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Dwupasmówka 
za ponad 2 mld zł

Ważna dla całego Pomorza trasa, przechodząca m.in. przez teren powiatu 
wejherowskiego, będzie realizowana. Droga ekspresowa S6 otrzymała 
dofinansowanie w wysokości niemal 1 mld zł z funduszy Unii Europejskiej. 

czytaj str. 3
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Dyżur 
REPORTERA
Widziałeś ciekawe 
wydarzenie? 
A może chcesz 
zgłosić jakąś sprawę?

tel. 606 112 745

W minionym
tygodniu:
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Policjanci 
wyróżnieni

Potrącił 
13-latkę

Asp. sztab. Emilian Gajkow-
ski i sierż. sztab. Andrzej 
Polakowski z KPP w Wejhe-
rowie zostali wyróżnieni za 
gotowość niesienia pomocy 
osobom poszkodowanym 
wskutek przemocy w rodzinie.

Redzcy policjanci zatrzymali 
69-latka, który na przejściu 
dla pieszych w Rumi miał po-
trącić nastolatkę. Mężczyzna 
w chwili zatrzymania miał 
ponad 2 promile alkoholu 
w organizmie. 

Podziękowanie 
chóralne 

W auli dawnego gimnazjum 
przy rondzie w Wejherowie 
odbył się koncert chórów 
Camerata Musicale i Chóru 
SP nr 9, będący podziękowa-
niem za wsparcie ze strony 
miasta i rodziców. 

Śmiertelne 
potrącenie

W miejscowości Godętowo 
(gm. Łęczyce) pociąg śmier-
telnie potrącił mężczyznę. 
Policjanci zawracają się z 
apelem do osób, które mogą 
przyczynić się do ustalenia 
szczegółów zdarzenia. 

Życzenia 
dla 104-latka 
Jan Brodalski z Wejherowa 
obchodził 104. urodziny. Ży-
czenia w otoczeniu rodziny 
złożyli mu prezydent Krzysz-
tof Hildebrandt oraz Arka-
diusz Kraszkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa. 

Nie żyje 
pieszy 
W nocy z wtorku na środę 
zmarł mężczyzna, który 
został potrącony na ul. Wej-
herowskiej w Szemudzie. Do 
zdarzenia doszło najpewniej 
na pasach. Okoliczności 
wypadku wyjaśnia policja. 

ANNA WALK                                                        a.walk@expressy.pl

Za oknem szaro 
i mroźno, spadł pierw-

szy śnieg. A na naszym 
portalu – jak zawsze 

najgorętsze i najnowsze informacje z powiatu 
wejherowskiego i okolic!
Zanim więc wyjdziesz rano z domu albo 
zaczniesz pracę, zajrzyj, o czym ciekawym 
dziś piszemy. Wiele osób, korzystających 
z Szybkiej Kolei Miejskiej, z pewnością zain-
teresuje informacja o zakończeniu prac na 
peronie SKM Rumia Janowo. Teraz trwają 
odbiory przed oficjalnym oddaniem peronu 
do użytku. Z pewnością będzie miało to 
wpływ na zmniejszenie opóźnień kolejek 
SKM, które w ostatnim czasie jeździły nie-
regularnie m.in. właśnie z powodu trwają-
cych prac przy peronie w Janowie. 
Nasi Czytelnicy z naszego portalu mogą 

dowiedzieć się także o rozpoczynającej się 
inwestycji w I Liceum Ogólnokształcącym 
w Rumi, sprawdzić kto został wybrany 
wicemarszałkiem województwa pomorskiego 
oraz dowiedzieć się, kto został nagrodzony 
podczas gali z okazji 70-lecia działalno-
ści Regionalnego Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Gdańsku. 
Ponadto informowaliśmy o zdarzeniach 
(niestety również tragicznych) na drogach 
powiatu wejherowskiego oraz zaprosiliśmy 
na wyjątkowy spektakl. 
Co ponadto można znaleźć na naszym por-
talu? Codziennie nowe informacje ze świata 
polityki, sportu, kultury, rozrywki, konkursy 
dla naszych Czytelników, zaproszenia na zbli-
żające się wydarzenia i wiele, wiele innych. 

A zATEm – zAJRzYJ  NA GWE24.pL!
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Budyń 
julka 
TuwimA 

KOMENTARZ 
TYGODNIA 
na fb/gwe24

TEMAT 
NA TOpIE 
na fb/gwe24

temat: 
tancerki wytańczyły 
tytuł mistrzyń świata

”@Władysław Krugliński:

Większy 
może więcej?

Zimowa 
odsłona wejhera

Pomnik Jakuba Wejhera w zi-
mowej odsłonie na zdjęciu 
uwieczniła Kasia Papke. 

NAPISZ DO NAS:
czytelnicy@expressy.pl

WASZE ZDJĘCIA

Pozostawiają swoje auta wszę-
dzie tam, gdzie przyjdzie im na 
to ochota. „Mistrzów parko-
wania” piętnują wejherowscy 
strażnicy miejscy i publikują 
zdjęcia bezmyślnie zaparkowa-
nych samochodów.  
Z informacji Straży Miejskiej 
w Wejherowie wynika, że co-
dziennie zgłaszają się kierowcy, 
którzy nie mogą wyjechać 
z bramy, garażu lub parkingu, 
bo zastawieni zostali przez inny 
pojazd. Do strażników z prośbą 
o interwencję zabiegają również 
piesi, którzy narzekają na zmo-
toryzowanych, zastawiających 
chodniki. 

Gratulacje. Wspaniale!
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Prawie 41 kilometrów dro-
gi ekspresowej S6 z Trójmiasta 
w kierunku Słupska powstanie 
dzięki wsparciu z Unii Europej-
skiej. To doskonała wiadomość 
również dla mieszkańców po-
wiatu w, przez który trasa bę-
dzie przebiegać. Jest jedno „ale” 
- inwestycja w zatwierdzonym 
zakresie niestety nie rozwiąże 
komunikacyjnych problemów 

Pomorza Środkowego.
Umowa, o dofinansowanie pro-

jektu „Budowa drogi ekspresowej 
S6 Słupsk – Gdańsk, odc. Bożepo-
le Wielkie – początek obwodnicy 
Trójmiasta”, została podpisana 20 
listopada w Warszawie. Podpisali 
ją przedstawiciele Centrum Unij-
nych Projektów Transportowych 
oraz Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad.

Wsparcie budowy fragmentu 
drogi ekspresowej S6 łączącej 
Słupsk z Gdańskiem dotyczy 
trzech odcinków realizacyjnych 
o łącznej długości blisko 41 km: 
Bożepole – Luzino, Luzino – 
Szemud oraz Szemud – Gdynia 
Wielki Kack.

- Na pierwsze dwa odcinki 
umowy z wykonawcami podpi-
saliśmy w czerwcu, a na odcinek 

Dofinansowanie 
dla trasy S6
POMORZE | Unijne dofinansowanie zostało przyznane - prawie miliard złotych 
na drogę S6! Ale trasa ma powstać na odcinku tylko do Bożegopola Wielkiego. 

najbliższy Trójmiasta w marcu – 
informują przedstawiciele Gene-
ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad w Gdańsku. - Obecnie 
trwa projektowanie, a prace bu-
dowlane ruszą w drugiej połowie 
2019 roku po uzyskaniu zezwoleń 
na realizacje inwestycji.

Budowany odcinek drogi eks-
presowej S6 liczyć będzie około 41 
km. Zacznie się w Gdyni i przebie-
gając przez teren gmin Żukowo, 
Szemud, Luzino i Łęczyce zakoń-
czy się w miejscowości Bożepole 
Wielkie. Droga będzie posiadać 
dwa pasy ruchu oraz pas awaryjny. 
Powstaną też liczne mosty i przej-
ścia dla zwierząt. Cała inwestycja 
kosztować będzie ponad 2 mld zł, 
a unijne dofinansowanie z Progra-
mu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko wyniesie ponad 984 
mln zł. Cała inwestycja kosztować 
ma ponad 2 mld zł. Trzy odcinki 
drogi ekspresowej S6 powinny zo-
stać oddane do użytku w drugiej 
połowie 2021 roku.

Droga, która powstanie do 2021 
r. będzie się kończyć w miejsco-
wości Bożepole Wielkie. Dalej na 
zachód kierowcy będą jechać starą, 
wąską drogą krajową 6. Budowa 
odcinka Bożepole Wielkie – Lę-
bork – Słupsk – Koszalin została 
wstrzymana przez rząd. Decyzja 
ta została wydana pomimo faktu, 
iż inwestycja była wpisana bardzo 
wysoko na liście priorytetowych 
inwestycji drogowych, którą przy-
gotował poprzedni rząd.

Tymczasem samorządowcy z Po-
morza podkreślają, że budowa S6 
w pełnym jej przebiegu od Trój-
miasta do Koszalina to nie tylko 
sprawa lokalna. Region słupski 
jest najbardziej wykluczonym ko-
munikacyjnie regionem w Polsce. 
Nowoczesna droga ekspresowa 
jest również niezbędna dla zabez-
pieczenia sprawnego połączenia 
powstającej w Redzikowie pod 
Słupskiem bazy rakietowej z por-
tami Trójmiasta. Samorząd woje-
wództwa pomorskiego od dawna 
zabiega o wybudowanie tej drogi. 
W liczne akcje popierające inwe-
stycje angażują się również samo-
rządy lokalne. /raf/

Oficjalne zamknięcie kapsuły 
miało miejsce w miniony week-
end. Ks. prałat Daniel Nowak, 
proboszcz wejherowskiej parafii 
pw. Chrystusa Króla i bł. S. Alicji 
Kotowskiej, dziekan Dekanatu 
Wejherowskiego podkreślił, że 
kapsuła jest przekazem dla na-
stępnych pokoleń, jako znak ju-
bileuszu setnej rocznicy wolności 
i niepodległości.

