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SZKOŁY ZNÓW ZAmKNięte

Koronawirus znów paraliżuje codzienne życie. Padają ko-
lejne rekordy zakażeń, zgonów, zajętych łóżek w szpita-
lach. Czerwoną strefą został objęty praktycznie cały kraj, 
większość szkół jest już pozamykana, a uczniowie uczą się 
zdalnie. Dziś – w piątek - przed południem rząd ma ogłosić 
kolejne obostrzenia w związku z pandemią. 
str. 3

Gryf Literacki przyznany

W Miejskiej Bibliotece Publicznej 
odbyło się uroczyste wręczenie 
Nagrody Gryfa Literackiego za 
2019 rok, którą za książkę pt. „Że-
lewscy w cieniu von dem Bacha” 
odebrał jej autor Andrzej Janusz. 
Wyróżnienie trafiło do Aleksandry 
Kurowskiej-Susudorf. 
str. 2

UtrUdnienia w rUchU

Od minionej środy na skrzyżo-
waniu ulic Gdańskiej i Łąkowej 
w Redzie są prowadzone prace 
nocne, związane z przebudową 
i remontem skrzyżowania. Na-
tomiast od poniedziałku, 26 paź-
dziernika, przebudowa wchodzi 
w kolejny etap.
str. 3
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Wyróżnienie za książkę pt. „Oswoić śmierć” 
trafiło do Aleksandry Kurowskiej-Susudorf. 
Nagrody wręczyli: zastępca prezydenta Wej-
herowa Arkadiusz Kraszkiewicz, wicestarosta 
wejherowski Jacek Thiel i dyrektor biblioteki 
Ewelina Magdziarczyk-Plebanek.

Wyróżnienia były przyznane jeszcze w mar-
cu, ale ze względu na pandemię koronawirusa, 
a później okres wakacyjno-urlopowy, uroczy-
stość mogła odbyć się dopiero teraz w kame-
ralnych warunkach i z zachowaniem obowią-
zujących zasad bezpieczeństwa.

Do Nagrody Gryf Literacki 2019 nominowa-
ne były 32 pozycje książkowe związane z Wej-
herowem i powiatem wejherowskim. Gryf Li-
teracki przyznawany jest od 2009 roku. Jest to 
już 11. edycja konkursu. Nagrodę ufundował 
Prezydent Miasta Wejherowa. 

Oceny prac dokonała kapituła konkursu 
powołana przez prezydenta, będącego jego 
patronem, w skład której wchodzili laureaci 
poprzednich edycji plebiscytu oraz dyrektor 
biblioteki i kierownik Wydziału Kultury Urzę-
du Miejskiego w Wejherowie. Protokół kapi-
tuły konkursu odczytał Krzysztof Powałka.

- Moja książka poświęcona jest rodowi Że-
lewskich historycznie związanych z ziemią 
wejherowską, pucką i lęborską. Pracowałem 
nad nią kilka dobrych lat zbierając materiały 
w archiwach oraz kontaktując się z przedsta-
wicielami rodu. Książka „Żelewscy w cieniu 
von dem Bacha” jest efektem tych prac - mówi 
Andrzej Janusz historyk-archiwista dodając, 
że kierowało nim kilka inspiracji. Z jednej 
strony chciał pokazać, że ta kaszubska ro-
dzina jest obarczona nieszczęsnym bagażem 
„czarnej owcy” w osobie Ericha von dem 
Bacha-Zelewskiego (generała SS, zbrodnia-
rza wojennego - red.). Chciał też udowodnić, 
że Żelewscy to rodzina szlachty kaszubskiej, 
ludzie bardzo przyzwoici i porządni, którzy 
wielce zasłużyli się dla Kaszub, Pomorza i Pol-

ski. Autor wyznał, że w jakiś sposób jest zwią-
zany z tą rodziną, gdyż jego babcia wywodziła 
się z Bach-Żelewskich i dlatego właśnie jej 
zadedykował tę książkę.

Laudację na temat autora i nagrodzonej pu-
blikacji wygłosił Adam Hebel.

- Poruszone w książce działania Ericha von 
dem Bacha, to nie jedyne niegodne czyny 
właściciela majątku ziemskiego na Kaszubach 
Północnych, gdyż zapisał się także w niechlub-
nych dziejach kolonizacji Afryki - zauważył 
Adam Hebel. Dodał przy tym, że nagrodzo-
na książka jest solidnym dziełem historyka, 
nie poszukującego sensacji, lecz zachowująca 
zasady społecznego i historycznego obiekty-

wizmu wobec przedstawionych faktów. Zaś 
dzięki swoim poszukiwaniom stworzył nie-
zwykłą opowieść, która pozwala czytelnikom 
bliżej poznać poszczególnych przedstawicieli 
rodu z ich poglądami, zamiłowaniami, zaleta-
mi i charakterami, a ceglane budynki rozsia-
ne po okolicach nie są już tylko wiekowymi 
obiektami architektury, ale stają się świadec-
twem działań niezwykłych ludzi.

