, upa-
miętniające zmarłych artystów. 
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OGŁOszENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi 

Na podstawie art.17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), oraz art.21 ust.2  pkt 
2 i 7, art.30, art.39 ust.1 pkt 2-5, art.46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017r. 
poz.1405 ze zm.)

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru 
położonego w Rumi, w obrębie 15, w rejonie ul. Dąbrowskiego, 

ul. Stoczniowców – etap II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 16.11.2018r. do 10.12.2018r.
w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Sobieskiego 7 w Rumi, w pokoju nr 200, w go-
dzinach pracy urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Rumi. Infor-
macje o w/w dokumentach zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie 
danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, na 
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi.

W celu umożliwienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektu zostanie prze-
prowadzona dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu  rozwiązaniami 
w sali nr 100 tut. Urzędu w dniu 20.11.2018r. o godzinie 15.00.

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków.
Uwagi i wnioski do w/w projektów mogą być składane w formie pisemnej do dnia  
28.12.2018r. na adres: Urząd Miasta Rumi, 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Rumi.

OGŁOszENIE

Burmistrza Miasta Rumi

Stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. 
U. z 2018r., poz. 121 z późn. zm.) informuję, iż w sie-
dzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, na 
okres 21 dni wywieszony został:

1. Wykaz nr XXXIII stanowiący załącznik do Zarzą-
dzenia Nr 2022/399/2018 Burmistrza Miasta Rumi 
z dnia 6 listopada 2018 roku obejmujący nierucho-
mość położoną w Rumi w rejonie ul. Borówkowej 
składającej się z działki nr 61/6 o pow. 39m2 i dział-
ki nr 61/8 o pow. 75m2, o łącznej pow. 114m2, obr. 6, 
stanowiącą własność Gminy Miejskiej Rumia, prze-
znaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustne-
go ograniczonego.

2. Wykaz nr XXXIV stanowiący załącznik do Zarzą-
dzenia Nr 2021/398/2018 Burmistrza Miasta Rumi 
z dnia 6 listopada 2018 roku obejmujący nierucho-
mość położoną w Rumi w rejonie ul. Borówkowej 
oznaczoną jako działka nr 61/5 o pow. 100m2, obr. 6, 
stanowiącą własność Gminy Miejskiej Rumia, prze-
znaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustne-
go ograniczonego.

OGŁOszENIE
 

Burmistrza Miasta Rumi o przystąpieniu do sporządzenia  
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945), oraz art. 39 ust.1 pkt 1, 
w związku z art. 46 pkt.1 oraz art. 50 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze 
zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Rumi:
- Uchwały Nr LIII/703/2018 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przystąpienia 
do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi 
uchwalonego uchwałą Nr VIII/80/2011 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 kwietnia 
2011r., dla strefy D18.U1 w rejonie ul. zbychowskiej.

wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko doty-
czącej w/w projektu zmiany miejscowego planu.

Załącznik graficzny do w/w uchwały, określający granice przystąpienia do sporządze-
nia zmiany miejscowego planu, znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi 
oraz na stronie internetowej www.bip.rumia.pl.

Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w zmiany planu miejscowego 
oraz do prognozy oddziaływania na środowisko, w formie pisemnej do Burmi-
strza Miasta Rumi na adres: Urząd Miasta Rumi, ul. sobieskiego 7, 84-230 Ru-
mia oraz ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej  
bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-
mailowy: planowanieprzestrzenne@um.rumia.pl w terminie do dnia 03.12.2018r.
Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Rumi.

OGŁOszENIE

Burmistrz Miasta Rumi informuje, że stosownie do art. 

35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia   21 sierpnia 1997r. o go-

spodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 

z późn. zm.)  oraz Zarządzenia Nr 2023/400/2018 Bur-

mistrza Miasta Rumi z dnia 06.11.2018r., w siedzibie 

Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, wywie-

szony został, na okres 21 dni wykaz obejmujący garaż 

położony w Rumi przy ul. Morskiej, stanowiący wła-

sność Gminy Miejskiej Rumia, przeznaczony do odda-

nia w najem w trybie bezprzetargowym na rzecz do-

tychczasowego najemcy.  