- Kapsuła otwarta zostanie do-
piero za 100 lat – mówi ks. prałat 
Daniel Nowak. - Zawiera m.in.  
życzenia od mieszkańców Wej-
herowa, którzy od kwietnia wpi-
sywali się do pamiątkowej księgi, 
informacje o mieście, bieżąca 
prasa, aktualna mapa Wejherowa, 
„Leksykon Wejherowian” autor-
stwa Reginy Osowickiej, Album 
o Kalwarii Wejherowskiej, album 
„Wejherowo na starej pocztówce”, 
wspomnienia ostatniego żyją-
cego obrońcy Kępy Oksywskiej 
103-letniego Aleksandra Pawel-
ca, książka Arcybiskupa Sławoja 
Leszka Głódzia.

- Jubileusz 100 – lecia odzy-

skania niepodległości pobudza 
nas do wdzięczności wszystkim 
pokoleniom Polaków, którzy nie 
tracili ducha w czasie zaborów 
i wywalczyli Polsce niepodle-
głość, kierowani wielką miłością 
do Ojczyzny oraz przywiązania 
do tradycji narodowych i wiary 
katolickiej – mówił Krzysztof 
Hildebrandt, prezydent Wejhe-
rowa. - Polacy nie poddawali się. 
Dzisiaj cieszmy się z wolnej Oj-
czyzny, uczcijmy setną rocznicę 
najlepiej jak umiemy. Oddajmy 
Ojczyźnie cześć, okazujmy swój 
patriotyzm. To od nas samych  
i naszego zaangażowania zależy 
wielkość i znaczenie Polski.

W księdze, która umieszczona 
została w kapsule, podpisali się 
m.in. starosta powiatu wejherow-
skiego Gabriela Lisius, prezydent 
Wejherowa Krzysztof Hilde-
brandt, przedstawiciele Stowa-
rzyszenia „Rodzina Piaśnicka”, 
przedstawiciele służb munduro-
wych i instytucji znajdujących się 
na terenie miasta. 

/raf/

Kapsuła czasu dla 
przyszłych pokoleń
WEJHEROWO | W kolumnie z Orłem, która stanęła przy Bramie Pia-
śnickiej, umieszczono kapsułę czasu na znak jubileuszu setnej roczni-
cy odzyskania niepodległości Polski. 
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WEJHEROWO | Lokalna stacja telewizyjna – Twoja Tele-
wizja Morska – świętuje w tym roku jubileusz 20-lecia 
działalności. 

Z tej okazji prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt wy-
różnił Medalami Róży Bogadana Łagę i Dariusza Schmidtke, 
właścicieli TTM.
Prezydent podkreślił, że przyznaje Medale w uznaniu zasług 
obu Panów za powołanie i kierowanie lokalną telewizją 
TTM, która jest stacją o ugruntowanej pozycji na rynku me-
dialnym oraz cenionym, ważnym i opiniotwórczym medium 
w Powiecie Wejherowskim, mającą szerokie grono stałych 
i wiernych odbiorców.
- Twoja Telewizja Morska w ciągu 20 lat wykonała wspaniałą 
pracę na rzecz ziemi wejherowskiej i odniosła wielki sukces. 
TTM mocno zakorzeniła się w środowisku i dzisiaj wiele 
osób nie wyobraża sobie żeby o godzinie  17.20 nie włą-
czyć kanału z programem informacyjnym tej telewizji, by 
dowiedzieć się co słychać w naszym regionie – powiedział 
prezydent Krzysztof Hildebrandt gratulując odznaczonym.

- Zaczynaliśmy w okresie bardzo trudnym, kiedy nie były 
określone standardy i nie do końca wiedzieliśmy czy 
wszystko się uda. Telewizji lokalnych było niewiele a nasza 
telewizja powstała na potrzeby rynku lokalnego i była uzu-
pełnieniem oferty telekomunikacyjnej. Przede wszystkim 
jest to misja, którą realizujemy i zamierzamy dalej realizo-
wać – mówi Bogdan Łaga, prezes TK Chopin.
W spotkaniu z właścicielami TTM uczestniczyli również za-
stępca prezydenta Arkadiusz Kraszkiewicz i sekretarz miasta 
Bogusław Suwara. /raf/

mEdALE RóżY NA 20-LECIE
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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

Internetowa wyszukiwarka 
grobów i osób pochowanych to 
niezwykle praktyczne narzędzie, 
umożliwiające wyszukanie miej-
sca pochowania osoby zmarłej 
z poziomu przeglądarki inter-
netowej. Pozwala ona dokładnie 
i jednoznacznie określić położe-
nie grobu na cmentarzu, co wraz 
z mapą dojścia znacznie ułatwia 
jego odnalezienie. Grobonet.
com to połączona baza danych 
ponad sześciuset cmentarzy 
w całym kraju. Łączy ona infor-
macje pochodzące z programów 
dla administracji cmentarzy, 
które zawierają mapy i doku-
mentację fotograficzną. Stwo-
rzenie takiej platformy stało się 
możliwe po przeprowadzeniu 
inwentaryzacji nekropolii. Spis 
grobów i pochowanych jest na 
bieżąco aktualizowany przez ad-
ministratorów cmentarzy. 

- Prace nad wdrożeniem pro-
gramu trwały prawie dwa lata, 
gdyż podstawą przygotowania 
systemu jest dokładna inwen-
taryzacja nekropolii – mówi 
Halina Grzeszczuk, zastępca 
burmistrza. - System jest na-
dal w fazie testowej, więc błędy 
w wyszukiwaniu mogą się jesz-
cze zdarzyć, co wynika z dużej 
ilości pochowanych w Redzie 
osób. Na starym cmentarzu 
przy ul. Gdańskiej jest około 
3,5 tys. grobów, a na cmentarzu 

Wyszukiwarka grobów
REda | Nie możesz odnaleźć grobu swoich bliskich? W Redzie nie powinno być już z tym większego problemu, 
dzięki wdrożeniu przez władze miasta systemu ogólnopolskiej wyszukiwarki osób pochowanych Grobonet.

przy ul. Gniewowskiej już prawie 
6 tys. Bardzo prosimy o zgłaszanie 
ewentualnych błędów do admini-
stracji cmentarza, a będziemy je na 
bieżąco korygować.

Odnośnik do wyszukiwarki znaj-
duje się na miejskiej stronie Reda.
pl. Wyszukiwarka osób pochowa-
nych i grobów jest możliwa rów-
nież w wersji mobilnej w systemie 
Android. wa

HALINA GRzESzCzUK, 
zastępca burmistrza

O tym, jak taka wyszukiwarka jest potrzebna, wie 
każdy, kto chociaż raz próbował odnaleźć grób na 
nieznanym dotychczas cmentarzu. W Redzie jest 
pochowanych mnóstwo osób, których bliscy od 
lat tu nie mieszkają, a system Grobonet pozwoli 
odwiedzającym nasze cmentarze w szybkim 
odnalezieniu właściwego grobu.
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Apel do osób pokrzywdzo-
nych w sprawie dotyczącej 
handlu ludźmi wystosowała 

Grażyna Wawryniuk, rzecznik 
prasowy Prokuratury Okręgowej 
w Gdańsku. W sprawie tej zrzu-

ty usłyszały trzy osoby, 42-letni 
Euzebiusz D. oraz dwie kobiety 
w wieku 40 i 61 lat. 

Prokuratura szuka pokrzywdzonych
REgiOn | Prokuratura Okręgowa w Gdańsku szuka osób, które były wykorzystywane do pracy przymu-
sowej przez dwie spółki funkcjonujące na terenie gminy Wejherowo. Do procederu dochodziło od połowy 
2016 roku. W sumie poszkodowanych mogło zostać ponad 500 osób. 

- Do procederu werbowania pra-
cowników do pracy przymusowej 
na terenie Polski oraz Szwecji wy-
korzystywane były legalnie działa-
jące firmy: Yes! We Can Renovate 
z siedzibą w Kąpini oraz BYGG 
Service Company Scandinavian 
Sp. z o.o. z siedzibą w Bolszewie – 
informuje Grażyna Wawryniuk.

Obie spółki są powiązane z Eu-
zebiuszem D., którego pod koniec 
października zatrzymali funkcjo-
nariusze Morskiego Oddziału 
Straży Granicznej. Prokuratura 
zarzuciła mu, że wykorzystywał 
do pracy przymusowej na budo-
wach Polaków i cudzoziemców. 
42-latek znajdował pracowników, 
publikując ogłoszenia w prasie 
i w Internecie. Nie podpisywał 
z nimi umów o pracę lub spo-
rządzał je w niezrozumiałym dla 
nich języku. Dodatkowo zabierał 
im paszporty i nie wypłacał wy-
nagrodzenia. 

Wszystkie osoby, które czują się 
pokrzywdzone, a które dotychczas 
nie zostały przesłuchane, proszone 
są o zgłaszanie się do Prokuratury 
Okręgowej w Gdańsku za pośred-
nictwem poczty elektronicznej: 
prokuratura@gdansk.po.gov.pl. 
Zgłaszać się można również do 
Morskiego Oddziału Straży Gra-
nicznej w Gdańsku, numer telefo-
nu: +48 58 524 22 22.  

wa

Sprawdź inne nasze tytuły na:

REda | Mieszkańcy 
kolejnego odcin-
ka ulicy Wiejskiej 
mogą cieszyć się 
nowym chodni-
kiem, który udało 
się ukończyć jesz-
cze przed nadej-
ściem zimy. 

Inwestycja została 
podzielona na trzy etapy. W ubiegłym roku zrealizowano 
odcinek od ul. Brzozowej do Wiśniowej, a w tym roku od 
ulicy Puckiej do Brzozowej. Do wybudowania został jeszcze 
fragment między ulicami Wiśniową i Akacjową.
- To była bardzo potrzebna inwestycja, gdyż stary chodnik 
był w katastrofalnym stanie – mówi Halina Grzeszczuk, 
zastępca burmistrza. – Problem ten sygnalizowali niejedno-
krotnie zarówno mieszkańcy, jak i radni z tego terenu.
W ramach przedsięwzięcia wybudowano chodnik z kostki 
wraz z wjazdami na posesje, które wykonane zostały 
z kostki w innym kolorze. Oprócz tego na odnodze, łączącej 
ul. Wiejską z ulicą Pucką, wykonano ciąg pieszo – jezdny 
o szerokości 4,5 metra i długości 45 metrów. 
Łącznie ułożono prawie 945 m2 chodnika. Inwestycja kosz-
towała prawie 141 tys. zł i w całości sfinansowana została 
z budżetu miasta. UM

CHOdNIK OddANY 
dO UżYTKU

Fot. UM w Redzie
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Powiat wejherowski
www.powiatwejherowski.pl /powiatwejherowski

INFORMACJA

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

Starosta Wejherowski
informuje,

że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4 oraz na stronach inter-
netowych: www.bip.powiatwejherowski.pl, www.powiat.wejherowo.pl, www.uwgdansk.
ssdip.bip.gov.pl zamieszczono przez okres 21 dni, wykaz nr XIV/2018, dotyczący nieru-
chomości gruntowej o powierzchni 488 m2, położonej w Rumi obręb 8, stanowiącej wła-
sność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym, oznaczo-
nej ewidencyjnie jako działka nr 168/8.