O wyróżnionej książce pt. „Oswoić śmierć” 
opowiedziała jej autorka - Aleksandra Ku-
rowska-Susudorf, która w swojej publikacji 
niezwykle interesująco opisała kaszubskie 
zwyczaje pośmiertne. 

/opr. raf/

Andrzej Janusz 
z Gryfem Literackim

WEJHEROWO | W Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się uroczyste wręczenie Nagrody Gryfa Literackie-
go za 2019 rok, którą za książkę pt. „Żelewscy w cieniu von dem Bacha” odebrał jej autor Andrzej Janusz.
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OGłOszenie 133/2020/DB

Znamy skład nowej 
młodZieżowej rady 

Powołana specjalnie w tym celu Miejska Komisja Wyborcza 
ogłosiła w poniedziałek nowy skład Młodzieżowej Rady 
Miejskiej. Funkcję objęło dwadzieścia jeden osób, w tym 
szesnastu uczniów szkół podstawowych oraz pięć osób ze 
szkół ponadpodstawowych. Dla tych ostatnich warunkiem 
udziału w wyborach było bycie mieszkańcem Redy.
- Rozpoczynamy pracę VI kadencji Młodzieżowej Rady. 
Ponad połowa składu to osoby pełniące tę funkcję po 
raz pierwszy. Serdecznie gratulujemy wybranym i życzy-
my owocnej pracy – mówi Łukasz Kamiński, Zastępca 
Burmistrza Miasta Redy.
Młodzieżowa Rada Miasta pełni funkcje doradcze przy bur-
mistrzu. Daje możliwość młodym i energicznym ludziom re-
alną szansę na decydowanie o losach miasta, a zwłaszcza 
w sprawach bezpośrednio dotyczących dzieci i młodzieży. 
Młodzi radni mogą poruszać kwestie ważne dla lokalnej 
społeczności, a także podejmować inicjatywy w sprawach 
dotyczących najmłodszych mieszkańców Redy.

reda | od 12 do 15 października w redzkich szkołach 
podstawowych odbyły się wybory do młodzieżowej 
rady miasta. młodzież ucząca się poza miastem 
głosowała wcześniej, w formie elektronicznej. 

OGłOszenie 224/2020/DB

Kolejne ulice bez 
dziur i wybojów
GM. WEJHEROWO | Dwie ulice w gminie Wejherowo zostały 
niedawno utwardzone i oddane do użytku. 

W dniu 20.10.2020 dokonano odbioru utwardzenia płytami IOMB ul. 
Antoniego Abrahama w Nowym Dworze Wejherowskim, na długości 
100 m i szer. 4,5m. Wartość zadania wynosi 35 978,00 zł brutto. Wyko-
nawca- Usługi w Zakresie Budownictwa Drogowego z Gdańska. 

Zawarto również umowę na utwardzenie kolejnego odcinka tej ulicy 
na długości 95 m i szer. 4,5. Wartość umowy wynosi 45 315,00 zł brutto 
wykonawcą robót będzie firma Usługi Sprzętowo- Transportowe Robo-
ty Drogowe Teresa Groth z Bolszewa. 

Tego samego dnia dokonano również odbioru i utwardzenia płytami 
IOMB ul. Źródlanej w Zbychowie, na długości 100 m i szer. 5m. War-
tość zadania wynosi 39 975,00 zł brutto. Wykonawca- Usługi w Zakresie 
Budownictwa Drogowego z Gdańska.

/UGW/
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Natomiast od poniedziałku, 26 październi-
ka, przebudowa skrzyżowania ulic Gdańskiej 
i Łąkowej wchodzi w kolejny etap. Oznacza 
to konieczność zamknięcia przejazdu mię-

dzy jedną a drugą jezdnią ul. Gdańskiej, na 
wysokości ul. Łąkowej.

- Przebudowa tego bardzo ważnego skrzyżo-
wania w ciągu drogi krajowej nr 6 ma na celu 

przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa 
ruchu drogowego na ulicy Łąkowej, która jest 
drogą gminną - mówi Krzysztof Krzemiński, 
Burmistrz Miasta Redy. - Inwestycję prowa-
dzą wspólnie Generalna Dyrekcja Dróg Kra-
jowych i Autostrad oraz Gmina Miasto Reda. 
Po naszej stronie jest budowa lewoskrętu 
z ulicy Gdańskiej w ulicę Łąkową oraz budo-
wa bezpiecznego, wyposażonego w sygnaliza-
cję świetlną, przejścia dla pieszych przez ulicę 
Gdańską, na wysokości kościoła. Sygnaliza-
cja świetlna umożliwi wyjeżdżającym z ulicy 
Łąkowej bezpieczne włączenie się do ruchu 
w kierunku Gdyni. GDDKiA realizuje remont 
nawierzchni skrzyżowania. 

