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Unikat na skalę 
województwa

str. 4-5

Takiej szkoły, jaka działa w Wejherowie, nie ma w całym województwie pomorskim. Po zakończeniu 
trwającej rozbudowy będzie to placówka edukacyjna unikatowa nie tylko na Pomorzu, ale na skalę kraju. 
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BogaTy Program
Wśród zaplanowanych na ten dzień 

atrakcji wymienić można przejazd czołgu 
powstańczego i samochodów pancernych 
z Muzeum Techniki Wojskowej „Gryf ”, 
obecność rekonstruktorów z różnych 
epok, a także występ artystyczny. Chętni 
będą mogli również posilić się żołnierską 
grochówką.

Uroczyście i radośnie
Obchody Narodowego Święta Niepodległości 

w Rumi rozpoczną się od składania kwiatów, 
mszy świętej i przemarszu, a skończą na 
rodzinnym festynie wojskowym. Kulturalną 
odsłoną wydarzenia będzie uroczysty koncert 
patriotyczny w wykonaniu Zespołu Śpiewaczy 
św. Cecylia i Pomorskiej Orkiestry Symfonicznej 
pod dyrekcją Krzysztofa Brzozowskiego, który 

odbędzie się o godzinie w hali MOSiR.

Wielka i mała ojczyzna
Celem rumskich obchodów jest uczczenie 101. 

rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, 
promowanie historii kraju i regionu, a także 
kształtowanie postaw patriotycznych wśród 
lokalnej społeczności oraz integracja.

Szczegółowy program obchodów:
godz. 12:30 – składanie kwiatów •	

przy pomniku Hieronima Derdowskiego 
i Józefa Wybickiego

godz. 13:15 – formowanie oficjalnej •	
kolumny przemarszu na ul. Piłsudskiego

godz. 14:05 – rozpoczęcie przemarszu•	
godz. 14:50 – zakończenie przemarszu•	
godz. 15:00-17.00 – festyn rodzinny  •	
godz. 16:30 – koncert patriotyczny •	

(hala MOSiR)

Trasa przemarszu:
Wymarsz spod Sanktuarium Najświętszej 
Maryi Panny Wspomożenia Wiernych, 
przejście ulicami: Dąbrowskiego, 
Starowiejską, Dębogórską i Chełmińską 
do obelisku.

Urodziny gminy i obchody Święta Niepodległości

śWięTUj niePodległość
PoWiaT | 11 listopada to data, która jest (a przynaj-
mniej powinna być) znana każdemu Polakowi. 

Tego dnia obchodzone jest 
Narodowe Święto Niepod-
ległości - dla upamiętnienia 
odzyskania niepodległości 
przez Polskę w 1918 r., po 
123 latach zaborów. Święto 
to zostało ustanowione 
ustawą z dnia 23 kwietnia 
1937 r., a następnie zniesio-
ne ustawą Krajowej Rady 
Narodowej 22 lipca 1945 r. 
Po wielu latach przywróco-
no je w okresie transforma-
cji systemowej w 1989 r.
Jest to dzień ustawowo 
wolny od pracy. Dzień, 

w którym co roku w wielu miejscowościach i zakątkach 
Polski organizowane są rozmaite wydarzenia, jak mar-
sze, parady, spotkania, prelekcje, koncerty, okoliczno-
ściowe wystawy i wiele, wiele innych. 
Jednym z nieodłącznych elementów tego święta jest 
wywieszenie za oknem mieszkania czy na maszcie przed 
posesją biało-czerwonej flagi. W ten sposób każdy może 
w prosty sposób pokazać, że czuje się Polakiem, że życie 
w wolnym i niepodległym kraju jest dla niego ogromną 
wartością. Wywieszona flaga symbolizować będzie nasz 
patriotyzm oraz stanie się wyraźnym znakiem dla innych, 
że pamiętamy o ważnych wydarzeniach z historii naszego 
kraju. Pamiętajmy zatem, aby w to wyjątkowe święto przy 
oknie czy przed domem wywiesić biało-czerwoną flagę. 
A co, jeśli ktoś nie posiada flagi? Gdzie można ją kupić?
Duży wybór różnego rodzaju flag w praktycznie do-
wolnych wymiarach oferuje firma „GAJA Maszty, Flagi” 
z Bolszewa (koło Wejherowa). Firma mieści się przy ul. 
Nadrzecznej 1 w Bolszewie. Dane kontaktowe: biuro@ga-
ja-maszty.com.pl, tel. 58 679 81 00, www.gaja-maszty.com.
pl. Firma posiada też swój profil na Facebooku: facebook.
com/gaja.maszty.flagi. Gm. WejheroWo | Jubileusz 85-lecia gminy Wejherowo i program obchodów Święta Niepodległości w gminie.

ReklaMa 298/2019/DBReklaMa 310/2019/DB ReklaMa 311/2019/DB

Szukasz pracownika? Dodaj ogłoszenie! Wyślij SMS, wpisując EXP.PDP. i treść 
ogłoszenia  na numer 79657

Biało-czerwona parada
rumia | Z okazji 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w poniedziałek (11 listopada) 
w Rumi odbędzie się niepodległościowa parada połączona z rodzinnym festynem. Na wydarzenie 
zapraszają burmistrz Michał Pasieczny oraz przewodniczący rady miejskiej Ariel Sinicki.

W tym roku gmina Wejherowo świętuje 
85 urodziny. Z tej okazji organizowane są 
liczne wydarzenia związane z obchodami 
jubileuszowymi. Zwieńczeniem obchodów 
85-lecia będzie Uroczysta Sesja Rady Gminy 
Wejherowo, która odbędzie się 8 listopada 
br. o godz. 11.00 w Szkole Podstawowej im. 
Mikołaja Kopernika w Bolszewie, ul. Szkolna 

13. Przed nami także Turniej Wiedzy 
o Gminie, który zaplanowano na 8 listopada 
br. o godz. 17.00 w Bibliotece w Bolszewie. 
Wstęp bezpłatny.

Pod znakiem 85-lecia Gminy upłyną 
także tegoroczne obchody Święta 
Niepodległości. 10 listopada odbędzie się 
uroczysty biało-czerwony marsz, który 

wyruszy o godz. 11.15 z Gminnego Placu 
Pamięci w Bolszewie do ArtParku, gdzie 
odśpiewamy pieśni patriotyczne i posilimy 
się żołnierską grochówką, a 11 listopada 
o godz. 18 w kościele w Bolszewie zostanie 
odprawiona msza św. za ojczyznę. Serdecznie 
zapraszamy!

/UGW/

wejdź na naSz
portal!
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To koniec prac i koniec utrudnień w ruchu 
na tej ulicy, ale jeszcze nie w tej części miasta. 
Na ul. Przemysłowej przywrócono normalny 
ruch dwukierunkowy, na trasę powróciły także 
miejskie autobusy. 

Efektem prowadzonych przez samorząd Po-
wiatu Wejherowskiego prac jest przede wszyst-
kim nowa, wzmocniona nawierzchnia drogi. 

W ramach inwestycji wybudowano także chod-
niki oraz ścieżkę rowerową. Powstała nowa 
zatoka autobusowa oraz wyznaczone zostały 
miejsca parkingowe także dla osób niepełno-
sprawnych. Prace prowadzone były na odcinku 
od ulicy Granicznej do ulicy Wierzbowej.

Modernizacja wymagała także prac podziem-
nych w ramach których wykonano przebudo-

wę istniejącej sieci gazowej, przebudowę oraz 
zabezpieczenie sieci teletechnicznych, a także 
przebudowę sieci linii kablowych,

Całość prac kosztowała blisko 4,5 mln zł. In-
westycja finansowana była ze środków powiatu 
wejherowskiego, przy wsparciu rządowym po-
chodzącym z rezerwy subwencji ogólnej. Kwo-
ta dofinansowania wyniosła blisko 1,9 mln. zł.

Na normalne trasy powróciły autobusy ob-
sługiwane przez MZK Wejherowo. Linia nr 1 
nie kursuje już tymczasowymi objazdami (co 
miało miejsce przez ostatnie 4 miesiące). 

Ale to jeszcze nie koniec remontów w tej czę-
ści miasta. Z powodu budowy ronda u zbiegu 
ulic Karnowskiego i Przemysłowej (ta inwesty-
cja realizowana jest przez miasto Wejherowo) 
wprowadzono ruch wahadłowy. Prowadzone 
prace mogą powodować opóźnienia w kurso-
waniu autobusów MZK.

Wszystkie prace mają zakończyć się jeszcze 
w tym miesiącu. 

/raf/
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WSPólngo śWięToWania
reda | miasto 101. rocznicę odzyskania niepodległości 
przez Polskę będzie świętować radośnie i uroczyście.

- Rozpoczynamy, jak co 
roku, uroczystą mszą 
świętą w najstarszym 
redzkim kościele przy ul. 
Gdańskiej, którą uświetni 
koncert Miejskiego Chóru 
Kameralnego – mówi 
Krzysztof Krzemiński, 
burmistrz Redy. – Po mszy 
złożymy kwiaty pod tablicą 
upamiętniającą poległych 
mieszkańców Redy. 
Następnie wszyscy chętni 
zostaną zaproszeni pod 
siedzibę Ochotniczej Stra-

ży Pożarnej, gdzie w południe w ramach akcji „Niepodle-
gła do hymnu” zostanie odśpiewany hymn Polski.
- „Niepodległa do hymnu” to jedyne w swoim rodzaju 
wydarzenie, stwarzające możliwość wspólnego zaśpiewa-
nia hymnu przez każdego Polaka, w różnych miejscach 
w kraju i na świecie – mówi Łukasz Kamiński, zastępca 
burmistrza Redy. - W akcji tej, zainicjowanej przez Biuro 
Programu „Niepodległa”, w stulecie odzyskania niepodle-
głości wzięło udział prawie tysiąc podmiotów na sześciu 
kontynentach. W tym roku też śpiewamy.
Kolejnym, bardzo ważnym punktem redzkich obchodów 
jest odsłonięcie tablicy upamiętniającej 80. rocznicę 
śmierci Lucjana Kellasa i Franciszka Talaśki, założycieli 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Redzie, którzy w dniu 
11 listopada 1939 roku zostali zamordowani w lasach 
piaśnickich. Po części oficjalnej burmistrz Krzysztof 
Krzemiński zaprasza na tradycyjną grochówkę i rogale 
marcińskie. Artystycznie czas umilą występy młodzieży 
ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Redzie.