Wykaz wywieszono w dniu 28 listopada 2018 r.

INFORMACJA

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

Starosta Wejherowski
informuje,

że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4 oraz na stronach inter-
netowych: www.bip.powiatwejherowski.pl, www.powiat.wejherowo.pl, www.uwgdansk.
ssdip.bip.gov.pl zamieszczono przez okres 21 dni, wykaz nr XV/2018, dotyczący nierucho-
mości gruntowej o powierzchni 621m2, położonej w Nadolu, gmina  Gniewino  stanowiącej 
własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym, ozna-
czonej ewidencyjnie jako działka nr 321/1  

Wykaz wywieszono w dniu 30 listopada 2018 r.

Od czterech miesięcy trwają 
prace budowlane w PZS nr 1 
w Rumi. Przedsięwzięcie zakła-
da nadbudowę nad małą halą 
sportową dwóch kondygnacji 
z pięcioma salami lekcyjnymi 
oraz wielofunkcyjnego podda-
sza, w którym mieścić się bę-
dzie czytelnia multimedialna. 
Inwestycja usprawni funkcjo-
nowanie placówki oraz wpły-
nie na jakość prowadzonych 
zajęć i komfort nauki uczniów. 

– Koncepcja rozbudowy 
szkoły pojawiła się już na po-
czątku poprzedniej kadencji 
– zaznacza Starosta Wejherow-
ski Gabriela Lisius. – Z uwagi 
na to, że placówka cały czas 

się rozwija i poszerza ofertę 
edukacyjną, potrzebne było 
opracowanie planu rozbudowy 
szkoły, by zapewnić uczniom 
lepsze warunki lokalowe do 
nauki.

Jak podkreśla Wicestarosta 
Wejherowski Jacek Thiel, Sa-
morząd Powiatu Wejherow-
skiego od wielu lat prowadzi 
działania w celu podniesienia 
standardów nauczania w po-
wiatowych placówkach eduka-
cyjnych.

– Oświata to bardzo ważna 
dziedzina działalności Sa-
morządu Powiatu Wejherow-
skiego, stanowiąca około 40% 
wydatków całego budżetu. To 

inwestycja w młode pokolenie, 
stąd każdego roku powiat pro-
wadzi działania w celu podnie-
sienia standardów nauczania, 
dostosowania oferty eduka-
cyjnej do potrzeb lokalnego 
rynku pracy czy doposażenia 
i unowocześnienia warszta-
tów szkolnych i pracowni – 
podkreśla Wicestarosta Jacek 
Thiel.

Warto dodać, że dzięki roz-
budowie rumska placówka bę-
dzie także lepiej przygotowana 
do podwójnego naboru, który 
pojawi się w przyszłym roku.

– Na skutek reformy edu-
kacyjnej w roku szkolnym 
2019/2020 placówka będzie 

musiała przyjąć podwójną 
liczbę absolwentów, ponieważ 
do szkoły zgłoszą się ucznio-
wie wygaszanych gimnazjów 
i jednocześnie absolwenci klas 
ósmych szkól podstawowych 
– mówi Dyrektor PZS nr 1 
w Rumi Lucyna Penkowska. 

Prace budowlane realizuje 
Przedsiębiorstwo Budowlane 
TEAM Zbigniew Bilik. Zgod-
nie z harmonogramem rozbu-
dowa ma zakończyć się w 2019 
r., tak by od września ucznio-
wie mogli rozpocząć naukę 

w nowych pomieszczeniach. 
W tej chwili w szkole jest 17 

oddziałów i 17 klas lekcyjnych, 
a młodzież może uczyć się na 
kierunkach o profilu: huma-
nistycznym, matematycznym, 
medycznym, lingwistycznym 
i sportowym. Utworzona zo-
stała także klasa dwujęzyczna, 
jedyna w powiecie wejherow-
skim.

Powiatowy Zespół Szkół nr 
1 w Rumi to nie jedyna pla-
cówka edukacyjna, która jest 
obecnie rozbudowywana. Jak 

zaznacza Starosta Wejherow-
ski, cały czas kontynuowane są 
rozbudowy szkół zawodowych, 
branżowych. Rozpoczęła się 
także budowa w Powiatowym 
Zespole Szkół w Redzie, któ-
ry powiększy się o kompleks 
dziesięciu pracowni, głównie 
do kształcenia technicznego.

 – Ta inwestycja także reali-
zowana jest ze środków powia-
tu. Niebawem również i tam 
spotkamy się na wmurowaniu 
aktu erekcyjnego – zapowiada 
Gabriela Lisius.

Powiat inwestuje w I Liceum 
Ogólnokształcące w Rumi
Trwa rozbudowa Powiatowego Zespołu szkół nr 1 w rumi, w którego skład wchodzi i liceum ogólnokształcące im. Książąt Pomorskich. 
inwestycja kosztować będzie blisko 5 mln zł. Środki na ten cel pochodzą z budżetu Powiatu wejherowskiego. w tym tygodniu odbyło się 
uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego. rozbudowa ma zakończyć się w przyszłym roku.

WIZuALIZACJA PZS NR 1 
W RuMI PO ROZBuDOWIE
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WóJT GMiny WEJHEROWO
infORMUJE

że od dnia 30 listopada 2018 r. na stronie Biu-

letynu Informacji Publicznej Gminy Wejherowo 

oraz na stronie internetowej Gminy Wejherowo, 

a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wej-

herowo ul. Transportowa 1 oraz sołectwa Knie-

wo, zostało wywieszone ogłoszenie dotyczące: 

-  rokowań na sprzedaż nieruchomości położo-

nej w miejscowości Kniewo, przeznaczonej do 

zabudowy mieszkaniowo jednorodzinnej, ozna-

czonej jako działka nr 207/9 w Kniewie.

Rokowania odbędą się dnia 3 stycznia 2019 r. 

o godzinie 10ºº w tutejszym Urzędzie. Warun-

kiem przystąpienia jest wpłata zaliczki na ra-

chunek Urzędu Gminy Wejherowo oraz pisem-

ne zgłoszenie udziału w rokowaniach do dnia 

28 grudnia 2018 r.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach 

objętych wykazem można uzyskać w Referacie 

Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska, 

tel. 58 738- 67-51 i 58 677-97-07.

Badania EKG, pomiar pozio-
mu cholesterolu i glukozy, a tak-
że analizę składu ciała będzie 
można nieodpłatnie wykonać 
dzieciom do lat 18 w Porcie Ru-
mia Centrum Handlowym Au-
chan. Spotkanie będzie również 
okazją do skorzystania z porad 
dietetycznych oraz konsultacji 
lekarskich, w trakcie których na 
miejscu zostaną omówione wy-
niki  badań. 

W sobotę 1 grudnia w Porcie 
Rumia Centrum Handlowym 
Auchan zostanie przeprowadzo-
na kolejna kampania pod hasłem 
„Bezpłatny dzień ze zdrowiem”. 
Tym razem badania i konsulta-
cje będą przeznaczone dla dzieci 
od 1. do 18. roku życia. W ra-
mach akcji dzieci pod opieką ro-
dziców będą mogły nieodpłatnie 
wykonać badanie poziomu cho-
lesterolu oraz glukozy we krwi, 
jak również pomiar ciśnienia 
tętniczego. Zgromadzenie wyni-
ków powyższych badań pozwo-
li wstępnie określić stan serca 
i w razie konieczności pomoże 
podjąć decyzję o dalszym lecze-
niu. 

Uczestnicy akcji będą mogli 
również wykonać badanie EKG, 
zmierzą tętno i saturację he-

Zadbaj o zdrowia dziecka
RUMia | Chcesz się upewnić, że twoje dziecko jest całkowicie zdrowe? Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji 
i badań, jakie będą zorganizowane już jutro, w sobotę. 

moglobiny, a także przeanalizu-
ją skład ciała i obliczą wskaźnik 
BMI. Zainteresowani będą mogli 
skorzystać z konsultacji lekarza 
specjalisty, który wyjaśni wyniki 
pomiarów i poinformuje o na-
stępnych krokach lub ewentual-
nym leczeniu. Na nurtujące py-
tania odpowie również dietetyk, 

który wskaże, jak prawidłowo się 
odżywiać, aby zmniejszyć ryzyko 
chorób układu krążenia. Każdy 
pacjent otrzyma podsumowanie 
badań w postaci wypełnionej an-
kiety medycznej. 

„Bezpłatny dzień ze zdrowiem” 
dla dzieci jest częścią ogólnopol-
skiej kampanii profilaktyki chorób 

krążenia „Teraz Serce!” zorganizo-
wanej wspólnie z firmą Telemedy-
cyna Polska S.A. Akcja odbędzie 
się 1 grudnia w godzinach 10:00 
– 18:00 w Porcie Rumia Centrum 
Handlowym Auchan przy uli-
cy Grunwaldzkiej 108 w Rumi. 
Wszystkie badania i konsultacje 
są bezpłatne! /raf/

KULTURa | W Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Wejherowie 
odbyła się szósta edycja konkursu „Uzależnienia XXi wieku”.