Przedmiotowy wykaz zamieszczony został również na 

stronie internetowej Urzędu Miasta Rumi: https://bip.

rumia.pl/ 

zROBIŁEŚ zDJĘCIE?
NaPIsaŁEŚ aRTYKUŁ?
WYŚLIJ DO NAS!

r.korbut@expressy.pl

Jeśli jesteś twórcą kultury, 
a Twoim miejscem zamieszkania 
lub tworzenia jest województwo 
pomorskie lub będziesz reali-
zować projekt dotyczący wo-
jewództwa pomorskiego, złóż 
wniosek o stypendium do 30 
listopada 2018 roku.

pIENIąDzE 
NA KULTURę

Marzysz, by napisać i wydać 
tomik wierszy? Chcesz przy-
gotować i wystawić spektakl? 
A może działanie artystyczne, 
które planujesz zrealizować 
w 2019 roku jest interdyscypli-
narne i nie mieści się w żadnej 
z tych kategorii? Spróbuj uzy-
skać środki finansowe na re-
alizację swoich artystycznych 
działań.

DLA KOGO 
STYpENDIUm?

Stypendia dla twórców kul-
tury przyznawane są przez wo-
jewództwo pomorskie od 2002 
roku i cieszą się wielką popu-
larnością wśród pomorskich 
artystów, niezależnie od ich 
wieku, dorobku czy dziedziny, 
którą reprezentują. Przystępu-
jąc do konkursu, należy wypeł-
nić wniosek opisujący projekt, 
który ma być zrealizowany oraz 
dołączyć życiorys artystyczny 
i dokumentację dotychcza-
sowego dorobku twórczego. 
Szczegółowe warunki konkur-
su oraz wzór wniosku można 
znaleźć na stronie portalu Po-
morskie.eu. 

wa

Złóż wniosek 
o stypendium!
ReGION | Szukasz możliwości dofinansowania swojego projek-
tu? Spróbuj swoich sił w konkursie o przyznanie stypendiów dla 
twórców kultury z budżetu województwa pomorskiego. 

OGŁOSZENIE PŁATNE                                        321/2018/DB OGŁOSZENIE PŁATNE                                        322/2018/DB

OGŁOSZENIE PŁATNE              323/2018/DB

OGŁOSZENIE PŁATNE              324/2018/DB
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Jeśli jesteś kobietą w wieku 
50 - 69 lat, jesteś ubezpieczo-
na, nie byłaś leczona z powodu 
raka piersi a także nie mia-
łaś wykonanej mammografii 
w ciągu ostatnich 2 lat lub je-
steś w grupie ryzyka i otrzyma-
łaś w roku poprzednim wynik 
ze wskazaniem do wykonania 
mammografii po 12 miesią-
cach - skorzystaj z bezpłatnych 
badań mammograficznych. 

Badania przeprowadzane są 
w ramach Programu Profilak-
tyki Raka Piersi refundowa-
nych przez NFZ. Panie mogą 
w nich wziąć udział bezpłatnie, 
bez skierowania lekarskiego, 
na obszarze całej Polski, nie-
zależnie od swojego miejsca 
zamieszkania.

Badaj się co dwa lata, prze-
strzegaj terminów! Systema-
tyczne i regularne badania 
mammograficzne umożliwiają 
wykrycie zmian nowotwo-
rowych w ich wczesnej fazie, 
pozwalając rozpocząć natych-
miastowe i skuteczne leczenie, 
które daje niemal 100 % gwa-
rancję powrotu do zdrowia.

Mammografia jest całkowicie 
bezpieczna. 

Aby uniknąć oczekiwa-
nia w kolejce oraz sprawdzić 
uprawnienie do badania zare-
jestruj się wcześniej pod nr tel. 
58 666 24 44 lub na www.mam-
mo.pl/formularz. Wszystkie 
panie uczestniczące w badaniu 
otrzymają prezent w postaci 
próbek kosmetyków..