Wystawki na telefon
WejheroWo | Zmiany w przepisach i ułatwienia dla mieszkańców w kwestii wywozu odpadów – to 
jedne z najważniejszych zmian, jakie wprowadzili radni miasta podczas sesji.

Jedną z w ważniejszych decyzji na ostatniej 
sesji Rady Miasta Wejherowa było przyjęcie 
„Regulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie Wejherowa” oraz uchwały w spra-
wie „Szczegółowego sposobu i  zakresu świad-
czenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości”. 
Obie uchwały są przede wszystkim wynikiem 
zmian w ustawach. Miasto wprowadziło po-
nadto ułatwienia dla mieszkańców. Zmiany 
wejdą w życie od 1 marca 2020 roku.

W uchwale w sprawie „Szczegółowego spo-
sobu i  zakresu świadczenia usług w  zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od wła-
ścicieli nieruchomości i  zagospodarowania 
tych odpadów, w  zamian za uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości opłatę za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi” m.in. 
wprowadzono z inicjatywy miasta „wystawki 
na telefon”. Na czym to polega? Dotychczas 
było tak, że dwa razy w roku, w określonych 
terminach mieszkańcy mogli wystawiać przy 
ulicy odpady wielkogabarytowe (np. stare me-
ble), które odbierał ZUK. Obecnie będzie tak, 
że mieszkańcy będę mogli dwa razy w roku 
zgłosić (telefoniczne, elektronicznie, pisem-
nie) do firmy wywozowej potrzebę odbioru 
odpadów wielkogabarytowych w wybranym 
przez siebie terminie, a firma odbierze te od-
pady w ciągu 5 dni od zgłoszenia.

- Wychodzimy naprzeciw mieszkańcom. To 
oni będą mogli decydować kiedy chcą usunąć 
odpady. Nie będzie też okresowego nagroma-
dzenia opadów na ulicach Wejherowa podczas 
wystawek. To jest bardzo dobre rozwiązanie! – 
podkreślał podczas dyskusji radny Rafał Szlas.

- Mieszkańcy nie będą musieli czekać na 
termin wystawek po to, aby pozbyć się np. 
starego tapczanu, tylko zadzwonią i odbiór 
nastąpi w ciągu maksymalnie 5 dni – dodał 
radny Wojciech Kozłowski. - Warto zauwa-
żyć, że podobną usługę dla mieszkańców 
świadczy już od dłuższego czasu Komunal-
ny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” 
w zakresie tzw. elektro-odpadów. Wystarczy 

zadzwonić i Związek odbiera za darmo stare 
pralki, lodówki, itd. Sprawdza się to w prak-
tyce bardzo dobrze.

Zastępca prezydenta Beata Rutkiewicz 
zwróciła uwagę na fakt, że nowy system uła-
twi prace firmie wywozowej, gdyż nie będzie 
okresowego bardzo dużego nagromadzenia 
pracy podczas wystawek jak dotychczas, co 
poprawi również czystość na ulicach. Podob-
ny system „wystawek na telefon” funkcjonuje 
już m.in. w Krakowie, Częstochowie, Olszty-
nie, Gliwicach i Gdyni.

Zarówno powyższą uchwałę jak  i „Regu-
lamin utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Miasta Wejherowa” należało 
w wielu punktach zmienić i uaktualnić na 
mocy aktualnie obowiązujących ustaw. Dosto-
sowanie Regulaminu do zmian w przepisach 

polega m.in. na wprowadzeniu obowiązku 
selektywnej zbiorki odpadów  BIO (odpadki 
warzywne i owocowe, resztki żywności po-
chodzenia roślinnego) i określenie warunków 
ich odbioru. Między innymi ten temat będzie 
przedmiotem szerokiej akcji informacyjnej 
skierowanej do mieszkańców, aby przygoto-
wać w Wejherowie wejście w życie  nowego 
systemu od 1 marca 2020 r.

Ponadto rada miasta musiała z treści uchwał 
usunąć zapisy powielające przepisy ustaw, gdyż 
takie są obecne wymagania organów kontroli 
i nadzoru. Zdaniem tych organów uchwały 
samorządów należy czytać razem z ustawami. 
Uchwały zawierające w swojej treści przepisy 
ustaw są po prostu uchylane przez organy kon-
troli i nadzoru.
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Ważna ulica po remoncie już przejezdna
WejheroWo | Jedna z ważniejszych ulic w Wejherowie – ul. Przemysłowa – została oddana do użytku po modernizacji.

Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Wyślij do nas! redakcja@expressy.pl

Dzień Niepodległości
WejheroWo | To już 101. rocznica odzyskania niepodległości. 

Starosta Wejherowski Gabriela 
Lisius i Prezydent Miasta Wej-
herowa Krzysztof Hildebrandt 
zapraszają 11 listopada mieszkań-
ców Wejherowa na obchody Dnia 
Niepodległości w Wejherowie.
Tego dnia w mieście odbędzie się 
szereg wydarzeń patriotycznych. 
Obchody rozpocznie o godz. 10 
Niepodległościowy Marsz Nordic 
Walking, który wyruszy sprzed 
wejherowskiego Ratusza. Po mszy 
św. o godz. 11 w kościele pw. Trój-
cy Świętej odprawionej w intencji 
Ojczyzny, w samo południe wy-
konane zostanie na Placu Jaku-
ba Wejhera pamiątkowe  zdjęcie 
i wpólnie odśpiewamy Hymn Pol-
ski. Głównym punktem uroczysto-
ści będzie biało-czerwona parada 
niepodległościowa, która wyruszy 
sprzed wejherowskiego ratusza do 
Parku Miejskiego w Wejherowie, 

gdzie ok. 13 rozpocznie się wspól-
ne świętowanie. O godz. 18 w Mu-
zeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej w Wejhe-
rowie odbędzie się VI Maraton 
Pieśni Patriotycznej. 

Uroczystość Powiatowo-Miejska
8 listopada, w piątek w Szkole 

Podstawowej nr 5 w Wejherowie 
tradycyjnie odbędzie się Powia-
towo-Miejska Akademia z okazji 
Święta Niepodległości, podczas 
której wygłosi przemówienie Pre-
zydent Miasta Wejherowa Krzysz-
tof Hildebrandt. Odbędzie się 
również część artystyczna w wyko-
naniu uczniów SP nr 5 oraz Kon-
cert Orkiestry Państwowej Szkoły 
Muzycznej I St. w Wejherowie. 

Zachecamy wszystkich do przy-
ozdobienia  biało-czerwoną flagą 
domu, okna czy balkonu.  

/raf/
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Powstanie szkoły rzemiosła a później 
trwająca obecnie rozbudowa to Pana dzie-
ło. Uroczystość powieszenia wiechy to 
piękny prezent na Pana 88 urodziny...

- Faktycznie, nie spodziewałem się tylu ży-
czeń i tylu dobrych słów. Ale najważniejszy jest 
tu nie mój jubileusz, ale właśnie ta szkoła.

Jakie zatem były początki tej wyjątkowej 
placówki?

- Wszystko zaczęło się w Bolszewie. Ówcze-
sny dyrektor gimnazjum zwrócił się do mnie 
z prośbą o radę – powiedział, że ta młodzież 
nie wie, co ma robić po szkole, gdzie dalej się 
kształcić, jaki wybrać zawód. Wtedy zapro-
ponowałem, żeby wydzierżawić sale lekcyjne 
i aby powstały klasy o profilach zawodowych. 
Od początku nie miała to być tzw. „zawodówa” 
(o takich szkołach wiele osób miało wówczas 
bardzo złą opinię), tylko Szkoła Rzemieślnicza, 
która rzetelnie przygotowuje do dalszego życia 
zawodowego. I – jak widzimy z perspektywy 
czasu – to nam się udało. 

Czy można powiedzieć, że ta szkoła od 
lat była Pana marzeniem, które teraz, na 
Pana oczach, zostało zrealizowane i wciąż 
się rozwija?

- Dokładnie tak. Ja w rzemiośle przepracowa-
łem już 60 lat, wyszkoliłem w tym czasie wielu 
rzemieślników. Ale samemu nie zrobi się wszyst-
kiego, stąd pomysł, aby założyć szkołę. Z tym, że 
sama szkoła to nie wszystko – klasy lekcyjne są 
nieduże, nie można w nich nauczyć wszystkie-

go, co potrzebne jest później do podjęcia pracy. 
Kolejnym krokiem było więc pozyskanie 12 mln 
zł na budowę nowego obiektu, gdzie znajdą się 
doskonale wyposażone pracownie. 

Kiedy ta inwestycja zostanie ukończona, 
będzie to doskonały przykład połączenia 
rzemiosła, pracodawców i szkoły. 

- Tak, to piękny przykład na to, że współ-
pracując można zrobić naprawdę dużo. Za-

kład pracy i szkoła muszą tworzyć jedno. 
Przyniesie to ogromne korzyści obydwu 
stronom. Ta szkoła to moje dziecko. 

A jak Pan ocenia rzemiosło w dzisiej-
szych czasach w naszym kraju?

- Kiedyś rzemiosło było biedniejsze, dziś 
fachowcy mają większe możliwości, zaczęli 
dobrze zarabiać. Dobrzy fachowcy są i zawsze 
będą potrzebni, rzemiosło to przyszłość. 

