
„PUDEŁKO 
ŻYCIA” 
Ten niewielki przedmiot, 
z pozoru zwyczajny, może 
uratować ludzkie życia 
w chwili jego zagrożenia.
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POPREMIEROWE 
WRAŻENIE 
„Obóz” to dziesiąta sztuka 
przygotowana przez Pomorski 
Teatr Nobilis, działający przy 
MDK Rumia.
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REMIS 
Z CHOJNICZANKĄ
Mecz lidera z wiceliderem 
tabeli był ozdobą 15. kolejki. 
W rywalizacji Wikędu 
z Chojniczanką padł remis.
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„NIERUCHOMOŚCI & WNĘTRZA”
 ▪ Mapa inwestycji deweloperów
 ▪ Przegląd najlepszych inwestycji mieszkaniowych
 ▪ Co warto wiedzieć kupując mieszkanie dla rodzin z dziećmi

Pomagamy w wyborze miejsca do życia.
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Kilkusetprocentowe podwyżki cen za ener-
gię elektryczna powodują, że Wejherowo szu-
kając oszczędności, zmuszone jest do ograni-
czenia oświetlenia ulicznego. 3 października 
rozpoczęło się systematyczne wyłączanie la-
tarni miejskich.

Przypomnijmy, że po otwarciu oferty na do-
stawę energii elektrycznej na rok 2023, okaza-
ło się, że miasto za prąd będzie musiało zapła-
cić 3013 zł za MW, dla porównania: w 2022 r. 
było to 568 zł za MW.

Ze względów bezpieczeństwa, została 
podjęta decyzja o  ograniczeniu oświetlenia 
ulicznego, z  wyjątkiem miejsc szczególnie 
niebezpiecznych np. skrzyżowań, przejść dla 
pieszych itp. Już teraz wiadomo, że wyłączone 
zostanie 1/3 oświetlenia ulicznego należące-
go do miasta Wejherowa. Ograniczone będą 
także podłączone do oświetlenia ulicznego 
obiekty sportowo-rekreacyjne. Natomiast 
oświetlenie placów zabaw i boisk, które mają 
odrębny system zasilania, wyłączone będzie 
od godz. 22.00.

Wyłączenie części oświetlenia na poszcze-
gólnych ulicach – kierując się od obrzeży 
miasta do centrum - odbywa się systematycz-
nie, od 3 października br. Podkreślić należy, 

że wyłączenie latarni odbywa się ręcznie i nie 
jest możliwe, wyłączenie wszystkich wybra-
nych lamp jednocześnie.

W  mieście jest ok. 2,2 tys. opraw (w  latar-
niach znajdujących się przy ulicach miej-
skich). Dotychczas wyłączono 300 latarni. 

Ponad 2,6 tys. lamp należy do Energia Oświe-
tlenie sp. z o.o. Zakładu Energetycznego, jed-
nak za oświetlenie i konserwację płaci miasto. 
Trwają rozmowy w sprawie wyłączenia lamp 
i koniecznych oszczędności z tym związanych.

Źródło: UM Wejherowo

Oszczędności 
w oświetleniu ulicznym

WEJHEROWO | W związku ze znacznym – ponad pięciokrotnym wzrostem cen energii elektrycznej 
- Wejherowo jest zmuszone do wprowadzenia działań oszczędnościowych, przez wyłączenie części 
oświetlenia ulicznego.
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Wójt gminy Szemud Ryszard Kalkowski 
przyjął Wójta Gminy Choczewo Wiesława 
Gębkę. Samorządowiec chciał skorzystać 
z wypracowanych rozwiązań Gminy Sze-
mud, które przynoszą rozwój oraz sukces.
- "Jestem pod wielkim wrażeniem Waszej 
gminy i bardzo cenię Wójta Kalkowskiego, 
który słynie z gospodarności i rozwoju na 
Pomorzu, ale także w kraju. Chcemy czer-
pać z Waszego doświadczenia i przenosić 
te rozwiązania do nas. Przed nami wielkie 
zmiany związane z budową elektrowni 
atomowej i chcemy dobrze przygotować 
naszą gminę na to. Dlatego musimy budo-
wać silne fundamenty samorządowe tak 
jak to ma miejsce w Gminie Szemud. Dzię-
kuję Wójtowi za przekazaną wiedzę oraz 

ukazanie jak można budować świetlaną 
przyszłość" - mówi Wójt Gminy Choczewo 
Wiesław Gębka.
- "Cieszy mnie to jako gospodarza gminy, 
że możemy dzielić się doświadczeniami 
i rozwiązaniami. My też czerpiemy cały 
czas od innych samorządów z całego kraju. 
Widzimy, że to się sprawdza. Przed Wójtem 
Gębką i gminą Choczewo wielkie wyzwa-
nia. Decyzje o budowie elektrowni zapadły 
i to wielka radość, że możemy się wspierać 
oraz szukać najlepszych rozwiązań. Gratu-
luje włodarzowi tej gminy otwartości oraz 
pomysłów. Teraz będzie można je realizo-
wać w większym wymiarze" - mówi Wójt 
gminy Szemud Ryszard Kalkowski.
Źródło: UG Szemud

SPOTKANIE Z WÓJTEM GMINY CHOCZEWO
GMINA SZEMUD | Z doświadczenia, wizji rozwoju, sprawdzonych systemów zarządzania oraz 
podejścia do przyszłości Gminy Szemud chcą korzystać i wzorować się gminy z całej Polski.

fot. UG Szemud

Celem rumskich obchodów jest uczczenie 104. 
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, 
promowanie historii kraju, kształtowanie postaw 
patriotycznych wśród lokalnej społeczności oraz jej 
integracja. W tym roku obchody będą, jak dawniej, 
huczne. Przejazd przejętego przez powstańców czoł-
gu i samochodów pancernych, żołnierze, rekonstruk-
torzy i  wojskowa grochówka z  kociołka – to tylko 
część spośród atrakcji przygotowanych na Święto 
Niepodległości w Rumi. Miejskie obchody rozpoczną 
się od uroczystego składania kwiatów i przemarszu, 
a skończą na rodzinnym festynie militarnym i patrio-
tycznym koncercie. Do udziału w wydarzeniu zapra-
sza burmistrz Michał Pasieczny.