Kierowcy musza liczyć się z utrudnieniami. 
Jadąc ulicą Gdańską od strony Wejherowa nie 
będzie można skręcić w lewo, w ulicę Łąkową. 
Lewoskręt z ulicy Łąkowej w ulicę Gdańską, 
w kierunku Gdyni, również zostanie zamknię-
ty. Prawoskręty będą działać bez zmian.

W związku z powyższym, na ulicy Spokoj-
nej, na odcinku od ulicy Gdańskiej do dawnej 
ulicy Osiedlowej, będzie obowiązywał zakaz 
zatrzymywania się i postoju po obydwu stro-
nach ulicy. Od 26 października zmianie ulega-
ją również trasy autobusów 9, 17 i 18. O szcze-
gółach informuje MZK Wejherowo i Urząd 
Miasta w Redzie, między innymi w komuni-
katach na swoich stronach internetowych. 

- Użytkowników drogi serdecznie przepra-
szamy za utrudnienia, prosimy o wyrozumia-
łość oraz stosowanie się do zmienionej orga-
nizacji ruchu – dodaje Krzysztof Krzemiński. 
- Prace powinny zakończyć się w grudniu.
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Uwaga kierowcy! Skrzyżowanie 
w przebudowie, są zmiany w ruchu
REda | Od minionej środy na skrzyżowaniu ulic Gdańskiej i Łąkowej w Redzie są prowadzone 
prace nocne, związane z przebudową i remontem skrzyżowania. 

Dotacja dla szkoły 
na zakup książek
WEJHEROWO | Szkoła Podstawowa nr 5 w Wejherowie zdobyła do-
tację na zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej w ramach 
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Szkoła otrzymała 12 tys. złotych. 
- Cieszę się, że kolejna wejherowska szkoły wzbogaciła się o nowy, 

atrakcyjny księgozbiór - mówi Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa ds. społecznych i ekonomicznych. – Nie trze-
ba nikogo przekonywać, że czytanie jest ważne. Czytanie uczy dzieci 
myślenia, pobudza ich wyobraźnię, rozwija umiejętność wysławiania 
się. Nikt nie rodzi się z potrzebą czytania – tę potrzebę się nabywa, 
a dzieci, którym zaszczepimy miłość do książek, będą również czytać 
w przyszłości. Stąd nasz – jako miasta – udział w programie, dzięki 
któremu mogliśmy zakupić jeszcze więcej nowości wydawniczych, 
a tym samym nie tylko wspierać księgozbiór szkolny, ale także roz-
winąć czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży. 

Przypomnijmy, że dotację na zakup książek do bibliotek szkolnych 
otrzymały w poprzednich latach trzy wejherowskie szkoły podstawowe: 
nr 6, nr 8, nr 9 oraz nr 11.

/raf/
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Miasto Wejherowo, z udziałem funduszy unijnych, 20 
października br. zamierza rozpocząć w Parku Kaszubskim 
prace budowlane, związane z nowym zagospodarowaniem 
tego terenu. Wraz z rozpoczęciem prac nastąpi wyłączenie 
terenu parku z użytkowania, czyli zamknięcie parku.
Zakaz wstępu będzie obejmował cały teren parku od 
ul. Sobieskiego i od ul. Strzeleckiej. Komunikacja piesza 
przez okres budowy możliwa będzie ulicami: Hallera i 3 
Maja. Zakończenie prac i udostępnienie terenu parku do 
użytkowania (z nowym zagospodarowaniem) planowane 
jest na październik 2021 r..
Inwestor z Wykonawcą przepraszają za utrudnienia i jedno-
cześnie liczą na cierpliwość i wyrozumiałość mieszkańców.
/raf/

Park kasZubski Zamknięty
wejHerowo | rozpoczyna się budowa w Parku 
kaszubskim, został więc on tymczasowo zamknięty. 

fot. Rafał Korbut

Sytuacja nie była tak zła od początku pan-
demii, liczba chorych rośnie lawinowo a rząd 
zapowiada kolejne obostrzenia. 

Wczoraj potwierdzono 12 107 nowych za-
każeń koronawirusem, zmarło kolejnych 168 
osób (z tego 31 osób nie miało żadnych chorób 
współistniejących, przyczyną ich zgonu była 
jednostka chorobowa wywołana przez wirusa 
SARS-CoV-2). Krzywa zachorowań z dnia na 
dzień pnie się w górę w zastraszającym tempie. 
W szpitalach przebywało wczoraj niemal 10,1 

tys. chorych na COVID-19. Przypomnijmy, że 
zaledwie dzień wcześniek resort zdrowia in-
formował, że w całej Polsce przygotowanych 
jest nieco ponad 17 tys. łóżek. Nietrudno za-
tem policzyć, że jeśli przez najbliższe kilka dni 
będziemy obserwować tak dynamiczny wzrost 
zachorowań, to miejsc w szpitalach może za-
braknąć już za około tydzień. Chociaż z drugiej 
strony minister zdrowia zapowiedział, że łóżek 
będzie przybywać i w perspektywie półtora ty-
godnia ma ich być nawet 30 tysięcy. 