Ta szkoła to moje dziecko
WYWiaD | Z Brunonem Gajewskim, starszym Powiatowego Cechu Rzemiosł Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw - Związku Pracodawców w Wejherowie, rozmawia Rafał Korbut.
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najmłodSi Uczą Się 
Segregacji odPadóW
reda | Podczas wizyty w Urzędzie miasta uczniowie klas 
zerowej i pierwszej Szkoły Podstawowej nr 5 im. jana 
drzeżdżona w redzie uczyli się, jak segregować odpady. 

Przygotowana przez pracowników Referatu Gospodarki 
Odpadami Komunalnymi UM w Redzie pogadanka informa-
cyjno-edukacyjna dotyczyła zasad prawidłowej segregacji 
odpadów. Uczniowie dowiedzieli się, jak można podzielić 
domowe śmieci i co oznaczają kolory pojemników na odpa-
dy. Nie zabrakło części praktycznej, czyli zadań konkur-
sowych. W nagrodę za zaangażowanie wszyscy otrzymali 
gadżety edukacyjno – ekologiczne, w tym torby płócienne 
wielorazowego użytku, gry planszowe Eko Reda, kamizelki 
i czapki odblaskowe, czy kolorowanki. Atrakcją zajęć była 
również prezentacja multimedialna, która przypomniała 
dzieciom rodzaje odpadów oraz odpowiednie dla nich ko-
lory worków i pojemników. – Dzieci bardzo aktywnie i z za-
interesowaniem uczestniczyły w zajęciach – mówi Grażyna 
Lemańczyk, kierownik Referatu Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi Urzędu Miasta w Redzie. - Rozdaliśmy ulotki 
o zasadach segregacji odpadów, z wyszczególnieniem 
każdej frakcji, którą zbieramy w naszym mieście. Na zakoń-
czenie wizyty w Urzędzie uczniowie odwiedzili burmistrza 
Krzysztofa Krzemińskiego, jego zastępcę Halinę Grzesz-
czuk oraz sekretarz miasta, Hannę Janiak, gdzie zostali 
mile przyjęci i obdarowani zawieszkami odblaskowymi. 
Zwiedzanie zakończyła wizyta w sali ślubów Urzędu Stanu 
Cywilnego i sali obrad Rady Miejskiej.
DD

fot. Daria Dunajska

Zarząd Województwa Pomor-
skiego podjął temat zanieczysz-
czenia powietrza i przyjął projekt 
uchwały w sprawie wprowadzenia 
na obszarze województwa po-
morskiego ograniczeń i zakazów 
w zakresie eksploatacji instalacji, 
w których następuje spalanie pa-
liw (tzw. „uchwała antysmogo-
wa”). Uchwała będzie dotyczyła 
również terenu miasta Wejherowa 
w zakresie domowych pieców, 
kotłów i palenisk. Za nieprze-
strzeganie uchwały Sejmiku Wo-
jewództwa Pomorskiego będzie 
groziła nawet grzywna. Dlatego 
warto zapoznać się z jej projektem 
i wyrazić swoje zdanie. 

Dokument dostępny jest na stro-
nie BIP Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Pomorskiego: 
https://bip.pomorskie.eu/m,505,u-

chwaly-antysmogowe.html.
Zarząd przekazał projekt do kon-

sultacji społecznych, które potrwa-
ją do 29 listopada br. Każdy miesz-
kaniec województwa pomorskiego 
może zapoznać się z zapisami pro-
jektu uchwały i zgłosić do niego 
swoje uwagi lub wnioski: konsulta-
cje-srodowiska@pomorskie.eu.

W ramach konsultacji odbę-
dą się również spotkania otwarte 
dla wszystkich zainteresowanych: 
w Gdańsku, 12 listopada o godz. 
12, w Sali Urzędu Marszałkowskie-
go, ul. Augustyńskiego 1; w Słup-
sku, 14 listopada o godz. 11, w Sali 
słupskiego Inkubatora Technolo-
gicznego, ul. Portowa 13; w Ko-
ścierzynie, 22 listopada o godz. 
10, w Sali Widowiskowej przy ul. 
3 Maja 9a. 

/raf/

Pomorze | To ważna sprawa dla wszystkich - weź udział 
w konsultacjach społecznych „uchwały antysmogowej”.

NIE dla smogu

Wyślij SMS, wpisując EXP.PDP. 
i treść ogłoszenia na numer:

Szukasz pracownika?

 79657
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Młodzi adepci zawodów będą tu uczyć 
się na najnowocześniejszym sprzęcie 
pod okiem doświadczonych rzemieślni-
ków. Założenie jest takie, aby poznawali 
pracę zawodową w praktyce - tak, aby 
po zakończeniu edukacji mogli od razu 
podjąć pracę. 

Tu – czyli w nowym budynku Szkoły 
Rzemiosła w Wejherowie. Szkoła została 
założona kilkanaście lat temu przez Po-
wiatowy Cech Rzemiosł Małych i Śred-
nich Przedsiębiorstw w Wejherowie. 
Od tej pory placówka przeniosła się do 
nowej siedziby, powiększono ilość klas 
(a co za tym idzie, ilość uczniów) a kil-
ka lat temu pojawił się pomysł budowy 
nowego obiektu, w którym znajdą się 
pracownie wyposażone w najnowo-
cześniejszy sprzęt. Dzięki staraniom 
Brunona Gajewskiego, prezesa Cechu 
i inicjatora powstania szkoły, udało się 
pozyskać pieniądze z funduszy unijnych 
i rozpocząć budowę. Budowa wkroczyła 
w kolejny etap, we wtorek w samo po-

łudnie symbolicznie zawieszono wiechę 
na dachu. W uroczystości wzięli udział 
m.in. Mieczysław Struk, marszałek wo-
jewództwa pomorskiego, Jacek Thiel, 
wicestarosta wejherowski, zastępcy 
prezydenta Wejherowa Beata Rutkie-
wicz i Arkadiusz Kraszkiewicz, Henryk 
Skwarło, wójt gminy Wejherowo, Ry-
szard Kalkowski, wójt gminy Szemud 
i inni zaproszeni goście.

- Kilka tygodni temu uczestniczyliśmy 
we wmurowaniu aktu erekcyjnego tego 
budynku, a dziś on już stoi – powiedział 
Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca pre-
zydenta Wejherowa. - Jestem dumny, że 
ta szkołą znajduje się i działa w Wejhe-
rowie, w stolicy powiatu. 

- Powiat wejherowski, jako organ pro-
wadzący m.in. szkoły branżowe, dba 
o rozwój i kształcenie młodzieży – dodał 
Jacek Thiel, wicestarosta wejherowski. - 
Postanowiliśmy zainwestować w rozwój 
tego kształcenia, w tym celu sięgnęliśmy 
po środki zewnętrzne. Życzę, aby jak 

najwięcej młodych osób kształciło się tu, 
w nowych standardach, i aby później za-
silili lokalny rynek pracy. 

Uroczystość była podwójna – oprócz 
zawieszenia wiechy były to bowiem 88. 
urodziny Brunona Gajewskiego, starszego 
Cechu. Zebrani gratulowali mu ogromne-
go sukcesu, jakim jest budowa szkoły, zło-
żyli także życzenia i odśpiewali tradycyjne 
„sto lat”. A z racji wieku życzono nawet nie 
stu, ale dwustu lat życia w zdrowiu. 

- To moje „dziecko” - powiedział Bru-
non Gajewski podczas wieszania wiechy 
na dachu budynku. - Nie ukrywam, że 
uważam to za ogromny sukces. Tym więk-
szy, że jest to inwestycja dla przyszłych 
pokoleń. Bo to właśnie tu – w Wejhero-
wie, stolicy powiatu – będą się kształcić 
nowe kadry. Stąd wyjdą świetni fachow-
cy, którzy podejmą pracę w firmach lub 
sami będą tworzyć kolejne firmy. 

Obecni na uroczystości samorządowcy 
podkreślili, że pomysł założenia szkoły 
rzemiosła kilkanaście lat temu właściwie 

wyprzedził czasy i obecnie znakomicie 
wpisuje się w ogromny projekt wspierania 
szkolnictwa zawodowego, realizowany za-
równo w powiecie wejherowskim, jak i na 
terenie całego województwa. 

- Uruchomienie tej szkoły w 2006 roku, 
w której było 35 uczniów i 13 nauczycieli, 
w wynajętych pomieszczeniach w Bolsze-
wie było absolutnie przełomowym mo-
mentem w szkolnictwie zawodowym na 
Pomorzu – podkreślił Mieczysław Struk, 
marszałek pomorski. - To była pierwsza 
niepubliczna szkoła zawodowa w naszym 
województwie. Autorem tej całej kon-
cepcji jest dzisiejszy jubilat, Brunon Ga-

jewski. Ta inicjatywa sprzed wielu lat, to 
wizjonerstwo pana prezesa i jego współ-
pracowników, znalazło podatny grunt. 
Ponad 12 mln zł zł pozyskanej dotacji na 
ten projekt pozwoli na utworzenie dosko-
nale wyposażonych sal lekcyjnych a także 
stanowisk umożliwiających przygotowa-
nie zawodowe dla aż 800 uczniów! Skok 
(bo szkoła zaczynała od 35 uczniów) jest 
więc kolosalny. Gratuluję tego ogromnego 
dla całej społeczności sukcesu. 

W uznaniu zasług marszałek wręczył 
Brunonowi Gajewskiemu Medal Woje-
wództwa Pomorskiego. 

Rafał Korbut

d o d a j
ogłoszenie

szukam pracownikamłodzi radni noWej kadencji rozPoczynają Pracę
reda | W Urzędzie miasta odbyło się oficjalne wręczenie aktów mianowania radnym V kadencji młodzieżowej rady 
miasta. W jej skład weszło dziewiętnastu uczniów szkół podstawowych i średnich. 