Uroczystość rozpocznie się o  godz. 12:30, wów-
czas to pod pomnikiem Hieronima Derdowskiego 
i Józefa Wybickiego złożone zostaną kwiaty. Następ-

nie, o godz. 13:00 odbędzie się msza święta, a tuż po 
niej, o 14:05 spod sanktuarium ruszy biało-czerwona 
parada, która przejdzie ulicami: Dąbrowskiego, Sta-
rowiejską, Dębogórską i  Chełmińską. Udział może 
wziąć każdy. Mile widziane będą patriotyczne akce-
soria: przypinki, kotyliony czy flagi.

Na zakończenie, pod obeliskiem przy ul. Chełmiń-
skiej, odbędzie się apel i wystrzelona zostanie salwa 
honorowa. Zwieńczeniem obchodów będzie rodzin-
ny festyn militarny, który odbędzie się w godzinach 
15:30-17:00. Kulturalną odsłoną wydarzenia będzie 
uroczysty koncert patriotyczny pt. „Tobie Ojczy-
zno” w wykonaniu Zespołu Śpiewaczego św. Cecylii 
i  Pomorskiej Orkiestry Symfonicznej pod dyrekcją 
Krzysztofa Brzozowskiego. Koncert rozpocznie się 
o godzinie 16:00 w hali MOSiR-u.

Źródło: UM Rumia
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Biało-czerwona parada z okazji 
odzyskania niepodległości
RUMIA | Rumia powraca, po przerwie pandemicznej, do hucznych obchodów rocznicy odzyskania 
niepodległości. Jedną z atrakcji będzie biało-czerwona parada na obchody 104 już rocznicy.

Wniosek gminy został zakwalifikowany do II etapu konkursu „Spor-
towo Kulturalnie Lokalnie” organizowanego przez Fundację Lotto im. 
Haliny Konopackiej.

Na podstawie oceny merytorycznej, wykonanej przez zespół eksper-
tów, Zarząd Fundacji LOTTO wskazał 80 wniosków (po 5 w każdym 
województwie).

Kolejnym etapem jest głosowanie. Zwycięski projekt uzyska dofinan-
sowanie w kwocie 200 000 złotych.

A co należy zrobić, aby oddać głos? To nic trudnego, należy tylko:
1. kupić dowolne produkty LOTTO za min.1 zł i odebrać kupon pro-

mocyjny,
2. oddać głos na stronie www.gramywygrywamy.pl wpisując kod ku-

ponu i wybierając projekt Gminy Wejherowo.
Głosowanie trwa do 20 listopada 2022 roku.
Źródło: UG Wejherowo

Głosuj na strefę 
rekreacyjną
GMINA WEJHEROWO | Gmina Wejherowo złożyła wniosek 
o dofinansowanie budowy kolejnego etapu strefy rekreacyjnej 
w Gościcinie przy ulicy Okrężnej.
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Są wśród nich zwycięzcy konkur-
sów szkolnych, finaliści wojewódz-
kich i ogólnopolskich olimpiad oraz 
uczniowie wyróżniający się osią-
gnięciami naukowymi czy artystycz-
nymi. Łączna kwota przyznanych 
nagród wyniosła 95 000 zł.

Powiatowy program stypendial-
ny uchwalony przez Radę Powiatu 
Wejherowskiego w  2000 r. ma pro-
mować uczniów wybitnie uzdolnio-
nych i  motywować do zdobywania 
wiedzy wykraczającej poza program 
nauczania. Dodatkowym kryterium 
jest również działalność naukowa, 
szkolna, artystyczna lub sportowa 
kandydata, przyczyniająca się do 
rozwoju i promocji powiatu.

W tegorocznej kwalifikacji do Sta-
rostwa Powiatowego wpłynęły 154 
wnioski uczniów oraz 56 wniosków 
studentów o przyznanie stypendium. 
Na podstawie rekomendacji Powia-
towej Komisji Stypendialnej, zade-
cydowano o przyznaniu stypendium 
69 uczniom oraz 32 studentom.

– Bardzo się cieszę, że mamy tak 
uzdolnioną młodzież, która odnosi 
sukcesy edukacyjne, rozwija swoje za-
interesowania i osiąga wysokie wyni-

ki w nauce. Zdobyta wiedza pozwoli 
Wam w wyborze dalszej drogi kształ-
cenia i  przyszłego zawodu – mówiła 
Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.

Od 2010 r. Stypendium Starosty 
Wejherowskiego realizowane jest 
w  nowej formule, dostosowanej do 
obecnie obowiązujących przepisów 
prawnych.