Na Pomorzu wczoraj odnotowano aż 710 
nowych przypadków SARS-CoV-2. W liczbie 
zachorowań przoduje Gdańsk (116 osób), po-
wiat wejherowski jest na 2 miejscu (68 osób), 
zaś na trzecim powiat bytowski (62 osoby). 

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor 
Sanitarny poinformował wczoraj o zgonach 
7 osób z potwierdzonym zakażeniem SARS-
CoV-2 z terenu województwa. 

Premier i minister zdrowia początkowo 
mieli ogłosić najnowsze wytyczne w czwar-
tek, ale zapowiedzieli, że zrobią to dziś - w 
piątek ok. godz. 11.00. Już wcześniej było 
jednak prawie pewne, że cały kraj będzie ob-
jęty strefą czerwoną, a nauka zdalna zostanie 
wprowadzona również w szkołach podsta-
wowych (wcześniej zamknięto szkoły wyższe 
i ponadpodstawowe). 

- Naturalnym jest rozszerzenie czerwonej 
strefy na cały kraj – zapowiedział już wcześniej 
minister zdrowia Adam Niedzielski. 

Minister dodał także, że „szkoły są rozsad-
nikiem epidemii”. Zapowiedział, że wprowa-
dzenie nauki zdalnej w większych miastach 
jest już przesądzone, resort rozważał jedynie 
dopuszczenie edukacji hybrydowej w małych 
miastach i wsiach.

Informacje o najnowszych zasadach i ob-
ostrzeniach, które wprowadził rząd, na bieżąco 
publikujemy na portalu GWE24.pl. 

Rafał Korbut
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Dziś kolejne obostrzenia
POWIaT | Koronawirus znów paraliżuje codzienne życie. Padają kolejne rekordy zakażeń, zgonów, 
zajętych łóżek w szpitalach. Czerwoną strefą został objęty praktycznie cały kraj, większość szkół jest 
już pozamykana, a uczniowie uczą się zdalnie. Dziś rząd ogłosi wprowadzenie kolejnych obostrzeń. 
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ReKlaMa U/2020/PR

To kolejne zadanie zrealizowane z projektu „Rewitaliza-
cja Śródmieścia Wejherowa”, na który miasto Wejherowo 
zdobyło dofinansowanie unijne. Każda wspólnota (z Pl. 
J. Wejhera 20, 20A i 20C w Wejherowie) partycypowała 
w kosztach zadania, którego całkowita wartość wyniosła 
346.856,61 zł. 
- Większość prac, jakie tutaj wykonano, znajduje się 
pod ziemią i teraz tego nie widać. Robotnicy wykonują-
cy te prace mocno się napracowali. Niektóre kamienie 
były zamurowane i trzeba to było rozbijać. Dlatego tak 
długo trwało wykonanie wszystkich zaplanowanych 
prac – mówi Bogumiła Voigt-Gawczyńska, przewodni-
cząca Zarządu Wspólnoty 20A dziękując za wykonanie 
kanalizacji deszczowej oraz zagospodarowanie terenu 
z utwardzeniem miejsc parkingowych oraz nasadzeniem 
trawników i krzewów włącznie.
Inwestycja otrzymała dofinansowanie z projektu "Rewi-
talizacja Śródmieścia Wejherowa" w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 
na lata 2014-2020 w oparciu o środki pozyskane z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Wartość zadania dla Wspólnoty pl. J. Wejhera 20 
wyniosła 173.428,40 zł z czego kwota dofinansowania 
wyniosła 71.820 zł, a pozostałe środki stanowiły wkład 
własny wspólnoty mieszkaniowej. Wartość zadania dla 
Pl. J. Wejhera 20 A wyniosła 135.274,16 zł, z czego kwota 
dofinansowania wyniosła 56.019,60 zł, a pozostałe 
środki stanowiły wkład własny wspólnoty mieszkanio-
wej. Wartość zadania dla Pl. J. Wejhera 20 C wyniosła 
38.154,25 zł, z czego kwota dofinansowania wyniosła 
15.800,40 zł, a pozostałe środki stanowiły wkład własny 
wspólnoty mieszkaniowej.
/opr. raf/

ZagosPodarowane 
PodwórZa w mieście
wejHerowo | wspólnoty mieszkaniowe zakończyły 
zagospodarowanie podwórek (m.in. trawniki, krzewy, 
parkingi) wraz z budową kanalizacji deszczowej. 

fot. UM Wejherowo

Droga Trzech Powiatów coraz bliżej
POMORzE | Władze Rumi, Gdyni i gminy Kosakowo podpisały niedawno porozumienie o partnerstwie w realizacji budowy Drogi Trzech Powiatów. 