Akty mianowania młodym radnym 
wręczyli przedstawiciele redzkiego 
samorządu, tj. Małgorzata Lewińska, 
wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej, 
Łukasz Kamiński, zastępca burmistrza 
i radny Radosław Farion, opiekun Mło-
dzieżowej Rady Miasta.
- To już piąta kadencja naszej młodej 
rady – mówi Łukasz Kamiński, zastępca 
burmistrza Redy. – Trzeba przyznać, 

że głos młodzieży brzmi coraz głośniej 
i stanowi ważny element funkcjonowa-
nia redzkiego samorządu. Młodzieżowa 
Rada Miejska jest – przypomnijmy – 
organem doradczym, a niewątpliwie 
głos bezpośrednio zainteresowanych 
w sprawach dotyczących najmłodszego 
pokolenia redzian jest bardzo istotny. 
Warto zaznaczyć, że w inauguracyjnym 
posiedzeniu Młodzieżowej Rady Miasta 

V kadencji uczestniczyli również przed-
stawiciele Redzkiej Rady Seniorów, tj. 
Jadwiga Pienczk, Anna Mostek i Elż-
bieta Piłkowska. Swoim wychowankom 
towarzyszyli dyrektorzy i nauczyciele 
– opiekunowie szkolnych samorządów 
z redzkich szkół. Na następnym, już 
roboczym spotkaniu, Młodzieżowa 
Rada Miasta wybierze między innymi 
prezydium.

Wiecha zawisła na budynku szkoły
 WejheroWo | W tym budynku uczniowie będą poznawać tajniki zawodów w taki sposób, 
jak wygląda codzienna praca w zakładzie produkcyjnym. Na nowym obiekcie wejherowskiej 
szkoły rzemiosła uroczyście zawieszono wiechę. 
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Powiat Wejherowski
www.powiatwejherowski.pl /powiatwejherowski

OBWIESZCZENIE
Starosta Wejherowski

działając na podstawie art. 1, art. 11a ust. 1, art. 11d ust. 5 ustawy 
z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowa-
nia i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. 
Dz. U. z 2018r. poz. 1474) oraz art. 10, 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960r. kodeksu postępowania administracyjnego (tekst 
jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 
2019-09-11 na wniosek Prezydent Miasta Wejherowa, 84-200 Wej-
herowo ul. Pl. Jakuba Wejhera 8 wszczęto postępowanie w sprawie:

 wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
- Budowa ul. Inwalidów Wojennych i ul. Przyjaźni wraz z budową 

ronda na skrzyżowaniu z ul. Sobieskiego w Wejherowie

na nieruchomościach gruntowych na terenie gminy Miasta Wejhe-
rowa określonych poniżej:

A. działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogi gminnej:*
- obr. 05 działki nr ewid.: 6, 22/15
- obr. 16 działki nr ewid.: 316/2 (316), 1/3, 17/18 (17/7), 18/2(18), 
16/2, 16/1, 332/2(332), 317/34 (317/3), 318/1, 317/5, 317/35 
(317/6), 317/10, 317/37 (317/9), 317/39 (317/12), 151/9 (151/3), 
154/16 (154/10), 154/18 (154/15)
 
B. działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogowego 
dróg innych kategorii (dla rozbudowy drogi powiatowej):*
- obr. 05 działki nr ewid.: 20
- obr. 16 działki nr ewid.: 316/1 (316), 17/17 (17/7), 147/2, 322/7, 
18/1 (18), 333/1 (333), 332/1 (332), 317/33 (317/3)

C. działki objęte obowiązkiem rozbiórki obiektów budowla-
nych, budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, zjaz-
dów i innych dróg publicznych:*
- obr. 05 działki nr ewid.: 22/10, 22/7, 22/17, 22/13
- obr. 16 działki nr ewid.: 2/2, 3, 4/2, 323, 333/2 (333), 332/3 (332), 
317/36 (317/6), 318/10, 317/16, 335, 317/38 (317/9), 317/40 
(317/12), 151/10 (151/3), 154/17 (154/10), 19/1, 322/3, 322/4, 
17/10, 322/5, 322/6, 317/14, 334, 318/9, 17/14, 19/9, 322/2, 152, 
154/12, 317/18, 154/20 (154/15), 318/16

* numery w nawiasach oznaczają numery działek przed podziałem 

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, 
właściwe organy administracji rządowej i samorządowej oraz 
właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych inwe-
stycją o możliwości składania wniosków, uwag lub zastrzeżeń 
dotyczących przedmiotowej sprawy, a także o możliwości wypo-
wiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgło-
szonych żądań przed wydaniem decyzji kończącej postępowanie, 
która zostanie podjęta w terminie nie krótszym niż 14 dni od daty 
dokonania się obwieszczenia. z aktami sprawy można zapoznać 
się w starostwie Wejherowskim Wydział architektury i Budow-
nictwa, 84-200 Wejherowo ul. 3 Maja 4, w pokoju 212 w godz. 
7.30-15.30,tel. 58 572-94-47 lub złożyć ewentualne zastrzeże-
nia i uwagi na piśmie w Biurze Obsługi interesanta na parterze, 
w pon.-czw w godz. 7.00-17.30, w piątki w godz. 7.00-15.30 tel. 
58 572-95-50
informuje się, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. 
kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie stron 
postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia 
publicznego ogłoszenia.
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Gmina Wejherowo w tym roku świę-
tuje 85-lecie. To spory kawał historii. 

- Nie tak dawno świętowaliśmy okrągłe 
80-lecie, teraz minęło kolejne 5 lat. Stara-
my się, aby przy okazji takich jubileuszy 
dokumentować całą historię gminy. Te-
raz przygotowaliśmy kolejną monografię, 

tym razem dotyczącą okresu pomiędzy 
80- a 85-leciem. Jest to kontynuacja po-
przedniego dzieła, bardzo obszernego. 
Robimy to przede wszystkim po to, aby 
kolejne pokolenia mogły poznawać tę hi-
storię, którą my dziś tworzymy, w której 
uczestniczymy. 

Ta historia, szczególnie ostatnich lat, 
to czas wielu zmian, które nastąpiły 
w gminie?

- Faktycznie, zmieniło się bardzo dużo 
i te zmiany są w ostatnim czasie bardzo dy-
namiczne. Systematycznie rośnie nam licz-
ba mieszkańców, obecnie mamy ich już po-

nad 25 tys. W ciągu ostatnich 5 lat przybyło 
ponad 2 tys, mieszkańców. Gmina w ogóle 
pod tym względem jest ciekawa i zróżnico-
wana – są tu bowiem miejscowości, gdzie 
mieszka wiele osób, jak i bardzo małe. 
Pierwszy przykład to Bolszewo. Niedawno 
z liczbą 8190 w ogólnopolskim rankingu 
wsi zostało umieszczone na 8. miejscu, 
a w powiecie wejherowskim jest największą 
wsią (wcześniej największe było Luzino). 
Obecnie liczba osób mieszkających w Bol-
szewie jest jeszcze większa i wynosi 8525 
mieszkańców. Na drugim biegunie znajdu-
je się nasza niewielka, ale bardzo urokliwa 
wieś Reszki. Liczy ona 126 osób. Ale tam 
też w ciągu 5 lat przybyło 9 osób. 

To pokazuje, że mieszkańcy chcą tu 
się osiedlać, chcą mieszkać w gminie 
Wejherowo. 

- Chcą mieszkać, chcą tu budować swo-
je domu, powstają też budynki wieloro-
dzinne. Wsie stale się rozwijają. Jest tu też 
duża zasługa mieszkańców, którzy są co-
raz bardziej zaangażowani w życie gminy. 
Uczestniczą indywidualnie w wielu wyda-
rzeniach, działają w radach sołeckich, sto-
warzyszeniach, klubach, kołach, itp. 

Jakie samorząd gminy podejmuje 
działania, aby wspierać te inicjatywy 
mieszkańców?

- Oprócz bezpośredniego dofinansowy-
wania zwiększamy bazę lokalową. Buduje-
my strefy rekreacyjno-sportowe, otworzy-
liśmy nową filię biblioteki, powstały nowe 
boiska, sale sportowe, świetlice, rozbudo-
wujemy szkoły i wiele innych. 

A jeśli chodzi o rozbudowę całej infra-
struktury technicznej w gminie?

- To bardzo ważna kwestia, bo ma zna-
czący wpływ na jakość życia mieszkańców. 
Sukcesywnie budujemy i remontujemy 

drogi, oświetlenie, kanalizację sanitarną. 
Te ostatnie 5 lat to był największy i naj-
ważniejszy krok w tej dziedzinie – przede 
wszystkim jeśli chodzi o kanalizację 
w gminie. Zbudowaliśmy ponad 90 km 
sieci kanalizacyjnej, zostały w to zaanga-
żowane ogromne środki pieniężne, nie 
tylko z budżetu gminy. Wyremontowali-
śmy i zbudowaliśmy wiele dróg, powstał 
komunikacyjny węzeł integracyjny. 

Nie byłoby rozwoju gminy bez 
przedsiębiorczości...

- W naszej gminie działa bardzo dużo 
firm i przedsiębiorstw, zaczynając od 
najmniejszych, jednoosobowych, aż po 
duże zakłady zatrudniające dziesiątki 
osób. Stwarzamy dla przedsiębiorców ko-
rzystne warunki, utrzymując relatywnie 
niskie stawki podatku od nieruchomości 
w stosunku do zarówno maksymalnej 
stawki ustawowej, jak i w porównaniu do 
sąsiednich samorządów. Wprowadziliśmy 
też ulgi, które z pewnością mają znaczenie 
dla nowych inwestycji.

A jakie teraz wyzwania stoją przed 
gminą w najbliższych latach?

- Tych zadań jest bardzo dużo. Jedną 
z najistotniejszych jest potrzeba dalszej 
rozbudowy bazy oświatowej, nadal bę-
dziemy budować i remontować drogi, 
chcemy zbudować kolejne świetlice wraz 
z całą infrastrukturą, kolejne strefy rekre-
acyjno-sportowe. Chcemy systematycznie 
poprawiać jakość życia mieszkańców we 
wszystkich dziedzinach życia. Zadań jest 
dużo, niestety możliwości gminy maleją 
ze względu na to, że są na nas nakładane 
kolejne obciążenia, jak choćby wypłata 
podwyżek dla nauczycieli. Równocześnie 
obniżone zostały wpływy do naszego bu-
dżetu z tytułu podatku. 