Konkurs cieszył 
się ogromną 
popularnością 
z uwagi na zgło-
szenie 400 prac. 
Dzieci i młodzież 
zostały ocenione 
w 3 kategoriach: 
praca plastyczna, 
fotografia i film. 
Każda z kategorii 

dodatkowo podzielona była na grupy wiekowe. Poziom prac 
plastycznych był bardzo wysoki, dzięki czemu udało się nagro-
dzić 66 laureatów. I tak, w kategorii plastycznej wśród szkół 
podstawowych klas I-III zwyciężyła Łucja Kowalewska z MDK 
w Rumi , klas IV-VI Aniela Maszota z MDK Rumia i Tymoteusz 
Szornak z KSP im. Św. JP II w Gdyni, klas VII, VII i gimnazjum Li-
lianna Wysocka z SP nr 11 w Wejherowie, Patrycja Brzuzek z KSP 
im. Św. JP II w Gdyni i Sylwia Magulska z PZPOW w Wejherowie. 
Nagrodę Grand Prix otrzymała Oliwia Helbik z MDK w Rumi. 
Wśród szkół średnich wygrała Nikola Lezner z Salezjańskiego LO 
w Rumi. Natomiast w kategorii filmowej zwyciężyli Wiktoria Stic-
kel z KLO im. św. JP II w Gdyni i Jan Ostojski-Żurek z SP 1 w Rumi. 
W kategorii fotograficznej, wśród klas VII, VIII i gimnazjum 
wygrał Dawid Okuszko z Salezjańskiego Gimnazjum w Rumi 
a wśród szkół średnich Sylwia Treder z PZS nr 4 w Wejherowie.  
Dyplomy i nagrody rzeczowe, sfinansowane ze środków Staro-
stwa Powiatowego w Wejherowie, wręczali wicestarostwa Jacek 
Thiel, dyrektor szkoły Katarzyna Bojke i wicedyrektor PZPOW 
Mariola Błaszczuk. Podczas uroczystości wystąpiła młodzież 
z PZPOW w Wejherowie w składzie Maja Stefaniszyn, Monika 
Sowińska, Joanna Śleszyńska i Wiktoria Mirkowicz.  Organizato-
rem konkursu był Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo-Wy-
chowawczych w Wejherowie. (DD)

400 pRAC 
O UzALEżNIENIACH

GM. WEJHEROWO | Już 
po raz piąty młodzież 
z gminny Wejherowo 
uczestniczyła w Teatra-
liach Gminnych. 

To bezpłatne trzydniowe 
wydarzenie spotkało się 
ze sporym zainteresowa-
niem zarówno młodych 
aktorów, jak i publiczności. 
Do udziału w warszta-
tach teatralnych zapro-
siły Biblioteka i Centrum 
Kultury Gminy Wejherowo 
oraz Szkoła Podstawowa 
w Bolszewie. Organizatorzy 
zapewnili noclegi, wyży-
wienie, a przede wszystkim 
dobrą zabawę i naukę sztu-
ki teatralnej pod czujnym 
okiem instruktorów. Osta-
tecznie dwa dni wytężonej 
pracy nad przygotowaniem 
przedstawień zaowocowały 
wystawieniem finałowych 
spektakli. Widzowie mogli 
je zobaczyć w Hali Widowi-
skowo-Sportowej w Bolsze-
wie. Publiczność doceniła 
efekt weekendowej pracy 
i gromkimi oklaskami na-
grodziła kunszt aktorski 
młodzieży.
/UGW/

mOdzI 
AdEpCI SCENY 
TEATRALNEJ
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ptaki: kura, kaczka, paw, kruk 
i wróbelek. W tym spotkaniu au-
torskim wzięli udział najmłodsi 
czytelnicy. W swoich książkach 
Pan Poeta w zabawny sposób 
porusza wielkie problemy: jak 
zaakceptować siebie, czy moż-
na być egoistą, po co nam języ-
ki obce, jak nie przebrać miarki 

ze strojeniem się, jaką moc ma 
przyjaźń. Autor – największy 
poeta, bo prawie dwumetrowy 
oraz elegancki, bo z kolorową 
muszką przedstawił swoje wier-
szowane bajki z pomocą pacynek 
– ptaków. Dzieci wykonały wiele 
zadań – przebrały kaczkę i same-
go Pana Poetę, nakarmiły kurę, 

upiększyły ogon pawia. Bawiły 
się w falujące morze, rozmawiały 
o zdrowym odżywianiu, ptasiej 
przyjaźni i sposobach na rozwią-
zywanie konfliktów sąsiedzkich.  

Projekt dofinansowano ze środ-
ków Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego pochodzących 
z Funduszu Promocji Kultury.
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W październiku odbył się 
cykl warsztatów recytatorskich. 
Młodzi czytelnicy mieli przy-
jemność bawić się i pracować 
z panią Magdaleną Żulińską – 
aktorką Teatru Miniatura i tre-
nerką warsztatów teatralnych. 
15-osobowa grupa młodzie-
ży z zapałem ćwiczyła dykcję 
i interpretację utworów, a także 
ruch sceniczny i elementy gry 
aktorskiej. Uczestnicy uczyli się 
przekazywania różnych emocji, 
takich jak złość, żal, radość, 
szczęście, tworzyli i ćwiczyli 
wierszyki – łamańce językowe. 
Przygotowali recytację wybra-
nych wierszy, z którymi praco-
wali podczas warsztatów filmo-
wych „Kręcimy poezję, poezja 
nas kręci”. Zajęcia prowadzili 
reporter TVP Marek Mikiele-
wicz i operator kamery Michał 
Baranowski. Zapoznali mło-
dzież z tajnikami pracy nad fil-
mem oraz sprzętem filmowym, 
każdy uczestnik miał okazję 
pełnić rolę reżysera, dźwiękow-
ca, operatora kamery i oczywi-
ście aktora. 

Młodzież w dwóch grupach 
stworzyła scenariusz do swoich 
filmów na podstawie wybranych 
wierszy. Korzystając z techni-
ki green screen (zielonego tła 
do tworzenia obrazów) młodzi 
filmowcy  nagrali poszczegól-
ne sceny i dźwięk, a następnie 
pod czujnym okiem trenerów 
zajęli się montażem filmów. 
Kolejnym wspaniałym gościem 
Lińskiego saloniku poetyckie-
go był Pan Poeta, autor pięciu 
książek, których bohaterami są 

Kreatywnie o filmie i teatrze
gM. Linia | Biblioteka Publiczna Gminy Linia realizuje kolejne wydarzenia dla dzieci i młodzieży w ramach projektu „Liński salonik poetycki”. 

Sprawdź inne nasze tytuły na:

SUKCES | Reprezentant 
wejherowskiego Kurkowego 
Bractwa Strzeleckiego zdo-
był główną nagrodę turnieju 
strzeleckiego w Chojnicach 
- szablę dowódcy 18 Pułku 
Ułanów Pomorskich płk dypl. 
Kazimierza Mastalerza.

Turniej strzelecki jest naj-
ważniejszym wydarzeniem, 
organizowanym przez KBS w 
Chojnicach, który kończy się 
uroczystym balem królewsko-
marszałkowskim. Na strzelnicy 
brackiej zjawili się najzdolniej-
si strzelcy z całego okręgu po-
morskiego m.in. z Brus, Gdyni, 
Czarnego, Kościerzyny, Skar-
szew, Starogardu Gdańskiego, 
Tczewa i Wejherowa, a także 
bracia z różnych zakątków 
Polski. Wejherowo reprezen-
towane było przez prezesa 
Kazimierza Gołąbka, siostrę 
Ludmiłę Gołąbek i brata Zbi-
gniewa Lemiecha. Rozegrano 
pięć konkurencji strzeleckich 
do tarcz sportowych oraz 
strzelanie do kura o tytułową 
szablę pułkownika Mastale-
rza. Ogromny sukces odniósł 
reprezentant Wejherowa 
Zbigniew Lemiech, który zajął 
pierwsze miejsce w strzelaniu 
o Tarczę Szkoły, trzecie miejsce 
w strzelaniu o Tarczę Króla 
oraz strącając kura z żerdzi i 
wygrywając główną nagrodę 
turnieju - szablę pułkowni-
ka Kazimierza Mastalerza. 
Wręczenia nagrody dokonał 
prezes KBS w Chojnicach dr 
Tomasz Winiecki, w asyście 
Króla Kurkowego Krzysztofa 
Wegnera, podczas uroczystej 
gali na początku balu.  Warto 
dodać, że Zbigniew Lemiech 
jest też aktualnym pierwszym 
Rycerzem Króla Zjednoczenia 
Kurkowych Bractw Strze-
leckich RP i jednocześnie 
pierwszym wicemistrzem 
Zjednoczenia Kurkowych 
Bractw Strzeleckich RP. (DD)

KURKOWE 
BRACTWO 
z WEJHEROWA 
TRIUmfUJE
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NIE TYLKO NAGROdY

Na gości czekała prezentacja 
multimedialna przedstawiają-
ca historię RCKiK w Gdańsku, 
występy artystyczne, a także 
nagrody dla osób i organizacji 
zaangażowanych w honorowe 
zbiórki krwi. Wśród 10 wo-
jewódzkich laureatów, którzy 
w tym roku zebrali największą 
ilość krwi, Rumia znalazła się 
na 4. miejscu. Nagrodę odebrał 
przewodniczący rady miejskiej 
Ariel Sinicki.

– To wyróżnienie to zasługa 
wszystkich osób, które w tym 
roku uczestniczyły w naszych 
zbiórkach krwi – podkreśla 
Ariel Sinicki, przewodniczący 
Rady Miejskiej Rumi. – Licz-
ba honorowych dawców rośnie 
w Rumi z roku na rok, co świad-
czy o tym, że mieszkańcy mają 
dobre serca, są otwarci i empa-
tyczni. Wierzę, że w przyszłym 
roku uda nam się zebrać jeszcze 
więcej krwi, która uratuje życie 
wielu potrzebującym – dodaje.

CHęTNIE 
pRzELEWAJą KREW

Ostatnia akcja honorowego 
krwiodawstwa w Rumi odbywa-
ła się na początku września tego 
roku. Wydarzenie przyciągnęło 
130 osób, z czego 101 przeszło 

badania i oddało krew. Udało się 
zebrać wówczas niespełna 45,5 
litra życiodajnego płynu. Zbiór-
ka związana była z setną rocz-
nicą obchodów niepodległości 
Polski, dlatego towarzyszyło jej 
hasło: „Bądź patriotą w czasie 
pokoju, oddaj krew”. Łącznie, 
podczas trzech tegorocznych 
miejskich akcji, udało się zebrać 
ponad 145 litrów krwi.