Nie odkładaj profilaktyki na później! Zgłoś się na 
najbliższe badania mammograficzne w mobilnej 
pracowni mammograficznej (mammobusie) LUX 
MED,  które odbędą się w miejscowościach:

REDA•  - 5 grudnia, plac przy Zespole Szkół nr 1, 
 ul. Łąkowa 36/38
RUmIA•  - 6 grudnia, parking przy Hali   
Widowiskowo-Sportowej MOSiR, ul. Mickiewicza 49
LUzINO•  - 7 grudnia, przy Hali Widowiskowo   
- Sportowej, ul. Mickiewicza 22
WEJhEROWO•  - 11 grudnia, przy Centrum Handlowym 
Kaszuby, ul. I Brygady Pancernej Wojska Polskiego 28
łęCzYCE•  - 12 grudnia, przy budynku szkoły,   
ul. Topolowa 1 
LINIA•  - 12 grudnia, plac przed Urzędem Gminy,  
ul. Turystyczna 15

Przebadaj się 
jeszcze w tym roku!

ZdROWIe | To ostania w tym roku szansa na skorzystanie z bezpłatnych badań mammograficznych. 

Pneumokoki to bakterie, któ-
re są szczególnie niebezpieczne 
w stanach obniżonej odporności 
u małych dzieci i osób starszych. 
Zakażenia można podzielić na 
nieinwazyjne, jak np. zapalenie 
zatok  lub migdałków, a także 
inwazyjne, do których zaliczyć 
należy m.in. zapalenie opon 
mózgowo-rdzeniowych. Ustrzec 
przed częścią z chorób może 
szczepienie przeciwko pneumo-
kokom.

NIESKOmpLIKOWANA 
pROCEDURA

Program bezpłatnych szcze-
pień przeciwko pneumokokom 
realizowany jest m.in. na terenie 
powiatu wejherowskiego. Mogą 
z niego korzystać osoby powy-
żej 65. roku życia, które są za-
meldowane na terenie powiatu 
wejherowskiego i dotąd nie były 
szczepione przeciwko pneumo-
kokom, a także były leczone na 
choroby układu oddechowego 
lub inne schorzenia zalecane do 
szczepienia. 

Jak wygląda procedura szcze-
pienia? Po pierwsze, należy umó-
wić się z jednodniowym wyprze-
dzeniem w punkcie szczepień, 
który mieści się w przychodni 
przy ulicy Osadniczej 5 w Re-
dzie, rezerwując termin konsul-
tacji i szczepienia pod numerem 

58 743 17 20 lub 58 742 37 80. 
Na miejscu będzie wykonane 
lekarskie badanie kwalifikacyj-
ne i będzie istniała możliwość 
uzyskania odpowiedzi na wszel-
kie pytania. Po pozytywnej kwa-
lifikacji szczepienie (1 dawka 
szczepionki 13-walentnej) zo-
stanie wykonane od razu.

DWA RAzY WIęCEJ 
zAChOROWAń

Program bezpłatnych szcze-
pień przeciwko pneumokokom 
dla osób 65+ jest finansowany ze 
środków samorządu wojewódz-
twa pomorskiego oraz Starostwa 
Powiatowego w Wejherowie. 
Akcja, która rozpoczęła się pod 
koniec października, potrwa do 
końca grudnia lub do wyczerpa-
nia limitu miejsc, których ilość 
jest ograniczona.

Jak informowała Aneta Bar-
doń-Błaszkowska, kierow-
nik Oddziału Epidemiologii 
i Statystyki Wojewódzkiej Sta-
cji Sanitarno-Epidemiologicz-
nej w Gdańsku, województwo 
pomorskie jest na pierwszym 
miejscu w Polsce, jeśli chodzi 
o zakażenia na inwazyjną cho-
robę pneumokokową na 100 tys. 
mieszkańców. W 2017 roku na 
Pomorzu było dwa razy więcej 
przypadków niż w całym kraju. 
wa

Bezpłatne szczepienia 
dla seniorów
Reda | Osoby powyżej 65. roku życia mogą bezpłatnie zaszcze-
pić się przeciwko pneumokokom. Punkt szczepień funkcjonuje 
przy ul. Osadniczej 5 w Redzie. 

Masz CIEKaWY 
TEMaT/ zDJĘCIE?
NAPISZ DO NAS!

r.korbut@expressy.pl

Dlaczego warto zaszczepić się
przeciwko pneumokokom?