ReklaMa U/2019/PR ReklaMa U/2019/PR

Przyjazna gmina
Gm. WejheroWo | Z Henrykiem Skwarło, wójtem gminy Wejherowo, rozmawia Rafał Korbut. 
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Najzdolniejsi nagrodzeni
PoWiaT | Najlepsi uczniowie i studenci zostali nagrodzeni stypendiami starosty wejherowskiego.

Stypendium Starosty Wejherowskiego 
ustanowione zostało przez Radę Powiatu 
Wejherowskiego w 2000 roku i w swojej 
formule funkcjonuje nieprzerwanie do dnia 
dzisiejszego.

- W okresie minionych 20 lat przyznaliśmy 
łącznie 430 stypendiów studentom i 935 sty-
pendiów uczniom, o łącznej wartości ponad 1 
mln zł – mówi Gabriela Lisius, starosta wejhe-
rowski. - Inicjatywa przyznawania stypendiów 
została wyróżniona przez Związek Powiatów 
Polskich i Fundację Bankową im. Leopolda 
Kronenberga w konkursie Ligii Inicjatyw Po-
wiatowych, realizowanym pod patronatem 
Telewizji Polskiej, Tygodnika Polityka i Dzien-
nika Rzeczpospolita, jako inicjatywa: „ciekawa 
i ważna, oraz projekt dużych walorów społecz-

nych, edukacyjnych i wychowawczych”.
Od  2010 roku Stypendium Starosty Wejhe-

rowskiego realizowane jest w nowej formule, 
dostosowanej do obecnie obowiązujących 
przepisów prawnych.

I tak Stypendium Starosty Wejherowskiego 
dla studentów przyznane może być w ramach 
pomocy materialnej studentom szkół wyż-
szych publicznych i niepublicznych. Z kolei 
stypendium dla uczniów przyznawane jest 
w ramach lokalnego programu wspierania edu-
kacji uczniów, realizujących obowiązek nauki 
w szkołach ponadgimnazjalnych. W każdym 
przypadku dotyczy osób na stałe zamieszkują-
cych na terenie powiatu wejherowskiego.  

W przypadku obu tych stypendiów, wa-
runkiem uzyskania są: bardzo dobre wyniki 

w nauce uzyskane w ostatnim roku szkolnym 
i akademickim oraz w przypadku uczniów co 
najmniej dobra ocena z zachowania. Dodat-
kowym kryterium jest również działalność 
naukowa, szkolna, artystyczna lub sportowa 
kandydata, przyczyniająca się do rozwoju 
i w szczególności do promocji powiatu wej-
herowskiego. 

W tegorocznej kwalifikacji do Starostwa 
Powiatowego wpłynęły 142 wnioski uczniów 
oraz 50 wniosków studentów o przyznanie 
stypendium. Na podstawie rekomendacji 
Powiatowej Komisji Stypendialnej, Starosta 
Wejherowski zadecydowała o przyznaniu 
stypendium 66 uczniom oraz 37 studentom  
o łącznej wartości 90 tys. zł. 

/raf/
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na podstawie art. 17 pkt. 1 oraz art. 27 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., 
poz. 1945 ze zm.), Burmistrz Miasta Rumi 
prostuje z urzędu oczywistą omyłkę pisarską 
powstałą w obwieszczeniu z dnia 11 październi-
ka 2019r. w ten sposób, że zdanie:
Uchwały Nr XLVIII/118/2019 z dnia 24 marca 
2019r. w sprawie przystąpienia do zmia-
ny miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego uchwalonego uchwałą Rady 
Miejskiej Rumi Nr XXXIX/362/2012 z dnia 
29 listopada 2012r. dla jednostki B, dla stref 
B4.MW,U1; B5.MW,U1; B6.MW,U1; B05.KDW;  
w rejonie ulic Józefa Rzepki i Artura Grottgera

zastępuje zdaniem:
Uchwały Nr VIII/118/2019 z dnia 24 czerwca 
2019r. w sprawie przystąpienia do zmia-
ny miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego uchwalonego uchwałą Rady 
Miejskiej Rumi Nr XXXIX/362/2012 z dnia 
29 listopada 2012r. dla jednostki B, dla stref 
B4.MW,U1; B5.MW,U1; B6.MW,U1; B05.KDW;  
w rejonie ulic Józefa Rzepki i Artura Grottgera.

SPrOStOWANIE OBWIESZCZENIA
Burmistrza Miasta rumi

o przystąpieniu do sporządzenia  
miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego 
z dnia 11 października 2019r.
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Piaśnicka Msza Żałobna

Dzieci stworzyły zbiory bajek i kalendarze
rumia | Dzięki pracom stworzonym w ramach projektu „Rumia oczami dzieci” powstały ka-
lendarze oraz zbiory bajek i opowiadań. Publikacje niedawno trafiły w ręce autorów najlep-
szych prac, a wręczał je najmłodszym mieszkańcom miasta wiceburmistrz Piotr Wittbrodt.

zadania i konkUrSy
Druga edycja projektu „Rumia oczami 

dzieci” oficjalnie zakończyła się w czerw-
cu tego roku, podczas rodzinnego festynu. 

Wówczas w parku starowiejskim czekały 
na mieszkańców liczne atrakcje, a na sce-
nie przy Miejskim Domu Kultury nastąpi-
ło uroczyste podsumowanie edukacyjne-

go projektu, w ramach którego przez kilka 
miesięcy dzieci realizowały sześć zadań 
tematycznych oraz uczestniczyły w trzech 
konkursach.

Najmłodsi, standardowo już, musieli 
podczas zajęć grupowych poznać miejskie 
symbole, zorganizować spotkanie z cieka-
wą osobą, wziąć udział w spacerze histo-
rycznym oraz uczestniczyć w dziecięcej 
sesji. Nowością były zadania polegające 
na przygotowaniu i wykonaniu wierszy-
ka związanego z Rumią oraz współpraca 
ze szkołami działającymi na terenie miast 
partnerskich. W tej części projektu uczest-
niczyło około tysiąca dzieci z 18 placówek 
– publicznych oraz prywatnych.

Z kolei indywidualni uczestnicy mogli 

się wykazać w trzech konkursach tema-
tycznych: plastycznym, literackim i foto-
graficznym. Łącznie wpłynęło ponad 300 
prac, a zwycięskie dzieła zostały opubli-
kowane w formie miejskiego kalendarza 
oraz książki z bajkami i opowiadaniami. 
Wszyscy laureaci otrzymali też nagrody 
rzeczowe.

WyjąTkoWa PamiąTka
Spotkanie z udziałem autorów zwycię-

skich prac, ich rodzin i przyjaciół, a także 
przedstawicieli władz miasta odbyło się 
w poniedziałkowe popołudnie (4 listopa-
da) w urzędzie miasta. Była to nie tylko 
okazja do podziękowania za udział w pro-
jekcie, w ramach którego powstały zbiory 

i kalendarze, ale też do wręczenia wyjąt-
kowych wydań ich współtwórcom.

– Nie są to przypadkowe publikacje, zosta-
ły one stworzone z prac dzieci. Dzięki temu 
możemy przeczytać ciekawe historie, któ-
rych fabuła toczy się w Rumi, oraz korzystać 
na co dzień z kalendarza, którego głównym 
motywem są ilustracje przedstawiające rum-
skie krajobrazy – mówi Piotr Wittbrodt, 
wiceburmistrz Rumi. – Wszystkim, których 
prace składają się na te wydania, gratuluję 
ogromnej kreatywności i talentu. Jestem 
przekonany, że będzie to dla was piękna pa-
miątka na lata – podkreśla.

Publikacje wkrótce będą dostępne m.in. 
w filiach miejskiej biblioteki, szkołach 
i miejskich jednostkach.
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OgłOszenie 324/2019/DB

że od dnia 8 listopada 2019  r. na stronie 
Biuletynu informacji Publicznej gminy 
Wejherowo oraz internetowej gminy Wej-
herowo, a także na tablicy ogłoszeń Urzę-
du gminy Wejherowo, ul. Transportowa 1,  
został wywieszony wykaz dotyczący:
-  lokali, stanowiących własność gminy 
Wejherowo przeznaczonych do sprzedaży, 
zlokalizowanych przy ul. Wiejskiej 22 w ką-
pinie, na działce nr 2/19.  
szczegółowe informacje o nieruchomo-
ściach objętych wykazem można uzyskać 
w Referacie gospodarki nieruchomościami 
i Środowiska, tel. (58) 677-97-07 i (58) 738-
67-51.

Wójt gminy Wejherowo
informuje

„Piaśnicka Msza Żałobna” to 
klasyczne dziewięciopieśniowe 
requiem, specjalnie napisane 
z okazji 80 rocznicy niemieckiej 
zbrodni na Polakach w lesie pia-
śnickim pod Wejherowem, na 
przełomie 1939 i 1940 roku. Pre-
miera odbyła się w Sanktuarium 
Piaśnickim w Wejherowie w ko-
ściele pw. Chrystusa Króla.

- Nie możemy zapomnieć o Pia-

śnicy i musimy szukać sposobów 
i narzędzi, które pozwolą nam kul-
tywować pamięć – mówi Michał 
Kowalski, radny powiatu puckie-
go. - Piaśnicka Msza jest niepo-
wtarzalnym przedsięwzięciem, 
którego nie da się zapomnieć, bo 
jej twórcy odnaleźli przestrzeń, 
której słowa i dźwięki krzyczą 
i zmuszają każdego do refleksji. 

(DD)

KulTura | Za nami premiera „Piaśnickiej Mszy Żałobnej”.
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SPraWdzona formUła
Była to już 31. edycja festiwalu, dla 

którego inspiracją jest postać działają-
cego przez 26 lat na terenie Rumi wybit-
nego muzyka i kompozytora, wielkiego 
patrioty, humanisty i wychowawcy mło-
dzieży – salezjanina ks. prof. Stanisława 
Ormińskiego.