Natomiast, dzięki dwóm ze-
szłorocznym zbiórkom Regio-
nalne Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Gdańsku 
otrzymało od mieszkańców 
Rumi ponad 70 litrów życiodaj-
nego płynu. Wynik ten uplaso-
wał miasto na 6. miejscu spośród 
50 pomorskich organizatorów 
honorowych zbiórek. Zwycięzca 
zeszłorocznego rankingu prze-
prowadził 29 takich akcji, pozy-
skując łącznie 261 litrów krwi.

Kolejna zbiórka krwi odbędzie 
się 13 stycznia podczas finału 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy w Rumi.

JAK TO SIę zACzęłO?

Historia Służby Krwi na tere-
nie województwa gdańskiego 
datuje się od maja 1948, kiedy 
Polski Czerwony Krzyż, działa-
jący z ramienia MZiOS, powołał 
Stację Przetaczania i Konser-
wacji Krwi przy Szpitalu PCK 

w Gdańsku przy ul. Śluza nr 
9. W roku 1949 rozpoczęto, 
a w 1952 ukończono budowę 
obecnej siedziby przy Hoene 
Wrońskiego 4. Wkrótce nazwę 
ze Stacji Przetaczania i Konser-
wacji Krwi zmieniono na Wo-
jewódzką Stację Krwiodawstwa 
w Gdańsku. W 1951 roku PCK 
przekazał stacje krwiodawstwa 
Społecznej Służbie Zdrowia. Na 
przełomie lat 50. i 60. rozpoczę-
to organizację na bazie szpitali 
terenowych, punktów krwio-
dawstwa, będących na prawach 
oddziałów, podlegających mery-
torycznie Stacji Wojewódzkiej. 
Rok 1958 był oficjalnym począt-
kiem honorowego krwiodaw-
stwa w Polsce, które organizuje 
odtąd – jako jedno z podstawo-
wych zadań statutowych PCK. 
Istotny przełom w krwiolecznic-
twie nastąpił, gdy z krwi kon-
serwowanej wykonano osocze 
liofilizowane – najpierw uniwer-
salne, potem grupowe, o długim 
terminie ważności (3 lata) i ła-
twe do przechowywania.

Z końcem lat 60. wprowadzo-
no zestawy jednorazowe do po-
bierania krwi i preparatyki oraz 
do przetaczania krwi i osocza. 
W związku ze stałym wzrostem 
ilości pobieranej krwi, poczyna-
jąc od lat 70., problemem szcze-
gólnej uwagi stało się bezpie-
czeństwo biorcy.

NOWOCzESNE 
STANdARdY

W 1990 roku wprowadzono 
obowiązek stosowania pojemni-
ków plastikowych do pobierania 
krwi. Umożliwiało to pobie-
ranie i preparatykę w systemie 
zamkniętym, a w konsekwencji 
likwidację problemu zakażeń 
bakteryjnych krwi. Oznaczało 
to również możliwość realizacji 
podstawowej zasady współcze-
snego krwiodawstwa – tzn. bez-
piecznego uzyskiwania z jednego 
pobrania krwi 3 jej składników – 
krwinek, płytek krwi i osocza.

W latach 90. odrestaurowano 
budynek Stacji, natomiast wszyst-
kie punkty krwiodawstwa, posia-
dające warunki lokalowe, Stacja 
wyposażyła w nowoczesny sprzęt 
do preparatyki. W 1996 roku roz-
poczęto komputeryzację Stacji 
programem Bank Krwi. W 2001 
rok wprowadzono oficjalny znak 
graficzny Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Gdańsku. We wrześniu 2001 
roku powołana została Pracownia 
Biologii Molekularnej. W 2003 
roku zakupiono pierwszy ambu-
lans do poboru krwi.

W 2017 roku osiągnięto pułap 
60 tys. pobranych jednostek krwi, 
zorganizowano ponad 500 ekip 
wyjazdowych i rozpoczęto rozbu-
dowę budynku RCKiK Gdańsk.

Rumia wyróżniona za 
organizację zbiórek krwi
RUMia | Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku świętowało 70-lecie istnienia. 
Z tej okazji w miniony wtorek (27 listopada) na deskach Teatru Wybrzeże odbyła się jubileuszowa gala. Była to 
nie tylko okazja do podsumowań, ale również nagrodzenia najlepszych organizatorów akcji poboru krwi.

ZROBiŁEŚ ZdJĘCiE?
naPiSaŁEŚ aRTyKUŁ?
WYŚLIJ DO NAS! r.korbut@expressy.pl

Przez dwa dni uczniowie pod 
okiem nauczycieli akademickich 
i trenerów biznesu pracowali nad 
podniesieniem swoich kompeten-
cji obywatelskich. Program zajęć 
przewidywał zarówno rozwój 
umiejętności miękkich, takich jak 
argumentacja i przekonywanie, 
jak również przekazanie wiedzy 
dotyczącej funkcjonowania pań-
stwa oraz aktywizmu obywatel-
skiego.

- Stawiamy na rozwój praktycz-
nych umiejętności, które ułatwią 
młodym ludziom realizację swo-
ich planów oraz aktywny udział 
w życiu społecznym i zawodo-
wym - wskazuje Tomasz Solarski, 
kierownik zespołu szkolenio-
wego. - W dzisiejszych czasach 
sama wiedza teoretyczna nie jest 
wystarczająca, by skutecznie od-
naleźć się na rynku pracy czy 
w polityce.

W ramach projektu zaplanowa-
ne są również sesje tutoringowe, 
trwające przez cały okres pro-

jektu, które odegrają istotną rolę 
w kształceniu postaw liderskich. 
Pod koniec listopada uczestnicy 
projektu wezmą udział w deba-
tach obywatelskich dotyczących 
najważniejszych spraw lokalnych.

- Umiejętność toczenia meryto-
rycznych dyskusji jest niezwykle 
ważna w edukacji obywatelskiej 
- mówi Andrzej Skiba, koordyna-
tor projektu. - Jeśli młodzi ludzie 
chcą w przyszłości włączyć się 
w politykę, to konieczne jest, żeby 
już teraz nabywali kompetencje 
w tym zakresie.

Projekt obejmuje szkoły w miej-
scowościach: Rumia, Reda, Wej-
herowo, Kartuzy, Puck, Gdańsk, 
Gdynia, Sopot, Tczew, Malbork, 
Gniew oraz Sztum. Zajęcia po-
trwają od września do grudnia, 
a ich zwieńczeniem będzie gala 
finałowa na Uniwersytecie Gdań-
skim. Dzięki finansowaniu ze 
środków FIO Narodowego Insty-
tutu Wolności udział w Akademii 
jest dla uczniów bezpłatny. wa

ruszyła akademia 
Kompetencji 
Obywatelskich
WEJHEROWO | W Powiatowym Zespole Szkół nr 4 im. Jakuba 
Wejhera zainaugurowane zostały zajęcia w ramach programu 
Pomorskiej Akademii Kompetencji Obywatelskich, czyli projektu 
edukacyjnego realizowanego przez Instytut Debaty Publicznej 
pod patronatem Pomorskiego Kuratorium Oświaty.
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GM. WEJHEROWO | najstarsi mieszkańcy największego so-
łectwa gminy Wejherowo spotkali się w Bibliotece Gminnej 
w Bolszewie, by wspólnie świętować obchody dnia Seniora. 

Ta kilkuletnia już tradycja na stałe zapisała się w kalendarzu 
imprez seniorów, nie tylko z Bolszewa, chętnie uczestniczących 
w integrujących ich wydarzeniach. W spotkaniu udział wziął 
zastępca wójta Maciej Milewski, który w imieniu wójta, złożył 
przybyłym serdeczne życzenia, a najstarszym uczestnikom 
imprezy wręczył także wiązanki kwiatów. Z seniorami z Bolsze-
wa, spotkali się również radni Beata Nowicka, Wojciech Kuziel, 
Edmund Bianga oraz Marek Klas. Całość zorganizował sołtys 
wraz z radą sołecką. /UGW/

ŚWIęTOWALI SENIORzY
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SpOTKANIE pOKOLEń

Przypomnijmy, że w październikowym castingu udział wzięło kilkadziesiąt 
osób. Spośród tych, którzy zaprezentowali przed jury swoje umiejętności 
aktorskie, wybranych zostało dziesięciu finalistów. Przez miesiąc pracowali 
oni z zawodowymi aktorkami scen muzycznych i dramatycznych, szkoląc się 
z dykcji, umiejętności aktorskich oraz interpretacji tekstu. Warto zauważyć, 
że doświadczenie finalistów było bardzo różne, ponieważ najmłodszy z nich 
miał 14 lat, a najstarszy 62.

INSpIRACJą TWóRCzOŚć LEŚmIANA

Zwieńczeniem przygotowań był finał projektu – 22 listopada na deskach 
Miejskiego Domu Kultury w Rumi zagościł „Leśmian nieznany” w reżyserii 
Aleksandry Lis. Zadaniem uczestników było przedstawienie krótkiej insceni-
zacji, opartej na wierszach Bolesława Leśmiana. Najlepsze okazały się: Jagoda 
Białogrodzka (I miejsce), Marzena Janik (II miejsce) oraz Ewa Pasieczna (III 
miejsce). Zwyciężczynie otrzymały nagrody rzeczowe.
– Wszyscy laureaci konkursu w moich oczach wypadli bardzo dobrze – pod-
kreśla agnieszka Skawińska, dyrektor MDK-u. – Najważniejsze jednak, że 
podczas prób i warsztatów trwających cały miesiąc, uczestnicy mogli przełamać 
swoje blokady i bliżej poznać własne możliwości – dodaje.
Gościem specjalnym wydarzenia był Waldemar Rychły, który przy akompa-
niamencie zespołu (Elżbieta Rojek i Mandar Purandare) dał muzyczny pokaz 
z indyjskim akcentem oraz wierszami Bolesława Leśmiana w roli głównej.

zA NAmI fINAł „WIERSzOGAdANIA” 
– SCENą zAWłAdNęłY KOBIETY
RUMia | Zakończyła się druga edycja projektu „Wierszogadanie”, 
którego organizatorem jest Miejski dom Kultury w Rumi. Sceną 
niemal całkowicie zawładnęły przedstawicielki płci pięknej, 
zajmując wszystkie miejsca na podium.