I  tak stypendium Starosty Wejhe-
rowskiego dla studentów przyznane 
może być w  ramach pomocy mate-
rialnej studentom szkół wyższych 
publicznych i  niepublicznych, któ-
rzy na stałe zamieszkują na terenie 
powiatu wejherowskiego. Natomiast 
stypendium Starosty Wejherow-
skiego dla uczniów przyznawane 
jest w  ramach lokalnego programu 
wspierania edukacji uczniów, reali-
zujących obowiązek nauki w  szko-
łach ponadgimnazjalnych i  na stałe 
zamieszkujących na terenie powiatu 
wejherowskiego.

W  okresie minionych 23 lat przy-
znano łącznie 1145 stypendiów 
uczniom i 532 stypendia studentom, 
o łącznej wartości 1 228 200 zł.

Źródło: Starostwo Powiatowe 
w Wejherowie

Stypendia Starosty Wejherowskiego dla 
najzdolniejszych uczniów i studentów

POWIAT | Po raz dwudziesty trzeci wręczono stypendia Starosty Wejherowskiego najzdolniejszym uczniom i studentom z terenu powiatu wejherowskiego.
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-W pierwszym etapie prac wymienio-
no stary chodnik, wykonano także 
nowy krawężnik. Obecnie trwają 
prace związane z układaniem warstw 
bitumicznych na ulicy Jodłowej- mówi 
Krzysztof Krzemiński Burmistrz Mia-
sta Redy.
Kompleksowa przebudowa dwóch 
dróg osiedlowych, jakimi są ulice 
Topolowa i Jodłowa, stanowi etap po-
rządkowania infrastruktury drogowej 
w Ciechocinie. Zgodnie z zasadami 
zrównoważonego rozwoju, przewidzia-
ne w projekcie technologie bazują na 
rozwiązaniach przyjaznych dla środo-
wiska naturalnego, dążąc do zmniej-
szenia emisji zanieczyszczeń i hałasu. 
Rozwój lokalnej sieci dróg poprawi 
bezpieczeństwo i stworzy spójny 
system transportowy, a poprawa stanu 
miejskiej infrastruktury przełoży się 
na oszczędności kosztów eksploatacji 
miejskich ulic, co w każdym budżecie 
stanowi istotną pozycję.
Całkowita wartość inwestycji wynosi 
6 452 156,57 zł. Program „RZĄDOWY 
FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM 
INWESTYCJI STRATEGICZNYCH – 
Edycja nr 1, ze środków Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19” będzie 
realizowany poprzez promesy inwesty-
cyjne udzielane przez Bank Gospodar-
stwa Krajowego. Uzyskane dofinan-
sowanie w kwocie 5 700 000,00 zł 

pokrywa 88% kosztów, pozostałe 12% 
stanowi wkład własny samorządu 
i pochodzi w całości z budżetu miasta 

Redy. Wykonawcą inwestycji jest Fir-
ma Budowlano-Drogowa MTM S.A.
Źródło: UM w Redzie

POSTĘPY PRAC NA JODŁOWEJ I TOPOLOWEJ
REDA | Na realizację zadania „Przebudowa ul. Jodłowej i Topolowej w Redzie” Gmina Miasto Reda pozyskała prawie 
sześć milionów złotych z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Prace budow-
lane są w toku.

fot. UM w Redzie

Uczestnicy kongresu rozmawiali o  kryzysie energetyczno-klima-
tycznym z perspektywy lokalnych społeczności, projektowaniu przy-
jaznych miast oraz tworzeniu tkanki miejskiej pomiędzy gminami 
metropolii. Wśród prelegentów była m.in. Beata Rutkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa.

W tym roku dwudniowe wydarzenie organizowane było pod hasłem 
„Pokonać kryzys”. Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa 
ds. rozwoju miasta wzięła udział w  debacie – Popracujmy wspólnie 
dla klimatu.

Kongres, podczas którego można było wymieniać się doświadcze-
niami, wskazywać wzorce, w jaki sposób np. europejskie miasta reali-
zują transformację energetyczną, dedykowany był przede wszystkim 
samorządowcom.

Jednym z  elementów kongresu był temat wojny w  Ukrainie, któ-
rej skutki dramatycznie wpływają na uwarunkowania energetyczne 
i ścieżkę rozwoju ochrony klimatu w innych krajach.

Źródło: UM Wejherowo

Smart Metropolia – 
jak pokonać kryzys
WEJHEROWO | Eksperci z Polski i zagranicy, panele dyskusyjne, 
prezentacje i warsztaty klimatyczne - tak wyglądał 10. kongres 
Smart Metropolia.
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- Społeczna akcja „Pudełko życia” polega 
na umieszczeniu w  specjalnie oznakowanym 
pudełku KARTY INFORMACYJNEJ zawie-
rającej najistotniejsze informacje o  stanie 
zdrowia, chorobach i  uczuleniach oraz dane 
kontaktowe do osób, które należy powiadomić 
w przypadku konieczności zabrania do szpitala 
itp. – mówi Hanna Janiak, sekretarz miasta - 
Pomysł nie jest nowy, w Redzie, wzorem akcji 
prowadzonej przez MOPS w Wejherowie, „Pu-
dełko życia” było już rozdawane od 2014 roku 
przez tutejszy MOPS. Ostatnio redzcy Seniorzy 
otrzymali takie pudełka w  październiku pod-
czas SENIORIADY.

Pakiet do pobrania zawiera:
1) KARTĘ INFORMACYJNĄ do samo-
dzielnego wypełnienia;
2) ARKUSZ MAŁY, który trzeba nakleić 
na pudełko, do którego wkładamy Kartę 
(pudełko dowolne i zorganizowane we wła-
snym zakresie);
3) ARKUSZ DUŻY, który należy nakleić na 
lodówkę.