Aby chronić się przed inwazyjną 
chorobą pneumokokową m.in.:
 
• płuc 
• opon mózgowo-rdzeniowych 
• wsierdzia 
• stawów, kości, szpiku

Aby zmniejszyć ryzyko 
innych chorób wywołanych 
przez pneumokoki min.:
 
• zatok obocznych nosa 
• ucha środkowego 
• spojówek 
• zapalenia płuc

zDROWIE | Dietetyk, zajęcia sportowe 
i opieka medyczna dla pomorzan - po-
nad 35 mln zł przeznaczone zostanie 
w najbliższych latach na rehabilitację 
kardiologiczną. 

9,5 tys. aktywnych zawodowo mieszkańców 
województwa pomorskiego do końca 2022 r. 
skorzysta m.in. z badań i konsultacji medycznych. 
Będzie też prowadzona działalność edukacyjno-infor-
macyjna promująca badania profilaktyczne, a personel 
medyczny zostanie przeszkolony.
Zarząd Województwa Pomorskiego podjął decyzję o dofi-
nansowaniu projektu „Rehabilitacja kardiologiczna szan-
są na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców 
województwa pomorskiego”. Wartość projektów to ponad 
35 mln zł, z czego ponad 33 mln zł stanowi dofinansowa-
nie z funduszy europejskich. Działania będą realizowane 
do 31 grudnia 2022 r.

Projekt ma ułatwić dostęp do rehabilitacji 
kardiologicznej osobom aktywnym zawodo-
wo, które mają stwierdzoną chorobę układu 
krążenia lub w przeszłości miały tzw. incy-

dent kardiologiczny np. zawał. Takie osoby 
będą mogły liczyć na łatwiejszy dostęp m.in. 

do lekarza, rehabilitanta czy dietetyka. Pacjenci 
skorzystają też z różnych aktywności sportowych 

odpowiednich do stanu zdrowia. W projekcie chodzi 
też o zwiększenie świadomości mieszkańców na temat 
zdrowego trybu życia. Dlatego zaplanowano m.in. działa-
nia promocyjno-edukacyjne, w tym spotkania z miesz-
kańcami dotyczące profilaktyki. Będą szkolenia dla 
personelu medycznego. Powstanie strona internetowa. 
Działania prowadzone będą w 10 ośrodkach w woje-
wództwie pomorskim tak, aby zapewnić wsparcie blisko 
miejsca zamieszkania. Dzięki środkom z Unii Europejskiej 
9,5 tys. mieszkańców będzie mogło skorzystać z badań 
profilaktycznych. /raf/

REhAbILITACJA KARDIOLOGICzNA 
NA pOmORzU
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Doroczna uroczystość rozpo-
częła się mszą świętą w kaplicy 
w intencji myśliwych, leśników 
i mieszkańców Rekowa. To je-
den z najważniejszych dni dla 
Polskiego Związku Łowieckiego. 
Samo polowanie przebiega na 
wzór historycznych polowań. 

- Dzień św. Huberta stał się 

świętem myśliwych i leśników, 
które czczone jest uroczystymi 
łowami, poprzedzonymi mszą 
w intencji myśliwych – mówi bi-
skup Zbigniew Zieliński.

Na obchody swojego święta 
przybyli myśliwi z Koła Łowiec-
kiego Jeleń. Wśród przedsta-
wicieli władz samorządowych 

znaleźli się min.: poseł na sejm 
Kazimierz Plocke, burmistrz 
Redy Krzysztof Krzemiński, 
przewodniczący Rady Miasta 
Redy Kazimierz Okrój i pro-
boszcz parafii NMP Nieustającej 
Pomocy ks. Fabian Tokarski. 

- Myśliwy to człowiek o ogrom-
nej wiedzy, umiejętnościach 

Święto myśliwych 
na początek sezonu
POWIaT | W Rekowie Górnym odbył się odpust św. Huberta, który zapoczątkował 
sezon łowiecki. Uroczystej mszy św. przewodniczył biskup Zbigniew Zieliński. 

i poszanowaniu przyrody i prawa. 
Poluje tylko na gatunki uznane 
za łowne, chroniąc zwierzynę, 
której populacja jest zagrożona – 
dodaje członek Koła Myśliwego 
Kazimierz Okrój. - Myśliwi dbają 
o zwierzynę, likwidują kłusownic-
two i dokarmiają zwierzęta, a po-
lują głównie selekcyjnie.