W ramach festiwalu, jak co roku, prze-
prowadzone zostały trzy konkursy: or-
ganowy, zespołów chóralnych oraz na 

najlepsze wykonanie pieśni religijnej 
i utworu w języku kaszubskim.

BiTWa na głoSy
Wśród zespołów chóralnych pierwsze 

miejsce i złoty dyplom otrzymał chór 
„Schola Cantorum Misericordis Christi”. 
Złote dyplomy otrzymały także Akade-
micki Chór Politechniki Gdańskiej oraz 
Chór „Music Everywhere” z Gdańska. 
Natomiast na srebrne dyplomy zasłuży-

ły Wejherowski Chór Mieszany „Came-
rata Musicale” i Chór ZNP „Academia 
Musica” ze Słupska. Grand prix zostało 
przyznane Chórowi „Kosy” z Poznania 
(Chór Dziewczęcy Gimnazjum Kate-
dralnego).

– Mamy ogromną przyjemność ogłosić, 
że efektem udziału w Międzynarodowym 
Festiwalu Muzyki Religijnej im. ks. Sta-
nisława Ormińskiego zdobyłyśmy grand 
prix oraz nominację do prestiżowego kon-

kursu Grand Prix Polskiej Chóralistyki 
im. Stefana Stuligrosza! Jesteśmy ogrom-
nie szczęśliwe! Przede wszystkim chcemy 
podziękować naszej dyrygentce Karolinie 
Piotrowskiej-Sobczak za ogromny wkład 
pracy i poświęcenie. Dziękujemy oczy-
wiście również jury konkursowemu i or-
ganizatorom! Do zobaczenia na finale 
w Poznaniu! – pochwaliły się na Facebo-
oku chórzystki.

inTymne Brzmienia
Natomiast w kategorii zespołów kame-

ralnych najlepsza okazała się grupa „Vo-
core” z Warszawy, która zdobyła pierwsze 
miejsce i złoty dyplom. Srebrne dyplomy 
powędrowały do Chóru „Lutnia” z Lębor-
ka i Żeńskiego Chóru Kameralnego przy 
Parafii NSPJ w Gdyni. Stawkę zamknął 
Chór „Concenctus” z Działdowa, zdobyw-
ca brązowego dyplomu.

znają dialekT
W konkursie na najlepsze wykonanie 

pieśni religijnej w języku kaszubskim 
ponownie bezkonkurencyjni okazali się 
członkowie Zespołu Wokalnego „Vocore”. 
Natomiast za wykonanie utworu w języku 
kaszubskim puchar otrzymał Wejherow-
ski Chór Mieszany „Camerata Musicale”.

WyBiTni inSTrUmenTaliści
Do finałowego etapu konkursu muzyki 

organowej dotarło pięciu wykonawców. 
Jury zdecydowało, że na pierwszą na-
grodę zasłużył Daniel Strządała z Aka-
demii Muzycznej w Katowicach. Drugie 
miejsce zajął Oskar Maja z Akademii 
Muzycznej w Gdańsku. Podium za-
mknął Mateusz Goniowski z Akademii 
Muzycznej w Katowicach.

oBradoWali kilka godzin
– I chóry, i organiści zaprezentowali 

program na bardzo wysokim poziomie. 
Jury konkursowe nie miało łatwego zada-
nia, obrady trwały kilka godzin – przy-
znaje Daniel Ptach, współorganizator 
i dyrektor festiwalu. – Z roku na rok po-
przeczka zawieszana jest coraz wyżej. Jest 
to możliwe w dużej mierze dzięki zaan-
gażowaniu profesora Romana Peruckie-
go, dyrektora artystycznego wydarzenia, 
który bardzo dba o właściwy poziom. Już 
teraz myśli o kolejnych edycjach festiwalu 
i urozmaiceniach. Na pewno nie zmieni-
my miejsca, ponieważ sanktuarium to 
największa rumska świątynia, mogąca 
pochwalić się świetną akustyką, a do tego 
dysponująca wspaniałymi organami, 
o których pochlebnie wyrażają się przy-
jeżdżający do nas wirtuozi – podkreśla.

Na publiczność, oprócz występów 
konkursowych, czekał również koncert 
pieśni patriotycznych pt. „100 lat to 
wielka rzecz”.
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Śpiewające „Kosy” zachwyciły jury
rumia | Za nami 31. edycja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Religijnej im. ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi. Wydarzenie tradycyjnie odbywało się w Sanktuarium 
Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych i przyciągnęło wielu artystów z kraju i zagranicy. Konkursowe grand prix trafiło do poznańskiego Chóru „Kosy”.

Do uczestnictwa w przedsięwzięciu redzkich senio-
rów zaprosili pracownicy Fabryki Kultury i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej. Nadto w organizację Senioria-
dy włączyli się przedstawiciele redzkiego magistratu 
i komisariatu policji oraz pracownicy Niepublicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”. 

Senioriada Po raz drUgi
Tegoroczne spotkanie rozpoczęło się od przemar-

szu ulicami miasta. Seniorzy na czele z Redzką Orkie-
strą Dętą przeszli spod budynku Miejskiej Biblioteki 
Publicznej do auli Szkoły Podstawowej nr 4, gdzie 
zorganizowana została Senioriada. 

- Impreza poświęcona była przypadającym w paź-
dzierniku Dniom Seniora – informuje Tomasz Wi-
śniewski, dyrektor Fabryki Kultury.  - Senioriada 
po raz pierwszy zorganizowana została w ubiegłym 
roku z inicjatywy wiceburmistrz Teresy Kani, dyrek-
tor Miejskiej Biblioteki Publicznej i przedstawicieli 
Fabryki Kultury.

aTrakcji nie BrakoWało
W ramach wydarzenia redzcy seniorzy mogli sko-

rzystać między innymi z konsultacji kosmetycznych 
i badań profilaktycznych. Dodatkowo w auli Szkoły 
Podstawowej nr 4 funkcjonowała miniksięgarnia, 
z której cały dochód przeznaczony został na Puckie 
Hospicjum. Pod względem artystycznym imprezę 
uświetnili słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
i członkowie Redzkiej Grupy Teatralnej. Senioriada 
zakończyła się koncertem zespołu „Alibi”, który na 
scenie zaprezentował muzyczne hity PRL-u.

- Tego typu wydarzenia są bardzo potrzebne, 
zwłaszcza dla seniorów. Stanowią doskonałą oka-
zję do wyjścia z domu i spędzenia wolnego czasu 
w gronie rówieśników – podsumowuje Teresa, 
mieszkanka Redy. 

Anna Walk

reDa | Seniorzy po raz drugi spotkali się na Senioriadzie. W programie znalazły się: przemarsz 
ulicami miasta, konsultacje kosmetyczne, badania profilaktyczne i występy artystyczne.

Integracja i świetna zabawa
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www.expressbiznesu.plBądź na bieżąco! 
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Pamięć o żołnierzach
WejheroWo | Samorządowcy, wojskowi i kombatanci 
złożyli kwiaty na grobach żołnierzy 1 mPS i Sztutowiaków.

Na Starym Cmentarzu przy ul. 3 Maja w Wejherowie, 
w przeddzień uroczystości Wszystkich Świętych, przed-
stawiciele władz Miasta Wejherowa, wojska i kombatantów, 
złożyli kwiaty na Kwaterze Żołnierzy 1 Morskiego Pułku 
Strzelców oraz Kwaterze Sztutowiaków. 
Przy kwaterze żołnierzy 1 Morskiego Pułku Strzelców 
kapelan wojskowy ks kpt. Adam Tur zainicjował wspólną 
modlitwę a po okolicznościowym przemówieniu prezydent 
Wejherowa Krzysztof Hildebrandt zaprosił delegacje do 
składania kwiatów. 
- Spotykamy się, żeby okazać hołd i pamięć tym, którzy 
oddali życie za naszą wolność i ojczyznę. Na cmentarzu 
w Wejherowie mamy m.in. Kwaterę Żołnierzy 1 Morskiego 
Pułku Strzelców oraz Kwaterę Sztutowiaków. Jesteśmy 
im wdzięczni za wolność i za to, że możemy dzisiaj sami 
decydować o naszej teraźniejszości i przyszłości – mówił 
prezydent Krzysztof Hildebrandt. 
Kwiaty na mogiłach żołnierzy 1 MPS i Sztutowiaków złożyli: 
delegacja Rady Kombatantów z prezesem Stanisławem 
Harasiukiem na czele, delegacja Batalionu Dowodzenia 
Marynarki Wojennej RP z zastępcą dowódcy kmdr. ppor. 
Pawłem Michowskim na czele, a także prezydent Wejhero-
wa Krzysztof Hildebrandt ze swoim zastępcą Arkadiuszem 
Kraszkiewiczem. W uroczystości uczestniczyła też grupa 
dzieci z klasy II Szkoły Podstawowej nr 9 w Wejherowie.
/raf/

Wspominali muzyków
reDa | Za nami III Zaduszki Jazzowe. Koncert poświęcony artystom, którzy odeszli, odbył się w kościele 
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Katarzyny Aleksandryjskiej.

Wydarzenie rozpoczęło się od wspólnej 
modlitwy poprowadzonej przez o. Marka Kie-
drowicza, franciszkanina z Klasztoru Świę-
tej Trójcy w Gdańsku i odczytaniu nazwisk 
zmarłych muzyków. Następnie przed redzką 
publicznością wystąpili najlepsi, trójmiejscy 
jazzmani. Zagrali i zaśpiewali: Joanna Knitter, 
Krystyna Stańko, Przemek Dyakowski, Leszek 
Dranicki, Dominik Bukowski, Piotr Góra, Ar-
tur Jurek, Janusz Mackiewicz, Krzysztof Paul, 

Jacek Siciarek, Tomek Sowiński, Wojtek Staro-
niewicz oraz Paweł Urowski. 