Co z tym zrobić?
1. Wydrukować KARTĘ INFORMACYJ-
NĄ, ARKUSZ MAŁY i ARKUSZ DUŻY;
2. Znaleźć pudełko (np. mydelniczkę lub 
inny pojemnik z  wieczkiem) i  nakleić na 
nie znak ARKUSZ MAŁY;
3. Przeczytać dokładnie KARTĘ INFOR-
MACYJNĄ, w  razie wątpliwości skonsul-
tować się z lekarzem pierwszego kontaktu;

4. Wypełnić  KARTĘ INFORMACYJNĄ, 
włożyć ją do pudełka. Pudełko dokładnie 
zamknąć, a następnie umieścić je w lodów-
ce, w łatwo dostępnym miejscu (np. na pół-
ce na drzwiach lodówki).
5. Na lodówkę nakleić znak ARKUSZ 
DUŻY.

Udzielając pomocy, służby medyczne będą mo-

gły sprawdzić, czy na lodówce jest znaczek akcji 
i ewentualnie skorzystać z zawartych w pudełku 
informacji, co może przełożyć się na szybsze 
i trafniejsze udzielenie pomocy. Akcja skierowa-
na jest do osób starszych, chorych i  samotnych 
z terenu miasta Redy. Docelowo z pakietu może 
skorzystać każda zainteresowana osoba.

Źródło: UM w Redzie

Akcja „Pudełko życia”
REDA | Z inicjatywy Redzkiej Rady Seniorów, w porozumieniu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Spo-
łecznej w Redzie, Urząd Miasta w Redzie udostępnił na stronie www.reda.pl link do pobrania pa-
kietu o nazwie „Pudełko życia”.
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– Zmiany w budżecie związane są z pracą 
placówek oświatowych. W odpowiedzi 
na nasz wniosek dotyczący zwiększenia 
zadań edukacyjnych otrzymaliśmy 490 
tys. zł z rezerwy subwencji ogólnej. Środki 
zostaną przeznaczone na uzupełnienie 
wynagrodzeń dla nauczycieli, zakup mebli, 
ławek oraz szafek uczniowskich, czyli na 
bieżące funkcjonowanie placówek oświa-
towych w związku z dużą liczbą uczniów 
przyjętych do powiatowych szkół od 1 
września br. – powiedziała Starosta Wejhe-
rowski Gabriela Lisius.

W trakcie obrad przyjęto także uchwałę 
dotyczącą zawarcia porozumienia z Po-
wiatem Lęborskim na realizację zadań 
z zakresu lokalnego transportu zbiorowego, 
utworzenia związku powiatowo-gminnego 
pod nazwą „Wejherowski Związek Powiato-
wo-Gminny” oraz nadania imienia szkołom 
wchodzącym w skład Powiatowego Zespołu 
Szkół w Redzie – Maurycego Mochnackiego 
– publicysty, krytyka literackiego, teore-
tyka polskiego romantyzmu, muzyka oraz 
uczestnika  Powstania Listopadowego.
Źródło: Starostwo Powiatowe w Wejherowie

SESJA RADY POWIATU WEJHEROWSKIEGO
POWIAT | Podczas ostatniej sesji radni przyjęli m.in. uchwały w sprawie zmiany budże-
tu Powiatu Wejherowskiego na 2022 r., zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na 
lata 2022-2034 oraz w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy powiatu 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2023 r.

fot. Starostwo Powiatowe w Wejherowie

Inwestycja realizowana przez Powiat Wejherow-
ski oraz gminę Szemud jest już na półmetku.

- Nie zatrzymujemy się i przystępujemy do reali-
zacji kolejnego etapu – poinformował z  zapałem 
Urząd Gminy.

W tym celu Wójt Ryszard Kalkowski zaprosił do 
Urzędu Gminy w Szemudzie Marszałka Wojewódz-
twa Pomorskiego Mieczysława Struka. Samorzą-
dowcy rozmawiali o  możliwościach finansowania 

budowy ronda, które połączy ulicę Kieleńską, Wej-
herowską oraz nowy bajpas z ulicy Chylońskiej. To 
rozwiązanie pozwoli odebrać ruch ze starej ulicy 
Chylońskiej oraz poprawi komunikację z  węzłem 
Koleczkowo Trasy Kaszubskiej.

- Chcemy rozpocząć drugi etap budowy w  Ko-
leczkowie w  przyszłym roku – dodają samorzą-
dowcy.

Źródło: UG Szemud
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Przygotowania do budowy 
ronda w Koleczkowie
GMINA SZEMUD | W Koleczkowie trwa budowa ulicy Chylońskiej oraz nowego bajpasu w kierunku 
ulicy Wejherowskiej i Kieleńskiej. Niedługo powstanie również nowe rondo.
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Aleksandra Kurowska-Susdorf 
autorka bajki stworzyła zgrab-
ną opowieść o  życiu, w  którym 
śmierć ma swoje miejsce. Sym-
boliczne porównanie życia do 
makaronu zmusza czytelnika 
do refleksji: „Jak żyć pełnią ży-
cia, świadomi jego kruchości ale 
i  smaku? Jak z  czułością i  wraż-
liwością akceptować skończo-
ność swojej egzystencji? Czy na 
życie możemy spojrzeć jak na 
makaron, który ma swój począ-
tek i koniec, lecz pomiędzy tymi 
graniczącymi punktami toczy się 
smakowita przygoda?"