Po zakończeniu mszy wszyscy 
spotkali się na pobliskim placu, 
aby uczestniczyć w specjalnym 
festynie. Na scenie wystąpili 
uczniowie z Szkoły Podstawowej 
w Rekowie. Tradycyjnie można 
było skorzystać z bezpłatnego 
poczęstunku z kuchni polowej, 
oferującej myśliwskie przysma-
ki oraz z domowych wypieków, 
kawy i herbaty. W jej przygoto-
wanie włączyły się kobiety z Koła 
Gospodyń Wiejskich. 

Warto dodać, że imieniem Św. 
Huberta nazwano wiele kół i towa-
rzystw myśliwskich, a znak wieńca 
z krzyżem jest oficjalną odznaką 
Polskiego Związku Łowieckiego. 
Medal św. Huberta nadawany jest 
za szczególne zasługi dla kultury 
łowieckiej. 

(dd)
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Już po raz trzeci placówka 
wyróżniła najbardziej uzdol-
nionych uczestników zajęć. Dy-
rektor Andrzej Byczkowski i wi-
cedyrektor Mariola Błaszczuk 

przyznali nagrody w postaci 
statuetki Gryfa za najwybitniej-
sze osiągnięcia w ośmiu katego-
riach. Dodatkowo cztery osoby 
otrzymały nagrody za szczegól-

ne osiągnięcia. I tak, w katego-
rii plastyka laureatką została 
Julia Blok, w kategorii teatr – 
Oliwia Gwizdalska, w kategorii 
fotografia - Julia Koprowska, 

Statuetki dla utalentowanej młodzieży
KULTURa | W auli Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie odbyła się Gala Talentów 2018, 
zorganizowana przez Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych.

w kategorii muzyka – Domini-
ka Abramczyk, w kategorii po-
ezja – Lucyna Hinc, w kategorii 
dziennikarstwo – Maksymilian 
Rudnik, w kategorii sport indy-
widualny- Roksana Słupek, w ka-
tegorii sport drużynowy – dru-
żyna tenisa stołowego Katarzyna 
i Magdalena Płotka. Natomiast 
nagrody dodatkowe otrzymali: 
Kacper Konkol za osiągnięcia 
w radiojachtingu, Zofia Tartas 
za osiągnięcia muzyczne, poetyc-
ki i plastyczne, Magdalena Mi-
kulska za osiągnięcia muzyczne 
i Weronika Glock za osiągnięcia 
plastyczne. W uroczystej gali 
uczestniczyły władze samorządo-
we, dyrektorzy szkół i placówek 
oświatowych oraz młodzież i in-
struktorzy PZPOW. 

-Gratuluję laureatom oraz dzię-
kuję dyrekcji placówki i kadrze 
pedagogicznej za wielką pracę 
i zaangażowanie, jakie wkładają 
w rozwijanie talentów młodzie-
ży z powiatu wejherowskiego – 
mówi dyrektor PZPOW Andrzej 
Byczkowski.

Ceremonię uświetniły występy 
chóru, studia wokalnego i grupy 
tanecznej. Goście mieli również 
okazję zobaczyć film z działal-
ności placówki oraz prezentację 
fotograficzną z projektu między-
narodowego w Flecken Zechlin. 
(dd)
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Dr inż. Przemysław Kowal pracuje w Katedrze Inżynierii 
Sanitarnej Wydziały Inżynierii Lądowej i Środowiska na 
Politechnice Gdańskiej. Tytuł doktora uzyskał w 2016 roku 
na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na 
Wydziale Biologii. Magistrem inżynierem został w 2009 roku 
na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na Wy-
dziale Ochrony Środowiska i Rybactwa. Jego tematyką ba-
dawczą jest mikrobiologia systemów oczyszczania ścieków 
i analityka składu ścieków przemysłowych i komunalnych 
oraz usuwanie, odzysk substancji biogennych z materiałów 
odpadowych i ścieków a także kontrola emisji gazów cieplar-
nianych. Wolny czas spędza z żoną i dzieckiem.
Niestety Przemysław Kowal poległ na dziewiątym pytaniu za 
kwotę 125.000 zł, które brzmiało: „Ten filozof związany głów-
nie z kręgiem Radia Maryja przedstawiał się jako rzymski 
katolik niewierzący”. Wycofał się z odpowiedzi i ostatecznie 
zdobył 75.000 zł. (DD)

mIESzKANIEC RUmI 
WYSTąpIł W mILIONERACh
pOWIAT | mieszkaniec Rumi wystąpił w popularnym tele-
turnieju milionerzy, który podzielony został na dwa odcinki. 