Tzw. „Droga Trzech Powiatów” ma połączyć 
ul. Pucką w Gdyni z ul. Żołnierzy I Dywizji 
Wojska Polskiego w Rumi. Inwestycja jest nie-
zbędna do skomunikowania kilkuset hektarów 
terenów przemysłowo-usługowych, które znaj-
dują się w obszarze Doliny Logistycznej, będącej 
naturalnym zapleczem dla Portu Gdynia. Droga 
Trzech Powiatów, wraz z Drogą Czerwoną, sta-
nowią więc niezbędny do zapewnienia odpływu 
towarów i usług układ komunikacyjny.

Droga Trzech Powiatów miałaby przebiegać 
po, obecnie częściowo niedostępnej dla użyt-
kowników, tzw. „popiołówce” – drodze tech-
nicznej należącej do spółki PGE Energia Ciepła. 
Przygotowania do realizacji tej inwestycji na-
brały realnych kształtów w 2017 roku, wówczas 
pięć samorządów – Gdynia, Rumia, Starostwo 
Powiatowe w Wejherowie, Starostwo Powiatowe 
w Pucku oraz gmina Kosakowo – zobowiązało 
się m.in. do pokrycia kosztów wykonania do-

kumentacji technicznej oraz podjęcia wspól-
nych starań o dofinansowanie budowy drogi. 
Kolejnym krokiem jest podpisane niedawno 
porozumienie, którego celem jest ustalenie za-
sad współpracy pomiędzy samorządami oraz 
rozpoczęcie prac związanych z przygotowaniem 
obszernej dokumentacji koncepcyjnej. Liderem 
projektu jest Rumia.

Droga Trzech Powiatów będzie stanowić nowe 
połączenie w kierunku Półwyspu Helskiego, a po 
wybudowaniu Drogi Czerwonej stanie się istot-
nym elementem połączeń drogowych komuni-
kujących północne gminy z siecią dróg ekspre-
sowych. Odciąży także najczęściej uczęszczane 
dotychczas połączenia, takie jak: Dąbrowskiego 
– Hutnicza czy Sobieskiego – Morska. W ramach 
inwestycji powstanie także ścieżka rowerowa, 
która będzie najszybszym i najbezpieczniejszym 
połączeniem rowerowym z Gdynią.

/raf/
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W tym roku, z powodu trwającej epi-
demii koronawirusa, uroczystość ogra-
niczyła się do wąskiego grona zapro-
szonych gości. W imieniu Prezydenta 
Krzysztofa Hildebrandta, podziękowanie 
i uznanie nauczycielom wejherowskich 
szkół i przedszkoli, a także pracowni-
kom administracji i obsługi, rodzicom 
i uczniom przekazał Arkadiusz Krasz-
kiewicz, zastępca prezydenta ds. ekono-
micznych i społecznych.

- Ostatnich kilka miesięcy, gdy covido-
wa rzeczywistość narzuciła nam sanitar-
ne ograniczenia i uczniowie nie mogli 
uczęszczać do szkoły, a nauka odbywała 

się zdalnie, zapadnie nam głęboko w pa-
mięci – powiedział Arkadiusz Kraszkie-
wicz. - Dyrektorzy szkół, nauczyciele, 
uczniowie, ale też rodzice musieli zmie-
rzyć się z nową sytuacją. Wymagało to od 
wszystkich Państwa większego zaangażo-
wania i poświęcenia wolnego czasu, ale 
poradziliście sobie wzorowo. Życzę, aby 
Wasza codzienna praca była otaczana sza-

cunkiem i życzliwością, aby stanowiła dla 
Państwa źródło satysfakcji, a wdzięczność 
uczniów i ich rodziców wynagradzała nie-
łatwą pracę.

Jak podkreśla prezydent Krzysztof Hil-
debrandt, nauczyciele są filarem, bez któ-
rych nie jest możliwe stworzenie szkoły 
na miarę wyzwań przyszłości i marzeń 
młodego pokolenia. Mimo niebywałego 

postępu technologicznego nic i nikt nie 
jest w stanie zastąpić nauczyciela – prze-
wodnika pomagającego młodym ludziom 
wejść we współczesny, wymagający świat.

mianowani i nagrodZeni
Nagrodą Prezydenta Miasta Wejherowa 

zostali uhonorowani: Anna Kreft i Boże-
na Kubińska - Szkoła Podstawowa nr 5; 

Maria Dickert - Szkoła Podstawowa nr 
6, Aleksandra Klawitter - Pohnke, Anna 
Wróblewska, Bożena Wójcik, Beata Szałaj, 
Olga Tomaszewska - Szkoła Podstawowa 
nr 9; Justyna Brunka, Bożena Chudzik, 
Ewa Seredyn, Agnieszka Stanasiuk - Szko-
ła Podstawowa nr 11; Maria Stubińska, 
Olga Bank, Białk Ewa, Danuta Czernew-
ska, Marzena Fehlauer, Wioletta Kwiat-
kowska, Dorota Tandek - Zespół Szkolno- 
Przedszkolny nr 2.