Tekst dopełniają cudowne ilu-
stracje w wykonaniu artystki Ka-
roliny Tylki, tłumaczenia na język 
kaszubski podjęła się Anna Hebel.

Bajkę będzie można wysłuchać 
w  interpretacji autorek i  mini 
koncertu w  wykonaniu dwóch 
młodych, zdolnych ludzi: Domi-
nika Susdorfa (akordeon) i Janka 
Kotlewskiego (skrzypce) oraz 
wspólnie rozważać o życiu.

Na spotkaniu będzie można za-
kupić książkę z dedykacją.

Spotkanie odbędzie się 4 listo-
pada o  godzinie 19:00 w  Gmin-
nej Bibliotece Publicznej im. Le-
ona Roppla w Luzinie.

Źródło: Gminna Biblioteka 
Publiczna im. Leona Roppla 
w Luziniefo
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Wieczór autorski w bibliotece
LUZINO | "Żëcé jak nudle (Życie jak makaron)" będzie gwiazdą tego wieczoru. Książka jest efektem współ-
pracy trzech niezwykłych Kobiet: Aleksandra Kurowska-Susdorf, Karoliny Tylki i Anny Hebel.

W ostatnim tygodniu odbył się odbiór prac 
związanych z modernizacją ulicy Słowińskiej 
w Górze. Droga została utwardzona płytami 
IOMB na odcinku 675 m. Całkowity koszt 
inwestycji wyniósł 449.550,00 zł, z czego 
126.090,00 zł to środki pozyskane z budżetu 
Województwa Pomorskiego na 2022 rok.
Wykonawcą przedsięwzięcia była firma Usłu-

gi Ogólno- Sprzętowo- Transportowe roboty 
Drogowe Teresa Groth z Bolszewa.
Środki finansowe pochodzą z budżetu Woje-
wództwa Pomorskiego i są przeznaczone na 
zadania związane z wyłączeniem z produkcji 
gruntów rolnych dla jednostek samorządu 
terytorialnego.
Źródło: UG Wejherowo

ODBIÓR ULICY SŁOWIŃSKIEJ W GÓRZE
GMINA WEJHEROWO | Na terenach sołectw cały czas trwają prace związane z utwar-
dzeniem dróg gruntowych.

fot. UG Wejherowo
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Przedstawienie opowiada historię Ludy 
– dziewczyny, która podczas drugiej woj-
ny światowej razem z matką Hanną trafi-
ła do obozu koncentracyjnego Birkenau 
w  Oświęcimiu. Po wojnie słuch o  Han-
nie, która opuściła Birkenau w  marszu 
śmierci zaginął, a  Luda musiała uczyć 
się żyć w  powojennym świecie. Poma-
gała jej w  tym osoba zastępująca matkę 
– pani Bogumiła. Los sprawił, że wiele 
lat później biologiczna matka odnalazła 
się, a Luda, zwana w Polsce Lidią musiała 
podjąć decyzję: kto jest dla niej prawdzi-
wą matką? Ta, która ją urodziła, czy ta, 
która ją wychowała?

– Scenariusz oparty jest na wspomnie-
niach osób, które przeżyły obóz w Oświę-
cimiu. Mówimy o  życiu w  obozie, ale 
też o  traumie, która towarzyszy ludziom 
po obozie. To bardzo aktualny temat na 
dzisiejsze czasy – mówi Piotr Lewicki, 
reżyser i  autor scenariusza, odtwórca ról 
Niemca i lekarza.

W  spektaklu w  głównych rolach wy-
stępują Agnieszka Babicz i Angelika We-
ichbrodt. Aktorki w  przejmujący sposób 
prezentują historię matki i córki, którym 

wojenny los nie oszczędził traumatycz-
nych przeżyć.

– Jestem dumna z  pracy naszego ze-
społu, z  każdym kolejnym spektaklem 
idziemy o krok dalej, docieramy do coraz 
szerszej publiczności, a  teatr zapraszany 
jest na duże sceny. Spektakl będzie pre-
zentowany również na Lekcjach z Kulturą 
– tym razem dla młodzieży – podkreśla 
Agnieszka Skawińska – dyrektor Teatru, 
MDK RUMIA, aktorka, wokalistka.

SAMORZĄD WSPIERA KULTURĘ
Pomorski Teatr Nobilis może liczyć na po-

moc samorządu. Przygotowania i realizację 
spektaklu „Obóz” wsparło Miasto Rumia 
oraz Starostwo Powiatowe w Wejherowie.

– Wzruszyłem się bardzo. Pomorski 
Teatr Nobilis porusza ciężki temat, opo-
wiadający o historii naszego kraju – pod-
kreśla wiceburmistrz Rumi, Ariel Sinicki. 
– Bardzo dobra gra aktorów. Wszystkim 
z całego serca polecam ten spektakl – do-
daje Ariel Sinicki.

– Cieszę się, że spotykamy się na kolej-
nej premierze spektaklu przygotowane-
go przez Pomorski Teatr Nobilis. Dzięki 

znakomitej grze aktorów, pomysłowości 
i  ciężkiej pracy reżysera, sztuka „Obóz” 
zrobiła na nas wszystkich ogromne wra-
żenie – zaznacza wicestarosta powiatu 
wejherowskiego, Jacek Thiel. – Spektakl 
opowiada o  historii, ale z  drugiej strony 
i dzisiaj na Ukrainie dochodzi do przemo-
cy. Aktorzy wypowiadając słowa, że każdy 
człowiek jest w stanie przyjąć, to co przy-
nosi mu los, ale też podejmuje walkę, by 
z przeciwnościami wygrać, przypominają 
nam o tym, jak niezwykle aktualny temat 
poruszają – dodaje.