Po raz drugi w I Liceum Ogól-
nokształcącym im. króla Jana 
III Sobieskiego w Wejherowie 
po odbyły się „Kaszubskie za-
duszki” przygotowane przez 
uczniów, uczęszczających na 
język kaszubski. W programie 
zaprezentowano kaszubskie 
dogmaty, związane ze śmier-
cią i pogrzebem. Uczniowie 
przybliżyli również swoim ró-
wieśnikom dawne wierzenia, 
związane z „łepi” i „wieszczi”, 
których dzisiaj nazywamy wam-
pirami, uśmiercającymi swoje 
rodziny, a czasami nawet całe 
wsie. Prezentacje przeplatane 
były występami artystycznymi, 

piosenkami i wierszami, wy-
konywanymi w języku polskim 
i kaszubskim m.in. teksty pol-
skich piosenek przetłumaczone 
na język kaszubski.

-Zaduszki przybliżyły mło-
dzieży tradycje wierzeń i zwy-
czajów kaszubskich, ale także 
przygotowały do przeżywania 
tego niezwykłego czasu – wy-
jaśniają opiekunowie Jolanta 
Piastowska i Tomasz Lesner. - 
Odwiedzając groby, wracamy 
we wspomnieniach do bliskich, 
których już nie ma i ze smut-
kiem powtarzamy słowa wier-
sza ks. Jana Twardowskiego.

(dd)

Zaduszki Kaszubskie 
dla młodzieży

KULTURa | W Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Wejherowie 
odbyły się Zaduszki Kaszubskie. W przedsięwzięcie zaangażo-
wali się uczniowie, uczestniczący w zajęciach koła języka ka-
szubskiego, które prowadzi Jolanta Piastowska.
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NIERUCHOMOŚCI

SpRzEDAm

DzIAłKę budowlaną, Kębłowo Nowo-
wiejskie, 3km od Lęborka, pod lasem, 
1033m2, cena 49.900, tel. 602 306 210

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

KUpIę

EDUKACJA

LEKCJE dodatkowe z fizyki i chemii, 
w tym zadania oraz matematyka, na-
uczyciel 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+ lat! Pozdrawiam! 
Tel. 787 558 283

SEx-sex-sex, to lubię! Gorąca Blondi 
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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

pozna 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

DREWNO opałowe, buk, sosna 
i gałęziówka, porąbane, ułożone możliwy 
transport, tel. 506 250 477

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

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

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 obu-
wie i kurtki, 135x135, brązowa, bardzo 
tanio, tel. 517 782 024

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

SpRzEDAm piłeczki – breloczki z rze-
mieniem biało-czerwony oraz Arki Gdy-
nia z niebiesko-żółtym, z zapięciem 
srebrnym karabińczyk, tel. 604 947 489

OGŁOSZENIE                                   284/2018/DB

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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Gospodarze spotkania przed 
meczem zajmowali ósmą lokatę 
z dorobkiem 23 punktów. Wej-
herowianie zajmowali nato-
miast trzynastą pozycję w ligo-
wej tabeli z dorobkiem 19-stu 
punktów.
Jeszcze przed spotkaniem fawo-
rytem meczu była Stal, która na 
swoim boisku przegrała w tym 
sezonie zaledwie raz.
Na początku meczu okazje do 
zdobycia prowadzenia mie-
li piłkarze Gryfa, ale ich nie 
wykorzystali. W 7 minucie 
pierwsza żółta kartka dla Gryfa 
- Liberacki sfaulował Dziubiń-
skiego. Dwie minuty później 
razem żółtą kartką został upo-
mniany kolejny zawodnik Gry-
fa - Kołc.
W 18 minucie Więckowicz zo-
stał za swój faul ukarany żółtą 
kartką i sędzia podyktował rzut 
karny dla Stali. Strzelał Mi-
strzyk, ale Więckiewicz obronił 
jego strzał. Kilka minut później, 
w 25 minucie, Adam Waszkie-
wicz zdobywa pierwszego gola 
dla Stali. Goście nie pozwolili 
długo czekać na kontrę i 5 mi-
nut później Piotr Kołc umieścił 
futbolówkę w bramce, zdoby-
wając gola dla Gryfa.
Tym razem to gospodarze rzu-
cili się do walki. I dwie minu-