„Kopciuszek” od ponad sześćdziesię-
ciu lat należy do stałego repertuaru ba-
letowego największych scen baletowych 
świata. 1 grudnia w Filharmonii Ka-
szubskiej premierę będzie miał spektakl 
przygotowany przez Elżbietę Czeszejko 
i Annę Czeszejko – Gromadkę. To zre-
alizowane z niezwykłym rozmachem 
widowisko, podczas którego na scenie 
zobaczymy ponad sześćdziesięciu mło-
dych tancerzy.

Niemal we wszystkie postaci wcielą się 
młodzi adepci tańca Wejherowskiego 
Centrum Kultury, którzy często przez 
wiele lat, pod czujnym i wymagającym 
okiem Elżbiety Czeszejko - choreografki 
i reżyserki spektaklu, doskonalą swoje 
umiejętności taneczne. 

- O niezwykłym poziomie uczestników 
tych zajęć może z pewnością świadczyć 
fakt, że tancerze Pani Elżbiety zdoby-
wają główne nagrody podczas prestiżo-
wych konkursów tanecznych na terenie 
całej Europy – zapewnia Adam Szulc 
z Wejherowskiego Centrum Kultury. - 
Jej podopieczni zdobyli ponad 450 pu-
charów w 90 turniejach ogólnopolskich 
i międzynarodowych.

Kopciuszek 
w wersji baletowej
WEJHEROWO | Baletowa wersja znanej baśni o Kopciuszku, dwóch złośliwych siostrach 
i okrutnej macosze zagości na scenie Filharmonii Kaszubskiej. 

Spektakl powinien oczarować widzów 
nie tylko bajkową atmosferą, wyrazistą 
choreografią, czytelnym przesłaniem 
moralnym, ale przede wszystkim wspa-
niałą muzyką, współtworzącą urokliwy, 
baśniowy klimat. Jej melodyjność, bogac-
two stylistycznych nawiązań do tańców 
i rosyjskiej muzyki mogą pozostawić nie-
zapomniane wrażenia.

- Do pracy nad spektaklem Wejherow-
skie Centrum Kultury zaprosiło szereg 
profesjonalnych i doświadczonych part-
nerów – zapewnia Adam Szulc. - W re-
żyserii i stworzeniu choreografii Elżbie-
cie Czeszejko towarzyszy jej córka Anna 
Czeszejko – Gromadka, która na co dzień 
jest tancerką w Polskim Balecie Narodo-
wym i możemy podziwiać ją w Teatrze 
Wielkim w Warszawie.

Nad scenografią i kostiumami praco-
wała Sabina Czupryńska, która stworzyła 
wiele wspaniałych projektów w Teatrze 
Miejskim w Gdyni.  Spektakl na deskach 
Filharmonii Kaszubskiej będzie można 
zobaczyć 1, 2 oraz 6 grudnia. Na kolejne 
spotkania z „Kopciuszkiem” przedstawi-
ciele Wejherowskiego Centrum Kultury 
zapraszają na początku 2019 roku. wa

MIEJSCE NA TWOJĄ 
REKLAMĘ

660 731  13 8,  d .b ieszke @ expressy.p l

OGŁOSZEniE
Burmistrza Miasta Rumi

Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 

r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 

z późn. zm.) oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta Rumi Nr 

2042/419/2018 z dnia 21 listopada 2018 roku informuję, iż 

w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, na 

okres 21 dni, wywieszony został wykaz Nr XLI obejmujący 

lokal mieszkalny wraz z pomieszczeniami przynależnymi 

jak i udziałem w gruncie, położony w Rumi, stanowiący wła-

sność Gminy Miejskiej Rumia, przeznaczony do sprzedaży 

w drodze bezprzetargowej na rzecz jego najemcy.

OGŁOSZENIE                                                                                       343/2018/DB
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Nieważne, co Ty czytasz,
ważne, kto czyta o Tobie!

Wydarzenie odbędzie się w naj-
bliższą niedzielę (2 grudnia), 
w hali MOSiR, w godzinach od 
12:00 do 16:00. Dla wystawców 
jest to okazja do spieniężenia 
rzeczy, które od pewnego czasu 
zalegają w szafie, choć wciąż są 
w dobrym stanie. Mogą to być 
m.in. ubrania, biżuteria, buty, 
książki czy cokolwiek innego.

Pamiętając o tym, że grudzień 
jest miesiącem prezentów, Sto-
warzyszenie Ludzi Aktywnych 
– SLA Rumia zachęciło także 
rękodzielników do sprzedaży 
własnych wyrobów, np. cera-
miki, zabawek, dekoracji czy 
też galanterii. Wszystko to bę-
dzie czekać na potencjalnych 
nabywców.

Rumska Szafa Otwarta jest 
również okazją do bezgotówko-
wej wymiany ubrań pomiędzy 
uczestnikami tzw. Ciuchobra-

Mikołajkowe wietrzenie szaf
RUMia | Wielkimi krokami zbliża się trzecia edycja Rumskiej Szafy Otwartej, którą organizuje Stowa-
rzyszenie Ludzi Aktywnych wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Rumi. Jak zapowiadają 
społecznicy – będzie się działo. Wstęp jest wolny.

nia, gdzie obowiązują zapisy oraz 
opłata za wstęp w wysokości 5 
złotych (www.rumskaszafa-
otwarta.evenea.pl). Wydzielona 
zostanie także specjalna strefa, 
w której dzieci i rodzice ciekawie 

spędzą czas podczas zabaw i nie 
tylko. Nie zabraknie też mikołaj-
kowego akcentu w postaci samego 
Świętego.

Obecnie wszystkie stanowiska 
dla wystawców są już zajęte. Or-

ganizatorzy zapewniają jednak, że 
z pewnością nie zabraknie miejsca 
dla odwiedzających. Szczegółowy 
regulamin można znaleźć na face-
bookowym wydarzeniu pn. miko-
łajkowa rumska szafa otwarta.

Było to możliwe, dzięki reali-
zacji programu Słownik Polsko@
Polski, do którego nagranie od-
było się w minioną niedzielę (25 
listopada) w Stacji Kultura.

KOLEJNE SpOTKANIE

Już po raz drugi Rumia pojawi 
się w Słowniku Polsko@Polskim, 
czyli programie poświęconym 
zagwozdkom językowym, który 
jest emitowany w TVP Polonia. 
W 401. odcinku, opublikowa-
nym w październiku tego roku, 
profesor Jan Miodek rozwiał 
wszelkie wątpliwości związane 
z odmianą nazwy miasta.

CO TRApI UCzNIóW?

Natomiast podczas niedziel-
nego nagrania, którego emisja 
została zaplanowana na okres 
świąteczny, szansę na zadanie 
pytań językowemu autorytetowi 
otrzymało pięciu uczniów Szko-
ły Podstawowej nr 10 w Rumi.

żYCzENIA Od RUmIAN

Najmłodsi zawitali w Sta-
cji Kultura, skąd połączyli się 
z profesorem za pośrednictwem 
wideoczatu. Zwieńczeniem na-
grania było złożenie życzeń bo-
żonarodzeniowych wszystkim 
Polakom, a składali je, wspólnie 
z uczniami, zastępca burmistrza 
Piotr Wittbrodt oraz przewod-

niczący rady miejskiej Ariel Si-
nicki.

– Uczniowie ze Szkoły Podsta-
wowej nr 10 im. Jana Brzechwy 
w Rumi przygotowali naprawdę 
podchwytliwe pytania, a profesor 
Jan Miodek udzielając odpowie-
dzi, jak zwykle, udowodnił, że 
jest w świetnej formie – ocenia 
Piotr wittbrodt, zastępca bur-
mistrza. – Udział w programie 

był naprawdę fantastycznym 
przeżyciem – dodaje.

Premierowa emisja odcinka, 
w którym pojawią się mieszkań-
cy Rumi, odbędzie się tuż przed 
Świętami Bożego Narodzenia, 
a dokładniej 22 grudnia o godzi-
nie 17:00, na antenie TVP Polo-
nia. Materiał zostanie również 
udostępniony na platformie in-
ternetowej vod.tvp.pl.

Profesor jan Miodek 
odpowiadał na pytania
RUMia | Duża i wielka litera, wtrącenia angielskich słówek oraz zawarcie sarkastycznego wątku 
w szkolnym wypracowaniu – między innymi te kwestie językowe rumscy uczniowie poruszyli pod-
czas rozmowy z profesorem Janem Miodkiem. 

Blasku nigdy za wiele, 
zwłaszcza jeśli chodzi 
o choinkę! Oryginalne, 
barwne, a do tego tanie 
ozdoby można stworzyć 
samodzielnie z ogólno-
dostępnych materiałów, 
które można znaleźć 
w każdym domu. Na 
zbliżających się warsz-
tatach w Porcie Rumia 
Centrum Handlowym 

Auchan maluchy będą przygotowywać się do nadchodzących 
świąt i stworzą prace, które udekorują bożonarodzeniowe 
choinki, czy też będą ciekawym podarunkiem dla najbliższych, 
którego na próżno szukać na sklepowych półkach. 
Do powstania świątecznych ozdób posłużą bombki o różnych 
kształtach i kolorach, które będą dekorowane błyszczącym 
brokatem. Powstaną również papierowe ozdoby na choin-
kę czy świąteczny stół, które będą przyozdabiane taśmami 
i sznurkami z odblaskowymi motywami oraz folią i cekinami. 
Warsztaty kreatywne odbędą się 1 i 2 grudnia w Porcie Ru-
mia Centrum Handlowym Auchan przy ulicy Grunwaldzkiej 
108 w Rumi. Zajęcia będą prowadzone od godz. 12:00 do 
16:00, a materiały potrzebne do wykonania prac zapewni 
organizator. /raf/

SAm zRóB pIęKNE OzdOBY
RUMia | Własnoręcznie wykonane ozdoby świąteczne 
będą unikatowym prezentem dla najbliższych, a dodatko-
wo pozwolą wykorzystać niepotrzebne drobiazgi, które 
można znaleźć w każdym domu. 
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Czytelnicy zachęcali do tego, aby wolny czas spędzać aktywnie. W ramach 
zabawy, która na łamach portalu Gwe24.pl wystartowała w niedzielę, wysy-
łali zdjęcia ze swoich weekendowych spacerów, czy też rodzinnych wojaży.