Pomorski Teatr Nobilis i  Miejski Dom 
Kultury w Rumi współpracują z Fundacją 
Dla Was, w siedzibie której prezentowane 
są spektakle.

– W  ramach współpracy Fundacji 
i MDK Rumia po raz kolejny gościmy ar-
tystów teatru w naszych progach – mówi 
Bartłomiej Engelbrecht, prezes Fundacji 
Dla Was. – Sama sztuka wywołuje wiele 
emocji, jest poruszająca. Dźwięk, muzy-
ka, efekty, wizualizacje, połączenie tych 
rzeczy powoduje, że mocniej odczuwamy 
przeżycia bohaterów spektaklu – dodaje 
Bartłomiej Engelbrecht.

POSPEKTAKLOWE OPINIE I EMOCJE
Po premierze w  internecie pojawiło się 

wiele pochlebnych opinii na temat pracy 
zespołu Pomorskiego Teatru Nobilis, jak 
i samego spektaklu:

- „To trzeba zobaczyć, żeby uwie-
rzyć, że przy tak małej obsadzie aktor-
skiej i  minimalistycznych rekwizytach, 
można stworzyć spektakl trzymający 
widza od początku do końca w  stanie 
skoncentrowanej uwagi i  wzruszenia… 
Z  pewnością, wyrazistość akcji, która 
dzieje się w skrajnie różnych miejscach 
i  okolicznościach, podkreśla gra świa-
teł i  efekty specjalne, po mistrzowsku 
skorelowane z grą aktorską. To nie film, 
gdzie dziesiątki statystów i ogrom tech-
nicznych możliwości decyduje o wiary-
godności przedstawionej historii. Tutaj 
troje ludzi, ograniczonych powierzch-
nią sceny, gra historię, w  której widz 
bez problemu 'widzi' warszawskie getto, 
podróż zatłoczonym wagonem zwie-
rzęcym do obozu, całą w  nim gehennę 
walki o przetrwanie, aż po moment wy-
zwolenia obozu i powojenne losy Ludy. 
I to jest, moim zdaniem, wartość nie do 

przecenienia… Chwała więc i  podziw 
dla Reżysera i  Realizatorów spektaklu.” 
- Alicja Stankiewicz.

- „To było ŚWIETNE! Mocne i porusza-
jące. Minimum środków a maksimum tre-
ści. WARTO!” - Iza Niewiadomska.

CZAS NA LEKCJE Z KULTURĄ
Przedstawienie produkowane przez 

Pomorski Teatr Nobilis z  Rumi będzie 
prezentowane również w  ramach Lekcji 
z  Kulturą dla uczniów szkół ponadpod-
stawowych i starszych klas szkół podsta-
wowych. Pierwsze pokazy dla młodzieży 
jeszcze w  listopadzie na scenie Fundacji 
Dla Was.

„OBÓZ”
Scenariusz i reżyseria: Piotr Lewicki
Obsada:

Angelika Weichbrodt
Agnieszka Babicz-Stasierowska
Piotr Lewicki

Realizacja:
Jacek Wojno
Michał Gaj

źródło: MDK Rumia

Spektakl „Obóz” porusza i zostawia ślad
RUMIA | Owacjami na stojąco zakończyły się premierowe pokazy spektaklu „Obóz”. To dziesiąta sztuka przygotowana przez Pomorski Teatr Nobilis, działający 
przy MDK Rumia. Reżyser spektaklu Piotr Lewicki postanowił poruszyć bardzo ważny we współczesnym świecie temat wojny i traumy nią spowodowanej.
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Decyzję zarządzania Powiatową Biblioteką 
Publiczną w  Wejherowie przez kolejnych 5 
lat przez dotychczasową Panią Dyrektor Bar-
barę Gusman, podjął Zarząd Powiatu Wejhe-
rowskiego. Nominację na kolejną, kadencję 
wręczyła Starosta Wejherowski Gabriela Li-
sius oraz Wicestarosta Jacek Thiel.

Barbara Gusman piastuje stanowisko Dy-
rektora PBP w Wejherowie od 2014 r. W tym 

czasie dała się poznać jako doskonały mene-
dżer, inicjator wielu kulturalnych działań, 
m.in. spotkań z  pisarzami, podróżnikami 
i  artystami, konkursów recytatorskich, za-
jęć dla seniorów, warsztatów teatralnych czy 
wydarzeń związanych z  popularyzacją czy-
telnictwa wśród dzieci i  młodzieży, w  tym 
ogólnopolskiej kampanii „Mała książka wiel-
ki człowiek”, która zachęca rodziców do od-

wiedzania bibliotek i  codziennego czytania 
z dzieckiem.

- Życzę dalszej efektywnej działalności na 
rzecz mieszkańców Powiatu Wejherowskie-
go, nowych czytelników oraz wielu pomy-
słów na szerzenie w społeczeństwie nawyku 
czytania i obcowania z książką – powiedziała 
Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Wejherowie

Nominacja na kolejną 
kadencję

POWIAT | W dniu 2 listopada Starosta Wejherowski Gabriela Lisius oraz Wicestarosta Jacek Thiel 
wręczyli nominację na kolejną 5-letnią kadencję dotychczasowej dyrektor Powiatowej Biblioteki 
Publicznej w Wejherowie Barbarze Gusman.