Podczas uroczystości na stopień nauczy-
ciela mianowanego zostali awansowani: 
Natalia Kurek - Klein - Szkoła Podstawo-
wa nr 5, Anna Gazarkiewicz - Szkoła Pod-
stawowa nr 11, Paula Quandt - Siewert, 
Magdalena Czachor, Alina Kowalewska - 
Zespół Szkolny - Przedszkolny nr 2.

kwiaty PrZed Pomnikiem Pamięci 
naucZycieli

Przed uroczystością zastępca Arkadiusz 
Kraszkiewicz z okazji Dnia Edukacji Na-
rodowej wspólnie z dyrekcją Szkoły Pod-
stawowej nr 9 w Wejherowie złożyli kwia-
ty przed pomnikiem Pamięci nauczycieli 
powiatu wejherowskiego poległych w cza-
sie działań wojennych i w miejscach kaźni 
hitlerowskiej w latach 1939-1945. Tablica 
z kilkudziesięcioma nazwiskami poległych 
nauczycieli znajduje się przy Szkole Pod-
stawowej nr 9, przy ul. Sobieskiego 300.

/raf/
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Nauczyciele obchodzili swoje święto
WEJHEROWO | Medale Prezydenta Wejherowa oraz akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczycielom mianowa-
nym wręczono podczas obchodów Dnia Edukacji Narodowej, które odbyły się w Szkole Podstawowej nr 6 w Wejherowie.

Nagrody, gratulacje 
i podziękowania
REda | 15 października, z okazji niedawno obchodzonego Dnia Edu-
kacji Narodowej, Burmistrz Miasta Redy Krzysztof Krzemiński spotkał 
się reprezentacją nauczycieli redzkich placówek oświatowych.

Burmistrz Krzysztof Krzemiński, w towarzystwie przewodniczącej 
Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Redzie Karoliną Bochan i zastępcy 
burmistrza Łukasza Kamińskiego, wręczył nagrody i podziękowania 
wyróżniającym się pedagogom. Uhonorowano dwadzieścia osób.

- Dzień Edukacji Narodowej to szczególna okazja, aby podkreślić co-
dzienną, mrówczą i bardzo niedoceniana pracę nauczycieli i wszystkich 
pracowników sektora oświaty – mówi Łukasz Kamiński. – Ostatni rok 
szkolny był dla wszystkich szczególny, gdyż po raz pierwszy redzkie, 
i nie tylko redzkie, szkoły stanęły przed wyzwaniem zmiany całego sys-
temu pracy. To właśnie nauczycielom i dyrektorom naszych placówek 
zawdzięczamy, że szkoły i przedszkola płynnie przeszły w system nauki 
zdalnej, a uczniowie realizowali materiał bez większych przeszkód.

Wyróżnieni pedagodzy otrzymali kwiaty i pisemne podziękowania. 
Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne, uroczystość miała bardzo 
kameralny charakter.
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Tradycją w naszej gminie było spotka-
nie tego dnia wszystkich pracowników 
szkół. Składano życzenia, wręczano 
nagrody najbardziej zasłużonym 
oraz wspólnie się bawiono. Niestety 
w obecnym roku w związku z panująca 
pandemią nie było to możliwe. Wójt 
Henryk Skwarło zaprosił w tym roku na 
spotkanie dyrektorów gminnych placó-
wek oświatowych oraz tych nauczycieli, 
którzy otrzymali nagrodę Wójta za swo-
ją pracę. W uroczystości, która odbyła 
się w „Rajskiej Górze” brali udział także 
zastępca wójta Krzysztof Seroczyński, 
kierownik referatu oświaty z zastęp-
cą oraz komisja spraw społecznych 
Rady Gminy Wejherowo. Zaproszono 
też przedstawicieli związków zawo-
dowych działających w naszej gminie. 
W czasie spotkania Wójt złożył na ręce 

dyrektorów placówek podziękowania 
za pracę dla wszystkich pracowników 
oraz życzył im dalszych sukcesów 
i zadowolenia z pracy z dziećmi w tym 
trudnym okresie. Następnie wręczo-
no nagrody Wójta Gminy Wejherowo 
dla nauczycieli. W tym roku nagrody 
otrzymali: Krzysztof Grzenia ( SP Orle), 
Arkadiusz Malinowski ( SP Gościci-
no), Magdalena Płotka Garstka (SP 
Góra), Wioleta Runtz ( SP Goscicino), 
Marzena Krzemińska ( SP Goscicino), 
Tatiana Rogocka ( SP Gościcino), Gra-
żyna Klank ( SP Bolszewo), Marzena 
Jóskowska ( SP Orle), Adriana Cirocka 
( Przedszkole Bolszewo). Spotkanie 
zakończył poczęstunek dla wszystkich 
gości w czasie , którego rozmawiano 
o bieżących sprawach związanych 
z edukacją gminną. Do szkół prowadzo-