Listopadowy konkurs spotkał się z ogromnym zainteresowaniem internatów. 
Dzięki ich dużej aktywności przy współpracy z Crocolandią w Wejherowie przy-
znaliśmy w sumie dziesięć wejściówek. 
Zdobywcami nagród są autorzy zdjęć, które publikujemy poniżej. Zwycięzcom 
gratulujemy, a wszystkich pozostałych uczestników zmagań zachęcamy do 
udziału w kolejnych zabawach. Nawet kilka razy w tygodniu organizowane są 
równego rodzaju konkursy, w których do zgarnięcia są cenne nagrody. WA

Oto zdjęcia, 
 które nagrodziliśmy wejściówkami

fOTOgaleria
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NIERUCHOMOŚCI

SpRzEdAm

SpRzEdAm gospodarstwo rolne, 
8.20 ha, wraz z zabudowaniami, tel. 
661 895 941

dzIAłKę budowlaną, Kębłowo No-
wowiejskie, 3km od Lęborka, pod la-
sem, 1033m2 cena 49 tys. zł., tel 602 
306 210

SpRzEdAm działki budowlane w Go-
ścicinie, o pow. 616 i 700 m., tel. 692 
709 330

SpRzEdAm działkę budowlaną 600 
m kw, z dobrym ogrodzeniem muro-
wanym, 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 Żu-
kowie pow. 0d 890 m2 do 1460 m2 , 
uzbrojone droga utwardzona kostka 
polbruk. Cena 150zł/m2, tel. 787 634 
165

WYNAJmę

pOKóJ do wynajęcia, Rumia, tel. 694 
642 709 

pOSzUKUJę WYNAJąć

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

KUpIę

KUpIę mieszkanie za gotówkę, 
w Trójmieście, do remontu, zadłużo-
ne, 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, 
klawiatura 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 oko-
licznościowa: śluby, wesela, sesje 
plenerowe, chrzty, komunie, tel. 697 
442 013

KOTłOWNIE, instalacje, wod-kan, 
gazowe, pompy ciepła, całe Trójmia-
sto i okolice, tel. 601 677 964

TOWARZYSKIE

SAmOTNY w związku, zapozna ko-
bietę z Kartuz, w wieku 50+ lat! Po-
zdrawiam! Tel. 787 558 283

SEx-sex-sex, to lubię! Gorąca Blondi 
pozna Panów sponsorów, Sopot, tel. 
514 120 213

RÓŻNE

KUpIę stare antyczne meble, stare 
maszyny do szycia, stare dywany, 
stare obrazy, futra z norek, tel. 732 
917 377

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

dREWNO opałowe, buk, sosna i ga-
łęziówka, porąbane, ułożone możliwy 
transport, tel. 506 250 477

SIANO, słoma w  balotach 120x150, 
słowa w kostkach, z magazynu, moż-
liwość transportu, tel. 506 250 477

pIłA tarczowa, drewniana, piasta 
i koło pasowe, 180 zł. Rozdrabniacz 
BAK z silnikiem, 780 zł., tel. 600 667 
860

dmUCHAWA, stan dobry, 550 zł., 
Szemud, tel. 510 751 837

pRzYCzEpA do kostek 6 m., stan 
dobry, 3000 zł., Szemud, tel. 510 751 
837

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

złOTA rączka, drobne naprawy, 
sprzątanie obejścia, piwnic, trans-
port, prace w ogrodzie, okolice Luzi-
na, Wejherowa, tel. 693 737 381

SpRzEdAm grobowiec w Pierwoszy-
nie, 4osobowy, tel. 607 291 564
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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

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

REKLAMA               208/2018/DB

ZADZWOŃ: 660 731 138 

lub NAPISZ: d.bieszke@expressy.pl

skuteczna
REKLAMA?

to proste!

BURMiSTRZ MiaSTa RUMi 
ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy 

w Urzędzie Miasta Rumi: 

Inspektor lub Podinspektor w Referacie Zamówień Pu-1. 
blicznych, w pełnym wymiarze czasu pracy,
Kierownik Biura Rady Miejskiej, w pełnym wymiarze 2. 
czasu pracy. 

Szczegółowa treść ogłoszeń o naborze dostępna jest na ta-
blicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi oraz w Biuletynie Infor-
macji Publicznej Urzędu Miasta Rumi /www.bip.rumia.pl/”.

REKLAMA  U/2018/RL

OGŁOSZENIE                                                           342/2018/DB
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WKS GRYF 
WEJHEROWO
www.gryfwejherowo.com.pl

 

Nie możesz być 

Na stadioNie? 
oGLĄdaJ meCz 

Na TvCOm.pL

mECzE 
GRYfA W ppv

Mecz obfitował w wiele sytuacji 
podbramkowych, z których nie 
wiele wynikało, a także ostrych 
starć. W pierwszej połowie 
przewagę mieli wejherowianie, 
choć kontry rzeszowian tez 
były groźne. Dobrą sytuację do 
zdobycia bramki zmarnował 
w 18 min. Dawid Rogalski, któ-
ry efektownym wejściu w pole 
karne strzelił prosto w bram-
karza gości. Ten sam zawodnik 
kilkanaście minut później miał 
też okazję do dobitki po strzale 
Piotra Kołca, ale uprzedził go 
bramkarz Resovii Daniel.
W drugiej połowie nieco od-
ważniej zaczęli goście i gdy-
by nie śmiałe wyjście Lelenia, 
to Antonik w 62 min. będąc 

z nim sam na sam, miał szanse 
na zdobycie bramki, lecz tylko 
trafił w słupek. W kolejnych sy-
tuacjach podbramkowych po-
nownie dobrze bronił golkiper 
Gryfa. Szczęście uśmiechnęło 
się do wejherowian w 79 min. 
gdy Mikulec sfaulował gryfitę 
w polu karnym. Sędzia Konrad 
Aluszyk bez wahania wska-
zał wapno, a Krzysztof Wicki 
zamienił karnego na bramkę. 
W dogrywce rzeszowianie wy-
walczyli jeszcze korner, ale za-
wodnik gości Twardowski po 
faulu zarobił żółtą kartkę i mecz 
dobiegł końca. W sumie rzeszo-
wianie z Wejherowa wywieźli 
tylko 4 żółte kartki.
Gryf po dobrym spotkaniu wy-

walczył u siebie komplet punk-
tów, które pozwoliły utrzymać 
12 miejsce w tabeli, choć prze-
waga nad strefą spadkową jest 
wciąż niewielka i wynosi tylko  
3 punkty. W 21. ostatniej kolejce 
tegorocznych rozgrywek Gryf 
wyjeżdża do faworyzowanej Ela-
ny Toruń, gdzie nawet o 1 punkt 
będzie bardzo trudno.
Na szczęście za plecami kon-
kurenci będą walczyli miedzy 
sobą i dla Gryfa byłoby najle-
piej, gdyby wszyscy podzielili 
się punktami. Siarka podejmie 
Olimpię Elbląg, Pogoń Siedl-
ce zagra z Rozwojem, a ROW 
pojedzie do Resovii. Natomiast 
Błękitni powalczą u siebie ze 
Zniczem.

Gryf jedną bramką 
lepszy od Resovii
ii Liga | Gryf nie zawiódł swych kibiców, którzy w chłodną niedzielę zasiedli na trybunach Wzgórza Wol-
ności. Po zaciętym i wyrównanym pojedynku gryfici pokonali Resovię 1:0 i zdobyli jakże cenne 3 punkty.

GRYf WYSTąpIł 
W SKłAdzIE:

Leleń – Sikorski (76. 
Ewertowski), Brzuzy, Ro-
galski, Wicki, Goerke, 
Czychowski (63. Chwa-
stek), Kołc, Włodyka, Ko-
ziara, Ryk (81. Bury).
Rezerwowi: Ferra, Kątny, 
Ewertowski, Chwastek, 
Bury, Machol, Gulczyński.

Będzie to 21. kolejka II ligi w sezonie 2018/19. Tym razem 
żółto-czarni wyjadą do Torunia, gdzie zmierzą się z tamtejszą 
Elaną Toruń. Wejherowianie znają już swojego przeciwnika, 
gdyż grali z nim na własnym boisku w sierpniu. Wówczas 
wygrali mecz, zdobywając 3 bramki, tracąc 1. 
Czy uda im się powtórzyć ten wynik i przywieźć 3 cenne 
punkty z tego wyjazdu? Z pewnością poprawiłoby to sytu-
ację wejherowian, którzy obecnie nie jest zła (Gryf nie jest 
zagrożony spadkiem z ligi - zajmuje w tabeli 12 pozycję z 23 
punktami), ale pozwoliłoby nieco oddalić się od słabszych 
rywali (drużyny na 13, 14 i 15 miejscu mają o zaledwie dwa 
punkty mniej). 
Z pewnością nie będzie to łatwe zadanie. Elana Toruń 
notowana jest znacznie wyżej w tabeli: zajmuje 3 pozycję 
z dorobkiem 36 punktów. 
Elana Toruń – WKS Gryf Wejherowo, sobota, 1 grudnia, godz. 
13:00, stadion przy ul. Bema 23/29 w Toruniu. /raf/

pOWTóRzą WYNIK 
NA WYJEźdzIE?
ii LiGa | W najbliższą sobotę, 1 grudnia, piłkarzy Gryfa Wej-
herowo czeka kolejny mecz w ramkach rozgrywek ii ligi. 