W ramach inwestycji wykonano bezpieczną, miękką 
nawierzchnię i zamontowano urządzenia do ćwiczeń, 
w tym ławkę skośną do ćwiczeń mięśni brzucha, klatki 
typu RACK z zamontowanymi na różnych wysoko-
ściach drążkami, drabinki pionowe i poziome, worek 
bokserski i wiele innych.
-Głosując na ten projekt mieszkańcy po raz kolejny 
pokazali, jak ważny jest ruch i aktywność sportowa 
na świeżym powietrzu, niezależnie od wieku i stop-
nia zaawansowania. Przy wzrastającej popularności 
treningów typu crossfit lub street workout projekt 
trafia w sedno potrzeb osób chcących podtrzymywać 
wysoki poziom aktywności fizycznej w niemalże każdej 
kategorii wiekowej oraz aktywizuje i zachęca młodzież 
do podnoszenia sprawności fizycznej- mówi Krzysztof 
Krzemiński, Burmistrz Miasta Redy.
Ogłoszono już, na jakie projekty będzie można gło-
sować na rok 2023. Pełna lista znajduje się na stronie 
www.bo.reda.pl i www.reda.pl. Głosowanie zacznie się 
15 listopada.
Źródło:UM w Redzie

BO 2022 JUŻ GOTOWY
REDA | Zakończono realizację ostatniego projektu 
Budżetu Obywatelskiego 2022. To plac do ćwiczeń 
na świeżym powietrzu z klatką typu street workout 
naprzeciwko Szkoły Podstawowej nr 3.

fot. UM w Redzie

expressy.pl

OSP w  Redzie w  kwietniu br. prze-
prowadziła nabór nowych członków do 
swojej jednostki - zapisało się wówczas 6 
osób. Od kwietnia do października nowi 
członkowie uczestniczyli w  ćwiczeniach 
jednostki, obserwowali działania straża-
ków, a także zapoznawali się ze sprzętem 
podczas dni gospodarczych.

W miesiącu październiku rozpoczął się 
kurs podstawowy, do którego przystąpiło 
5 nowych członków. Podczas trwające-
go kilka tygodni szkolenia rekruci nabyli 
podstawową wiedzę dotyczącą działań 
ratowniczo-gaśniczych i w dniu wczoraj-
szym uzyskali stopień strażaka-ratownika.

W  ramach naboru do redzkich straża-
ków dołączył również druh Paweł, który 
nabył uprawnienia w  jednostce, w  której 

poprzednio służył.
Strażaków cieszy fakt, że udało się prze-

prowadzić po wielu latach nabór i  jed-
nostka zyskała nowych pełnoprawnych 
członków, z czego jeden, druh Paweł, jest 
wychowankiem redzkiej Młodzieżowej 
Drużyny Pożarniczej i  jako jej członek 
wielokrotnie wykazywał się dużą wiedzą, 
co potwierdzał podczas udziału w turnie-
jach wiedzy pożarniczej, gdzie zajmował 
wysokie lokaty na szczeblu wojewódzkim, 
również wygrywając.

- Przeprowadzony nabór był dla nas 
nową sytuacją, tak zorganizowanej akcji 
przyjęcia nowych członków w  ostatnich 
latach nie udało się przeprowadzić. Cie-
szy nas jego sukces, gdyż pokazuje to, ze 
w naszym społeczeństwie są ludzie, którzy 

chcą pomagać i robią to bezinteresownie. 
Paweł, Czarek, Marek, Marcin, Daniel 

- gratulujemy zdanego kursu i  życzymy 
powodzenia w  przyszłych działaniach. - 

informuje OSP w Redzie.
Źródło: OSP w Redzie
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Nowi strażacy OSP z uprawnieniami
REDA | Nowi strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Redzie, przyjęci do jednostki w kwiet-
niu tego roku, zdali egzamin kursu podstawowego strażaka-ratownika organizowanego 
przez KP PSP w Wejherowie. Pięciu członków redzkiej jednostki uzyskało pozytywny wynik 
egzaminu, co uprawnia ich do uczestnictwa w działaniach ratowniczo gaśniczych.



Gruzja jest dynamicznie rozwijającym się krajem, który 
już od ponad dekady konsekwentnie i przemyślanie 

buduje swoją pozycję na rynku turystycznym, 
a w konsekwencji i inwestorskim.

ZAINWESTUJ 
w Apartamenty w Batumi

 nad Morzem Czarnym!

j.symeryak@expressy.pl
500 447 398

www.luxuria.com.pl
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OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY GNIEWINO

Na podstawie art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 503 z późn. zm.) 
oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 03 października 
2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu 
przez Radę Gminy Gniewino uchwały nr XXXIII/284/2022 z dnia 30 marca 2022 
r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obrębu Bychowo w gminie Gniewino, a także 
o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko dotyczącej w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.

Załącznik graficzny do wyżej wymienionej uchwały, szczegółowo określający 
granice planu jest eksponowany na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gniewino.