nych przez gminę uczęszcza w obec-
nym roku szkolnym 2958 uczniów oraz 
715 wychowanków przedszkola i klas 
„zerowych”. Zatrudnionych mamy 
w szkołach 373 nauczycieli oraz 127 
pracowników administracji i obsługi. Co 
roku zwiększa się nam liczba uczniów 
w gminie co powoduje także potrzebę 
zwiększania zatrudnienia w naszych 
placówkach oświatowych oraz inwe-
stycji w celu poprawy bazy materialnej 
naszych szkół. Rozwój demograficzny 
naszej gminy cieszy a jednocześnie 
stawia nowe wyzwania przed władzami 
gminy, którym trzeba sprostać. Życzy-
my wszystkim pracownikom oświaty 
wszystkiego najlepszego nie tylko 
w tym dniu ale także przez cały rok.
/UGW/

corocZne święto wsZystkicH Pracowników oświaty
gm. wejHerowo | jak co roku w całej Polsce obchodzono dzień edukacji narodowej. to święto nie tylko nauczycieli ale 
także licznej rzeszy pracowników administracji i obsługi szkół.
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ubijacZka cukiernicza, mieszałka do 
ciasta, tel. 694 642 709

sPrZedam pojemne meble do pokoju 
cena 1200 zł, Wejherowo, tel. 538 443 
446

lodówkę side by side firmy DAWEOO, 
3 letnią, tanio sprzedam, tel. 576 204 945

sPrZedam stół, ławę szwedzką roz-
kładaną, express do kawy firmy braun, 
żelazko tefal - nowe, szynkowar - nowy, 
szybkowar 2 szt., tor samochodowy dla 
dzieci w wieku od 10 lat (autodracha) tel. 
576 204 945

sPrZedam drzwi metalowe 80x185, 
2 żyrandole lustrzane, tel. 576 204 945

sPrZedam chodnik dywanowy, beżo-
wo-brązowy, 1x6 m, tel. 576 204 945

Złota rączka, drobne naprawy, sprzą-
tanie obejścia, piwnic, transport, prace 
w ogrodzie, okolice Luzina, Wejherowa, 
tel. 693 737 381

sPrZedam lodówkę, dwudrzwiową, typ 
daewoo, cena do uzgodnienia, stan ideal-
ny, 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 obu-
wie i kurtki, 135x135, brązowa, bardzo 
tanio, tel. 517 782 024

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

NIERUCHOMOŚCI

kuPię

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

skuP mieszkań za gotówkę, w trójmie-
scie i okolicach, tel. 510 894 627

OGŁOSZENIA

do wynajęcia

rumia pokój do wynajęcia, tel. 694 642 
709

MOTORYZACJA

kuPię

skuP, złomowanie aut, pomoc drogowa, 
tel. 789 345 593

EDUKACJA

Porady z matematyki, fizyki i chemii 
udzielę uczniowi przez telefon. Tel: 58 
677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

sPrZedam komputer, dysk 120 GB, kla-
wiatura Vobis, monitor LCD TV Samsung 
z pilotem, 500 zł, 505-56-70-34 

uwaga... nowy numer ogłosZeń Za 2 Zł 7248!
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USŁUGI

usługi dekarsko – ciesielskie, tel. 697 
753 504

oPakowania jednorazowe, tel. 501 175 
330

kotłownie, instalacje, wod-kan, gazo-
we, pompy ciepła, całe Trójmiasto i oko-
lice, tel. 601 677 964

Profesjonalna fotografia okolicz-
nościowa: śluby, wesela, sesje plenerowe, 
chrzty, komunie, tel. 697

TOWARZYSKIE

suPer seksi blondi, lat 38, figura laty-
noska pozna sponsorów, Sopot, tel. 514 
120 213

RÓŻNE

sPrZedam drewno opałowe, 
gałęziówkę, sosnę, buk, 130 zł, 
tel. 729 888 783

remonty kafelkowane, cekolowanie, 
malowanie, itp., przystępne ceny, tel. 667 
023 678

słoma owsiana sucha, 120x120 cena 35 
zł, Częstkowo, tel. 510 751 837

Pług 4 skibowy stan dobry, cena 1150 zł, 
Szemud, tel. 510 751 837

Ziemniaki niesortowane 50 groszy, 
paszowe 30 gr, wineta, Szemud, tel. 510 
751 837

WYKAZ KATEGORII:
na nr 79567 (9 zł + VaT)

TOWaRzYsKie: EXP.TOW.

DaM PRaCĘ: EXP.PDP.

szUKaM PRaCY: EXP.PSP.