- To niewątpliwie jedno z najciekawszych 
wydarzeń muzycznych w naszym mieście, 
które już na stałe – mamy nadzieję – wpisało 
się w kalendarz wydarzeń – mówi organiza-
tor przedsięwzięcia Tomasz Wiśniewski, dy-
rektor Fabryki Kultury w Redzie. – Zagrali 
dla nas najlepsi, a słuchaczy z roku na rok 
przybywa. 

Zaduszki Jazzowe to muzyczne wspomnie-
nie nieobecnych już artystów z kraju i zagra-
nicy. Zwyczaj ten narodził się w pierwszej 
połowie lat 50. ubiegłego wieku i jest kultywo-
wany przez polskich muzyków jazzowych do 
dziś. Na Pomorzu tradycyjne Zaduszki Jazzo-
we odbyły się dzień wcześniej, w Kościele oo. 
Franciszkanów w Gdyni.
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społeczniczki i wieloletniej opiekunki
Kapliczki Matki Bożej Królowej

w Wejherowie Śmiechowie.

Bogusław Suwara
Sekretarz Miasta Wejherowa

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa 
wraz ze współpracownikami

OgłOszenie 319/2019/DB

Z głębokim żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

PANi
JANiNy PUsTelNiK

z domu Piwnicka

Bliskim śp. Janiny Pustelnik wyrazy współczucia 

składają

zajmującego w latach 1979 – 1990 stanowiska
sekretarza Urzędu Miasta 

oraz
Zastępcy Naczelnika Miasta Redy

Kazimierz Okrój
Przewodniczący Rady Miejskiej 

wraz z radnymi

Krzysztof Krzemiński
Burmistrz Miasta Redy
wraz z pracownikami

OgłOszenie 323/2019/DB

Z głębokim bólem i żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

KAZiMieRZA
CZAJA

Rodzinie i Bliskim
wyrazy głębokiego współczucia

oraz słowa otuchy i wsparcia

składają

krzySzTof 
krzemińSki,
burmistrz Redy

Dziękujemy 
gospodarzom 
wydarzenia, 
czyli parafii pw. 
Wniebowzięcia 
Najświętszej 

Maryi Panny  i św. Katarzyny Aleksan-
dryjskiej. Najstarszy, redzki kościół, który 
tego wieczoru gości artystów i słuchaczy, 
zapewnia niepowtarzalną oprawę oraz 
klimat wydarzenia, skłaniając do refleksji 
nie tylko nad pięknem muzyki.
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Po długiej i ciężkiej chorobie w poniedziałek 4 
listopada do domu Ojca odszedł ksiądz kan. Piotr 
Lewańczyk, proboszcz parafii pw. św. Karola Boro-
meusza w Wejherowie. Ostatni okres swojego życia 
spędził w hospicjum. 

Ksiądz Piotr Lewańczyk święcenia kapłańskie 
przyjął 21 maja 1994 roku. Był magistrem teologii. 
Funkcję proboszcza parafii św. Karola Boromeusza 
w Wejherowie pełnił od 2 lutego 2017 roku. W tym 
roku świętował 25-lecie posługi kapłańskiej.

Wierni wspominają go jako wspaniałego człowie-
ka, który starał się wszystkich zjednoczyć.  

- Człowiek, który odszedł, zbudował prawdziwy 
Kościół w tej młodej parafii – napisał w komenta-
rzu na naszym portalu GWE24.pl jeden z Czytelni-

ków. - Dla Niego liczyli się ludzie, nie poklask.
Uroczystości pożegnania księdza trwały trzy 

dni. We wtorek wystawiono księgę kondolencyjną 
i odprawiono mszę św. oraz odmówiono różaniec 
w intencji zmarłego. Dzień później wprowadzono 
trumnę do kościoła i Kornka do Miłosierdzia Bo-
żego, oraz przez cały dzień odprawiano msze świę-
te oraz odmawiano różaniec. 

Pogrzeb odbył się w czwartek. Poprzedzony był 
różańcem i mszą świętą, przewodniczył jej metro-
polita gdański abp Sławoj Leszek Głódź. Później 
kondukt żałobny udał się na cmentarz w Wejhero-
wie Śmiechowie. W uroczystościach wzięły udział 
setki wejherowian, żegnających zmarłego księdza. 

/raf/

Miasto pożegnało ks. Lewańczyka

Proboszcza Parafii pw.
św. Karola Boromeusza w Wejherowie

Jacek Gafka
Przewodniczący Rady Miasta 
Wejherowa wraz z Radnymi

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta

wraz ze Współpracownikami

OgłOszenie 322/2019/DB

Z głębokim żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

KsięDZA KANoNiKA
PioTRA leWAńCZyKA

Pogrążonej w smutku i żalu Rodzinie,
Kapłanom oraz wszystkim bliskim zmarłego

wyrazy najgłębszego współczucia

składają

który odszedł do domu Ojca po długim zmaganiu się z ciężką 
chorobą, w dniu liturgicznego wspomnienia patrona Parafii.

Żegnamy Kapłana, dbającego o rozwój duchowy i integrację 
mieszkańców oraz czynnie zaangażowanego w budowę 

powstającej świątyni. Księdza, który z olbrzymim sercem pełnił 
posługę kapłańską oraz z oddaniem służył Bogu, Kościołowi 

i Wiernym. Człowieka, który obdarzał mieszkańców Wejherowa 
swoją miłością, dobrem, mądrością i który pozostanie w sercach 

wiernych Grodu Wejhera na zawsze.
proboszcza parafii pw. św. Karola Boromeusza w Wejherowie,

który w tym roku obchodził 25-lecie posługi kapłańskiej.

Przewodniczący Rady
Powiatu Wejherowskiego

Józef Reszke
wraz z Radnymi

Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius

wraz z Zarządem Powiatu

OgłOszenie 321/2019/DB

„Sługo dobry i wierny…
wejdź do radości twego Pana”.

(Mt 25,21)

Z głębokim smutkiem i wielkim żalem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci

Ks. PioTRA 
leWAńCZyKA

Najszczersze wyrazy współczucia Parafianom i Bliskim

składają

WejheroWo | Rodzina, tłumy wiernych, kapłani i przedstawiciele 
samorządów uczestniczyli w ostatnim pożegnaniu księdza kanonika Piotra 
Lewańczyka, proboszcza wejherowskiej parafii.
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Zadzwoń:

660 731 138

lub wyślij email:

d.bieszke@expressy.pl

Sex-sex-sex to lubię, gorąca Blondi 
pozna Panów Sponsorów, Sopot, tel. 
514 120 213

50-Paro latek pozna miłą Panią, 
z którą można by porozmawiać i nie 
tylko, stan cywilny nieistotny, mogę 
pomóc, tel. 573 974 135

Wolny, spragniony kobiecego to-
warzystwa, na stałe, od Lęborka do 
Trójmiasta, tel. 723 910 644

RÓŻNE

SPrzedam drewno opałowe, ga-
łęziówkę, sosnę, buk, 130 zł, tel. 729 
888 783

Beczki plastikowe 200 l, na działkę 
do wody, czyste, lub pod rynny, tel. 
511 841 826

SPrzedam rury plastikowe 
250x10x05 szare, cena 5 zł szt., 
tel. 511 841 826

dreWno opałowe buk, sosna i gałę-
ziówka, porąbane, ułożone, możliwy 
transport, tel. 506 250 477

Słoma w balotach 120x150 siano, 
słoma w kostkach z magazynu, moż-

NIERUCHOMOŚCI

SPrzedam

jaSTrzęBia góra ładne m., 2 po-
koje, kuchnia, łazienka, przedpokój, 
po remoncie 238 000, tel. 505 454 
919

SPrzedam 2 działki budowlane 
Kębłowo Nowowiejskie 3 km od Lę-
borka, 1033 m, cena 45 000, tel. 602 
306 210

PoSzUkUję Wynająć

PoSzUkUję do wynajęcia mieszka-
nie 2 pokojowe w rozsądnej cenie, tel. 
605 966 593

Wynajmę

Wynajmę niedrogo garaż z działką 
o pow. 616 m2, Reda, 12 Marca, tel. 
602 306 210

MOTORYZACJA

SPrzedam

VolkSWagen Polo 1,4 1998 r., stan 
bardzo dobry, przegląd ma, tanio 
sprzedam, tel. 58 672 34 13, 501 549 
579

OGŁOSZENIA Nadaj drobne ogłoszenie SMSem już od 2 zł

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 BiznesuSZUKASZ PRACOWNIKA?
Napisz ogłoszenie!

rok 2006 Mercedes B Silnik 1.8, 
Diesel, spalanie 5-6 l, bezwypadko-
wy, cena 13.900 zł, tel. 602 306 210

kUPię

inne

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, 500 zł, 505-56-
70-34 

USŁUGI

USłUgi dekarsko – ciesielskie, tel. 
697 753 504

oPakoWania jednorazowe, tel. 501 
175 330

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

ProfeSjonalna fotografia oko-
licznościowa: śluby, wesela, sesje 
plenerowe, chrzty, komunie, tel. 697 
442 013

TOWARZYSKIE

WdoWa pozna Pana od 65 do 70
lat: bez nałogów, niezależnego finan-
sowo i mieszkaniowo, zmotoryzowa-
nego. Na SMS nie odpowiadam, tel. 
881 237 164

www.gwe24.pl | redakcja@expressy.pl | www.expressy.pl
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liwość transportu, tel. 506 250 477

ziemniak odpady 40 groszy, Sze-
mud, tel. 510 751 837

Słoma w balotach 120x120, sucha, 
50 zł, tel. 510 751 837

SPrzedam kanapę, kolory brązowe 
250 zł, stolik 160 zł, kocioł grzewczy 
viessmann 550 zł, tel. 794 583 441

SPrzedam komórkę Nokia, spraw-
ną, 40 zł i dwie niesprawne za 30 zł, 
Sierakowice, tel. 790 290 835 

złoTa rączka, drobne naprawy, 
sprzątanie obejścia, piwnic, trans-
port, prace w ogrodzie, okolice Lu 

zina, Wejherowa, tel. 693 737 381

SPrzedam lodówkę, dwudrzwiową, 
typ daewoo, cena do uzgodnienia, 
stan idealny, tel. 885 557 151, tel. 58 
714 41 54

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

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

SPrzedam grobowiec w Pier-
woszynie, 4 osobowy, tel. 607 291 
564

Wejdź 
na nasz 
fanPage
i zostaw
lajka!