Ostatnia kolejka przed zi-
mową przerwą przed nami. 
W ramach 21 kolejki na mu-
rawie zmierzą się zespoły: 
Ruch Chorzów – Górnik Łęcz-
na, Skra Częstochowa – GKS 
Bełchatów, Radomiak Radom 
- Olimpia Grudziądz, Siarka 
Tarnobrzeg - Olimpia Elbląg, 
Pogoń Siedlce - Rozwój Kato-
wice, Błękitni Stargard 
- Znicz Pruszków, 
Widzew Łódź 
- Stal Stalowa 
Wola, Elana 
Toruń - Gryf 
W e j h e r o w o , 
Resovia - ROW 
1964 Rybnik. 
Obecnie na czele 
tabeli znajduje się 

zespół Widzew Łódź z dorob-
kiem 38 punktów, na drugim 
miejscu z taką samą ilością 
punktów znajduje się Rado-
miak Radom, zaś na trzecim 
miejscu uplasowała się druży-
na Elana Toruń (36 punktów). 
Z drugiej strony znajdują 
się: Olimpia Elbląg (ostatnie 
miejsce w tabeli, 17 punktów) 

ROW 1964 Rybnik (17 miej-
sce i 18 punktów) oraz 

Pogoń Siedlce (16 
miejsce i 20 punk-
tów). Kolejna - 22 
kolejka – roze-
grana zostanie po 
przerwie, w marcu 

przyszłego roku. 
/raf/

Ostatnie mecze 
przed przerwą
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Zawody odbywały się w miniony 
weekend (24-25 listopada) w hali 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w Rumi. Wśród najlepszych 
znalazły się gimnastyczki z Rumi 
oraz Gdyni.
– MOSiR już po raz piąty był gospo-
darzem mistrzostw Polski w gimna-
styce artystycznej, a z roku na rok 
poziom tych zawodów jest coraz 
wyższy. Widać to zwłaszcza wśród 
seniorek. W tej kategorii wiekowej 
startowały najlepsze zawodnicz-
ki z kraju – mówi jolanta Król, 
dyrektor MOSiR-u. – Warto też 
zauważyć, że rok i dwa lata temu 
było mniejsze zainteresowanie za-
wodami, o czym świadczy przede 
wszystkim liczebność juniorek. To, 
że pojawia się coraz więcej zawod-
niczek, dobrze wróży tej dyscyplinie 
sportu – dodaje.
Współorganizatorem wydarzenia 
był klub SGA Gdynia, którego re-
prezentantki znalazły się w gronie 
laureatek. Poniżej pełne wyniki.

Najlepsze gimnastyczki 
walczyły o puchar
RUMia | Niemal 90 gimnastyczek, reprezentujących 16 klubów z całego kraju, uczestniczyło w zmaga-
niach o Puchar Polski Juniorek i Seniorek w Gimnastyce Artystycznej. 

WIELOBóJ:
1. Kornelia Pacholec – SGA Gdynia 
2. Alicja Dobrołęcka – Legion Warszawa 
3. Adrianna Budnik – Jantar Gdynia 
4. Małgorzata Roszatycka – Hermes Gryfino 
5. Julia Wierzba – Legion Warszawa 
6. Magdalena Karcz – Sokół Kraków 
7. Aleksandra Chełmecka – Sokół Kraków 
8. Darina Rehkova – SGA Gdynia

OBRęCz: 
1. A. Dobrołęcka 
2. K. Pacholec 
3. A. Budnik

pIłKA: 
1. A. Dobrołęcka 
2. A. Budnik 
3. M. Górska

mACzUGI: 
1. K. Pacholec 
2. A. Dobrołęcka 
3. A. Budnik

WSTążKA:
1. K. Pacholec 
2. M. Roszatycka 
3. A. Budnik

pUCHAR pOLSKI SENIOREK
WIELOBóJ: 
1. Natalia Kozioł SGA Gdynia 
2. Natalia Wiśniewska – Jantar Gdynia 
3. Wiktoria Mielec – Sokół Kraków 
4. Małgorzata Romaniuk – Hermes Gryfino 
5. Natalia Kulig – Irina Warszawa 
6. Paula Mochtak – PM Syrena Warszawa 
7. Aleksandra Chełmecka – Sokół Kraków 
8. Roksana Zduniak – Sokół Kraków

pUCHAR pOLSKI JUNIOREK:

Przez trzy dni tancerki Masta 
Dance reprezentowały i promo-
wały Rumię podczas odbywają-
cej się w czeskim Libercu naj-
większej imprezie tanecznej na 
świecie. Zespół zaprezentował 
się w trzech stylach tanecznych, 
tj. Contemporary Ballet, Jazz 
Dance oraz Artistic Dance Show, 
a także dwóch kategoriach wie-
kowych 9-11 lat oraz 12-15 lat. 
Tytuł mistrzyń świata rumskie 
tancerki zdobyły w sumie aż 
w siedmiu kategoriach.
- Nasze dziewczyny spisały się 
dosłownie na medal i wypadły 
wyśmienicie na tle dużej konku-
rencji, która prezentowała bar-
dzo wysoki poziom - komentuje 
główny trener i choreograf, Mar-
ta Miotke. - Cieszę się, że nie tyl-
ko grupowo osiągnęliśmy wspa-

niałe wyniki, ale też dlatego, że 
po raz pierwszy nasza tancerka 
stanęła na najwyższym podium 
w kategorii solowej. Dziękuję 
dzieciom, instruktorom oraz ro-
dzicom za ich ciężką pracę i za-
angażowanie.
Skład reprezentacji UKS Ma-
sta Dance: Emilia Mrozowska, 
Julia Leszczyńska, Julia Zajda, 
Oliwia Skrzypek, Julia Mrozow-
ska, Karolina Oglęcka, Joanna 
Pobłocka, Agata Szefka, Amelia 
Herrmann, Wiktoria Wieleba, 
Marta Kornowska, Julia Ren-
daszka, Maja Lewandowska, 
Małgorzata Gierczak, Małgo-
rzata Masacz, Dominika Pstrą-
gowska, Daria Styn, Agata Sza-
posznikow, Agata Barcikowska, 
Magdalena Kruszyńska, Patrycja 
Jankowska, Izabela Masacz. wa

tancerki mistrzyniami
TaniEc | Zespół Shadow z Uczniowskiego Klubu Sportowego 
Masta Dance przywiózł dwanaście medali z Mistrzostw Świata 
federacji WADF.

Warto w przyszłą sobotę, 8 grudnia, 
wybrać się do wejherowskiej siłowni 
Apollo. W ramach Dnia Otwartego na 
gości przez cały dzień czekać będzie 

mnóstwo okazji. Dla początkujących 
to doskonała okazja, by zacząć regu-
larne ćwiczenia i aby dowiedzieć się, 
jak dbać o swoją kondycję i sylwetkę. 
A dla tych bardziej doświadczonych to 
szansa na porozmawianie z profesjo-
nalistami i skorzystania z porad, po-
kazów i warsztatów. 
Dzień otwarty zaplanowany jest w go-
dzinach od 8.00 rano do 19.00. Poniżej 
publikujemy dokładny program. Na-
tomiast zawody Cross Games, Bench 
Press (wyciskanie sztangi) i wioślarz 
(ROW 500m) potrwają od godz. 14.00 
do 18.00. 

Siłownia Apollo mieści się w Wejhero-
wie przy ul. Wałowej 25. /raf/

Dzień Otwarty athletic apollo!
WEJHEROWO | Zawody, pokazy, treningi, warsztaty i konsultacje – w ra-
mach Dnia Otwartego Athletic Apollo zaplanowano mnóstwo wydarzeń. pROGRAm 

dNIA OTWARTEGO:

godz. 8.00 •	 – Trening Crossfit Kettlebells  
– Iwona Szlas
godz.•	  9.00 – Trening Przygotowania  
Motorycznego – Krystian Patok
godz. 10.00•	  – Ciężary Olimpijskie   
– Marcin Gabryś, Łukasz Brzeziński
godz. 11.00•	  – Jak zostać Strongmanem?  
- Mateusz Ostaszewski, Krzysztof Kacnerski
godz. 11.00•	  – Trening Trójboju Siłowego   
– Jakub Lemański, Łukasz Brzeziński
godz. 12.00•	  – Trening Funkcjonalny    
dla Biegaczy – Marcin Chabowski
godz. 13.00•	  – Konkultacje: kulturystyka  
i fitness - Beata Górska
godz. 17.30 •	 – Warsztaty Street Workout   
– Łukasz Milka

REda | Trwa Redzka Liga „Baśki Kaszubskiej” 
2018/2019 o Puchar Przewodniczącego Rady Miasta. 
Po trzeciej rundzie prowadzi andrzej Puchowski. 

Miłośnicy karcianych zmagań spotykają się cyklicznie 
od listopada do marca, rywalizując o cenne punkty w 
klasyfikacji generalnej Redzkiej Ligi Baśki Kaszubskiej. 
18 turniejów we wtorkowe wieczory zawsze gromadzi 
przy stołach sporą grupę graczy. W pierwszej rundzie 
zagrało 18 zawodników. Zwyciężył Jerzy Drewa, uzy-

skując 111 
pkt. Drugie 
miejsce zajął 
Mieczysław 
Kuźmiński 
z 79 pkt. a 
trzecie miej-
sce Tadeusz 
Sychowski 
z 37 pkt. Do 
drugiej run-

dy przystąpiły 
22 osoby, gdzie pierwsze miejsce zajął Mieczysław Kuź-
miński z 206 pkt., drugie Tadeusz Sychowski z 74 pkt. a 
trzecie Wacław Trocki z 66 pkt. Do trzeciej rundy zasia-
dły 23 osoby. Zwyciężył Andrzej Puchowski, zdobywa-
jąc 105 pkt. Drugie miejsce zajął Wacław Trocki z 72 pkt. 
a trzecie Jerzy Gruba z 61 pkt. Warto dodać, że cały czas 
można przystąpić do gry w karty. Baśka rozgrywana jest 
we wtorki o godz. 18:00 w sali widowiskowej MOSiR lub 
kawiarni (ul. Łąkowa) w Redzie. (DD)

LiGa BaŚKi KaSZUBSKiEJ