UsłUGi: EXP.USL.

na nr 7248 (2 zł + VaT)

nieRUCHOMOŚCi 
sPRzeDaM:

EXP.NSP.

nieRUCHOMOŚCi KUPiĘ: EXP.NKU.

nieRUCHOMOŚCi 
zaMieniĘ:

EXP.NZA.

nieRUCHOMOŚCi DO 
WYnaJĘCia:

EXP.NDW.

nieRUCHOMOŚCi 
POszUKUJĘ WYnaJĄĆ:

EXP.NPW.

MOTORYzaCJa 
sPRzeDaM:

EXP.MSP.

MOTORYzaCJa KUPiĘ: EXP.MKU.

MOTORYzaCJa inne: EXP.MIN.

eDUKaCJa: EXP.EDU.

sPRzĘT eleKTROniCznY 
KOMPUTeRY:

EXP.SKO.

sPRzĘT eleKTROniCznY 
TeleFOnY:

EXP.STE.

sPRzĘT eleKTROniCznY 
inne:

EXP.SIN.

RÓŻne: EXP.ROZ.
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Sadzą las dla Niepodległej
GM. WEJHEROWO | Uczniowie Szkoły Podstawowej w Gowinie „Sadzą Las dla Niepodległej”. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Gowinie z wielkim 
zaangażowaniem przyłączyli się do ogólnopolskiej ak-
cji „Sadzimy Las dla Niepodległej” (#SadziMY). W wy-
darzeniu wzięły udział dzieci z klasy III c. Wspólnie 
z wychowawczynią, Panią Joanną Kaszubowską po-
sadziły na terenie szkoły sadzonki sosny zwyczajnej, 
które otrzymały od Nadleśnictwa Wejherowo. 

Jak czytamy w liście Ministra Środowiska i Dy-
rektora Generalnego Lasów Państwowych „Mała 
sadzonka jaką masz w rękach to początek wielkiej 

przygody. Wyrosłe z niej drzewo w ciągu swojego 
życia zapewni nam tlen, oczyści powietrze, złagodzi 
zmiany klimatu, stanie się siedliskiem wielu orga-
nizmów, a w przyszłości drewno z niego powstałe 
może stworzyć komuś dom”. Tego dnia nikt nie miał 
wątpliwości, że akcja jest niezmiernie potrzebna dla 
naszego środowiska. 

Patronat Narodowy nad wydarzeniem objął Prezy-
dent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

/UGW/

Tego dnia "Skrzaty" zostały pasowane 
ogromną kredkę przez Panią Dyrektor Lucynę 
Wentę. Przedszkolaki wraz ze swoimi Paniami 
długo przygotowywały się do tego dnia, czego 

efektem był krótki lecz piękny występ słow-
no-muzyczny. Na pamiątkę tego wydarzenia 
"Skrzaty" otrzymały dyplomy oraz upominki.
/UGW/

urocZyste Pasowanie na PrZedsZkolaka
gm. wejHerowo | 14 października przedszkole w bolszewie zyskało nową grupę 
pełnoprawnych przedszkolaków. 

fot. UG Wejherowo
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Karatecy wrócili z mistrzostw 
Polski z kilkoma medalami 
WEJHEROWO | W rozegranych niedawno we Włocławku XXXI Mistrzostwach Polski w Karate Tradycyj-
nym, zawodnicy z Klubu Karate Wejherowo wywalczyli aż siedem medali – cztery złote i trzy brązowe. 

W zawodach organizowanych przez Polski Zwią-
zek Karate Tradycyjnego wystartowało blisko 250 
zawodników z całej Polski. Karate Klub Wejhero-
wo reprezentowało jedenastu karateków – Karolina 
Witbrodt, Julia Staniszewska, Julia Mudlaff, Anna 
Wypych, Małgorzata Cyman, Milena Wiśniewska-
Hintzke, Jaromir Dzienisz, Seweryn Rogowski, 
Adam Czoska, Jakub Lewańczyk i Jakub Waloch.

Rywalizowali oni w takich konkurencjach jak kata 
(układ technik) indywidualne i kata drużynowe, ku-
mite (wolna walka) indywidualne i kumite druży-
nowe, fuku-go (dwubój – kitei, czyli układ technik 
i kumite), en-bu (wyreżyserowana walka).

Złote medale przywieźli Julia Mudlaff (fuku-

go), Karolina Witbrodt, Julia Staniszewska i Julia 
Mudlaff (kata drużynowe), a brązowe Karolina 
Witbrodt (kumite indywidualne) oraz Julia Stani-
szewska z Sewerynem Rogowskim (en-bu kobieta/
mężczyzna). Czwarte miejsce zajęła Anna Wypych 
w kata indywidualnym.

Zawodnicy na co dzień trenują pod okiem sen-
seia Mirosława Ellwarta (6 dan) – wiceprezesa 
Polskiego Związku Karate Tradycyjnego i sędziego 
najwyższej klasy międzynarodowej, propagatora 
karate tradycyjnego w Wejherowie i na Pomorzu. 
Klub Karate Wejherowo otrzymuje wsparcie finan-
sowe z miasta Wejherowa.

/raf/
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