/gwe24
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WydzierżaWię

nieuzbrojoną działkę 
na ul. Słowińców 
w Wejherowie - 
powierzchnia 800 m2

tel. 793-600-155
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Drużyny, które staną naprzeciw siebie 
w niedzielę o godzinie 13.00 na Wzgórzu 

Wolności są podrażnione słabymi 
rezultatami w ostatnich meczach. Choć 
Elana Toruń pokonała w ostatniej kolejce 
Znicza Pruszków, to w poprzednich seriach 
musiała uznać wyższość Resovii Rzeszów, 
GKS Katowice, Widzewa Łódź oraz ostatnich 
rywali Gryfa – Górnika Polkowice, a także 
Lecha II Poznań. O fatalnej passie meczów 
wyjazdowych świadczą statystyki z których 
wynika, że sezonie 2019/20 Elana rozegrała 7 
spotkań wyjazdowych w których zwyciężyła 
zaledwie jedno – z Górnikiem Łęczna. 
Zawodnikom z Torunia udało się zanotować 
jeszcze remis z Garbarnią Kraków - pozostałe 
mecze to porażki. 
Podopieczni Łukasza Kowalskiego również 
nie mają dobrych humorów. Wysoka 
porażka z Górnikiem Polkowice w ostatniej 
kolejce nie mogła wpłynąć dobrze na 
morale Żółto-Czarnych. Kluczowy może się 
okazać atut własnego boiska. Na Wzgórzu 
Wolności zawodnicy z Wejherowa kilka 
razy udowodnili, że przy wsparciu trybun 

są w stanie grać efektownie oraz zwyciężać. 
O rezultacie najbliższego spotkania może 
zadecydować dyspozycja wejherowskich 
defensorów, którzy w ostatnich meczach nie 
unikają błędów. 
Blok obronny powinien zwrócić uwagę na 
poczynania pomocnika Mariusza Kryszaka. 
Doświadczony zawodnik zdobył w obecnych 
rozgrywkach 5 bramek, co czyni go liderem 
klasyfikacji strzelców toruńskiej drużyny.  
W doskonałej dyspozycji pozostaje także 
Bartosz Kołodziej, który w jesiennej rundzie 
asystował swoim kolegom aż sześciokrotnie. 
W strefie obronnej „pierwsze skrzypce” gra 
Jan Andrzejewski. Były zawodnik Lecha II 
Poznań wiedzie prym w ekipie Pietrzaka 
jeśli chodzi o statystyki ogólne. Po 16 
seriach gier Elana Toruń lokuje się na 13 
pozycji z dorobkiem 18 oczek. Gryf zamyka 
drugoligową tabelę z 9 punktami na koncie. 
Kto zyska, a kto straci? O tym przekonamy 
się w najbliższą niedzielę na Wzgórzu 
Wolności.

Jeśli nie teraz, to kiedy?
ii liGa | W 17 serii drugoligowych spotkań rywalem Gryfa Wejherowo będzie Elana Toruń. 
Rezultaty osiągane przez podopiecznych Bogusława Pietrzaka są dalekie od oczekiwanych. 
Kiepska forma piłkarzy z Torunia daje szanse na korzystny wynik Żółto-Czarnym.

Wśród setek najmłodszych pił-
karzy mogą znaleźć się następcy 
Roberta Lewandowskiego, a nawet 
Leo Messiego, bowiem są to zawo-
dy o zasięgu międzynarodowym. 
Spotkanie zawodników z różnych 
zakątków Starego Kontynentu to 
doskonała okazja do wymiany 
futbolowych doświadczeń oraz za-
warcia nowych znajomości.

Turniej eliminacyjny został ro-
zegrany w pierwszy weekend li-
stopada. Drużyny biorące udział 
w zmaganiach podzielono na trzy 
grupy – żółtą, niebieską oraz zie-

loną. Piłkarze Gryfa Wejherowo 
znaleźli się w grupie zielonej. Osta-
tecznie udało im się zająć 4 miej-
sce. Zwycięzcą grupy okazał się 
Stomil Olsztyn.  W ostatecznej kla-
syfikacji Żółto-Czarnym przypa-
dła 12 lokata. Turniej eliminacyjny 
wygrali zawodnicy Arki Gdynia. 
Poza „Arkowcami” w turnieju fi-
nałowym zobaczymy innych zwy-
cięzców kwalifikacji – Varsovię 
Warszawa oraz Bałtyk Koszalin. 
Faza finałowa zawodów zostanie 
rozegrana w dniach 29.11 – 01.12 
w Gdańsku.

Number One Cup
juniorzY | Number One Cup to turniej młodych adeptów futbolu.

górnik PolkoWice – gryf WejheroWo 5:0
Bramki: Bednarski 44, 61, Wacławczyk 57, Mucha 82, Szuszkiewicz 89
Górnik Polkowice: Kopaniecki – Radziemski, Kowalski, Haberek, Opałacz, Magdziak, Baranowski (84. Małkowski), 
Mucha, Wacławczyk (71. galas), Szuszkiewicz, azikiewicz (63. Sobków), Bednarski (79. Fryzowicz)
Gryf Wejherowo: Ferra – goerke, gęsior, lisiecki, Sławek, Nowicki, (46. gabor), Sikorski, Burkhardt (46. Majewski), 
Hebel (67. Baranowski), Szewczyk, Czychowski (66. Kolus).
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W ostatnim meczu, po emocjonują-
cym widowisku i remisie w regulami-
nowym czasie gry 29:29, ostatecznie 
Tytani po rzutach karnych przegrali 
z SPR GKS Żukowo 36:35. Zawodnicy 
po tym meczu czują spory niedosyt, bo 
chociaż to gospodarze rozpoczęli mecz 
lepiej, a do przerwy na tablicy widniał 
remis 15:15, w drugiej połowie mieli już 
6 bramek przewagi. Nerwowa końców-
ka, indywidualne kary i skuteczne ataki 
gospodarzy doprowadziły do wyrówna-
nia i rzutów karnych. Zespół z Żukowa 
okazał się lepszy i tym samym zainkaso-
wał 2 punkty. Warto podkreślić, że tego 
dnia cuda w bramce wyczyniał bram-
karz Tytanów Damian Nowosad, który 
bronił bardzo zacięcie. Swój wspaniały 
występ zwieńczył zdobytą w pięknym 
stylu bramką. Najskuteczniejsi w tym 
dniu w zespole byli Sławomir Jurkiewicz 
i Przemysław Warmbier. Również teraz 
zapowiada się emocjonujący weekend 
w hali wejherowskiej „Samochodówki”. 
Pierwsi na boisko wybiegną panowie 
w sobotę 9 listopada o godz.18:00, któ-
rzy w siódmej kolejce 1 ligi zmierzą się 
z wiceliderem tabeli MKS Mazur Sierpc. 
Goście do tej pory odnieśli 4 zwycię-
stwa i tylko raz przegrali, dlatego przed 
Tytanami nie lada wyzwanie. 

-Wejherowska publiczność cały czas 
cierpliwie czeka na pierwsze zwycię-

stwo, gorąco wspierając naszą drużynę 
podczas każdego spotkania – mówi tre-
ner Piotr Rembowicz. - Nasi zawodnicy 
podejdą do tego meczu niezwykle pod-
budowani ostatnimi dobrymi występa-
mi, zarówno w Pucharze Polski, jak i li-
gowym meczem z GKS Żukowo.

Następnego dnia, w niedzielę 10 listo-
pada o godz.16:00 zagrają panie, które 
podejmą ostatnią drużynę tabeli MKS 
Słupia Słupsk. Zarówno Tytanki, jak 
i zawodniczki ze Słupska nie odnotowa-
ły jeszcze zwycięstwa w lidze. 

(DD)

Nasza redakcja objęła patronat medialny nad tym wydarzeniem. 
W konferencji wzięło udział 55 osób, m.in. prowadzący Adam Makow-
ski z Factory MED, Beata Witkowska-Sumowska, Jarosław Sumowski, 
Aleksander Lewandowski - sport & event manager i Grzegorz Mączka 
- Life Sport Business - Coach. W wydarzeniu uczestniczyli także spor-
towcy. Można było porozmawiać z Krzysztofem Kacnerskim, zawod-
nikiem Strongman Polska i trenerem personalnym, a także z Rafałem 
Kownatke, polskim lekkoatletą, kulomiotem.
Pośród poruszonych tematów znalazły się: motoryka w sporcie, 
trening mentalny i jego zastosowanie w sportach indywidualnych, 
żywienie i dieta sportowca pod kątem nietolerancji pokarmowych, 
fizjoterapia sportowa i zapobieganie kontuzjom, wizerunek sportowca 
a sukces oraz aspekty formalno-prawne.
Wydarzenie to było świetną okazją do poszerzenia swojej wiedzy 
w tych dziedzinach.
/raf/

WyBiTność To WyBór
Pomorze | W Konferencja pod hasłem „Wybitność to wybór w sporcie 
i w życiu” odbyła się niedawno w Dworku Mechelinki. 

Weekend z Tytanami
WejheroWo | Zapowiada się emocjonujący weekend w hali wejherowskiej 
„Samochodówce”.  Swoje mecze rozegrają dwie seniorskie ekipy KS Tytani Wejherowo.
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Interesujesz sIę sportem?
Wyślij zdjęcie swojego ulubionego klubu!

redakcja@expressy.pl