ty później Adam Waszkiewicz 
ograł bramkarza Gryfa, zdoby-
wając drugiego gola dla Stali.
I znów krótka, zaledwie 
3-minutowa przerwa, i znów 
gol! W 35 minucie Michał Ko-
ziara umieścił piłkę w bramce 
rywali.
Pierwsza połowa skończyła się 
więc wynikiem 2:2. Po prze-
rwie spotkanie zaczęło się więc 
praktycznie od nowa, z tym, że 
obydwie drużyny miały już tyl-
ko 45 minut na to, avt przewa-
żyć szalę zwycięstwa na swoją 
stronę.
Przez pierwsze minuty po 
przerwie nie działo się zbyt 
wiele wartego odnotowania, 
w 53 minucie po faulu żółtą 
kartkę otrzymał Dadok (Stal 
Stalowa Wola). Sytuacja uległa 
natomiast zmianie w 59 minu-
cie, kiedy to Piotr Mroziński 
zdobył gola dla Stali. Kolejny 
gol w tym spotkaniu padł w 71 
minucie, strzelcem bramki dla 
Stali był Michał Mistrzyk.
W 86 minucie jeszcze żółtą 
kartkę otrzymał Stelmach (Stal 
Stalowa Wola). Sędzia doliczył 
do regulaminowego czasu jesz-
cze 4 minuty, ale wynik meczu 
już nie uległ zmianie. Stal Sta-
lowa Wola wygrała 4:2 z Gry-
fem Wejherowo. /raf/

Sześć goli w niedzielnym meczu
II LIGa | W niedzielne popołudnie na IZO Arenie w Boguchwale Stal Stalowa Wola podejmowała Gryfa Wejherowo.

SKłAD WYJŚCIOWY:
STAL STALOWA WOLA: Konefał – Waszkiewicz, Łętocha, Trąbka, Dadok, 
Mroziński, Stelmach, Mistrzyk, Sobotka, Dziubiński, Stasiak
Rezerwowi: Frątczak, Trubeha, Kitliński, Czajkowski, Jopek, Żyliński, Stępniowski

GRYf WEJhEROWO: Więckowicz, Brzuzy, Chastek, Rogalski, Wicki, Goerke, 
Czychowski, Kołc, Liberacki, Koziara, Ryk
Rezerwowi: Leleń, Korski, Bury, Włodyka, Nachol, Niciński

II LIGa | Najbliższy mecz 
zółto-czarni znów roze-
grają na wyjeździe. Tym 
razem zmierzą się z dru-
żyną Górnik Łęczna. 

Z pewnością nie będzie 
to łatwe spotkanie i wej-
herowianie muszą być 
przygotowani na zacię-
tą walkę. Ich rywal – Gór-
nik Łęczna – zajmował 
po 17 kolejce 6 miejsce z 
26 punktami (to o 7 wię-
cej, niż Gryf Wejherowo). 
Górnik ma też na koncie 
7 zwycięstw (wejherowia-
nie 5 razy triumfowali) i 5 
porażek (tymczasem Gryf 
przegrał 8 razy). Ponad-
to piłkarze z Łęcznej tylko 
raz przegrali na własnym 
boisku. 
Gryfowi te trzy punkty są 
bardzo potrzebne, by od-
bić się od dolnej części ta-
beli i awansować w środ-
kową jej część. Czy żół-
to-czarnym się to uda? 
Dowiemy się już w naj-
bliższą niedzielę, 11 listo-
pada. Mecz Górnik Łęcz-
na – WKS Gryf Wejhero-
wo rozpocznie się o godz. 
19:18. Spotkanie zostanie 
rozegrane na stadionie 
w Łęcznej przy Aleji Jana 
Pawła II 13. /raf/

TRUDNY MECz 
W ŚWIĘTO 
NIEPODLEGŁOŚCI
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