Zainteresowani mogą składać wnioski do planu miejscowego w formie 
papierowej lub elektronicznej:  
- w formie pisemnej do Wójta Gminy Gniewino na adres Urząd Gminy 
Gniewino, ul. Pomorska 8, 84-250 Gniewino, 
- w postaci elektronicznej na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu 
Gminy Gniewino na platformie ePUAP2 lub na adres mailowy gniewino@
gniewino.pl,

w terminie do dnia 25 listopada 2022 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.  
(Dz. Urz. UE L Nr 119) w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (zwane RODO), informuję że: Administratorem Pani/Pana danych 
osobowych jest Urząd Gminy Gniewino z siedzibą w Gniewinie przy ul. 
Pomorskiej 8, 84-250 Gniewino reprezentowany przez Wójta Gminy Gniewino, 
adres kontaktowy e-mail: gniewino@gniewino.pl, tel. +48 58 676 76 77. 
Administrator Danych zgodnie z Art. 37 RODO wyznaczył Inspektora Ochrony 
Danych Osobowych, z którym możecie się Państwo kontaktować we wszystkich 
sprawach dotyczących przetwarzania Państwa oraz waszych podopiecznych 
danych osobowych, a także korzystania z przysługujących Państwu praw 
związanych z ich przetwarzaniem. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych 
Osobowych UG Gniewino; e-mail: inspektorodo@gniewino.pl lub pisemnie na 
adres Urzędu Gminy Gniewino, ul. Pomorska 8, 84-250 Gniewino z dopiskiem 
„Inspektor Ochrony Danych”. Szczegóły dotyczące przetwarzania Państwa 
danych osobowych przez Urząd Gminy Gniewino znajdują się na stronie: 
https://www.bip.gniewino.pl/.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 8a ust.1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym „W związku 
z przetwarzaniem przez wójta (…) danych osobowych, uzyskanych w toku 
prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, 
(…), prawo, o którym mowa w art.15 ust.1lit.g rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (…), przysługuje, jeżeli 
nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.
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URZĄD MIEJSKI W WEJHEROWIE
Miasto przekazało w  tym roku prawie 220 sztuk 

sadzonek drzew i  krzewów do posadzenia na swo-
ich posesjach chętnym mieszkańcom, którzy złożyli 
wniosek do magistratu w ramach projektu „Kwitnące 
drzewa i krzewy dla Wejherowa”. Zachęcano do ogra-
niczenia koszenia trawników na terenach miejskich. 
W  akcji Sprzątania Świata (16-17 września) wzięło 
udział prawie 1,4 tysiąca osób (pomimo ulewnego 
deszczu). W akcji wzięły udział wejherowskie szkoły, 
przedszkola, rada osiedla oraz pracownicy Urzędu 
Miejskiego w Wejherowie. W akcji „Rowerowy Maj” 
wzięło udział ponad 1100 aktywnych uczniów ze 197 
klas szkół podstawowych; zorganizowany został kon-
kurs plastyczny „Lepsze połączenia”- zeroemisyjna 
komunikacja miejska w Wejherowie”, a MZK podczas 
„Europejskiego Dnia bez Samochodu” zaprezentował 
nowy warsztat i autobus.

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH - 
EKOFABRYKA

Zakład Usług Komunalnych, w  punkcie PSZOK, 
zorganizował np. zbiórkę pustych doniczek ogro-
dowych z  tworzyw sztucznych po sadzonkach pod-
czas której zebrano prawie 6,7 tys. sztuk opakowań. 
Podczas akcji „Przygarnij bratka” na wejherowskim 
rynku przekazano mieszkańcom ok. 2500 szt. sa-
dzonek bratków z  nasadzeń miejskich. Mieszkańcy 
Wejherowa wzięli udział w  warsztatach ekologicz-
nych poświęconych pielęgnacji roślin domowych. Na 
wejherowskich targowiskach pracownicy ZUK roz-
dawali mieszkańcom woreczki na warzywa i  owoce 
– woreczki uszyto ze starych firanek. Akcja była pro-
wadzona w czerwcu i we wrześniu, a łącznie rozdano 
800 szt. Zbudowano i ustawiono dwa banki słoików – 
znajdują się na targowisku przy ul. Rzeźnickiej i przy 
punkcie PSZOK (ZUK). Zorganizowano półkolonie 
letnie dla dzieci w EKOFABRYCE, w których wzięło 
udział 170 osób.

WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI 
KOMUNALNYCH

WZNK już w ubiegłym roku przygotował specjal-
ny stojak na cmentarzu komunalnym przy ul. Rosz-
czynialskiego, na którym można odstawić znicz do 
ponownego wykorzystania. Zajęcia dla szkół podsta-

wowych „Cały czas w locie – jak żyją Jerzyki? przepro-
wadzili pracownicy Działu Edukacji Przyrodniczej 
WZNK. W wejherowskim parku odbył się w czerwcu 
po raz pierwszy Piknik Przyrodniczy, podczas które-
go promowano ekologiczne zachowania, które każdy 
z nas może wprowadzić w swoim codziennym życiu. 
Zorganizowano prelekcję Andrzeja Gutowskiego do-
tyczącą ochrony powietrza w  Wejherowie, czyli co 
możemy zrobić dla klimatu lokalnie oraz prelekcję 
Michała Michalskiego o karmieniu dzikich zwierząt.

Odbyły się zajęcia z  tworzenia tzw. jeżostref – 
w warsztatach uczestniczyło prawie 300. dzieci.

WEJHEROWSKIE CENTRUM KULTURY – 
FILHARMONIA KASZUBSKA

Najmłodsi wykonywali domki dla owadów z natu-
ralnych materiałów, odbyły się warsztaty plastyczno-
-ekologiczne „Wspólnie dbajmy o  czystość planety 
ziemi i poprawę klimatu w naszym regionie”. W Fil-
harmonii Kaszubskiej wystawiono trzy spektakle 
ekologiczne dla szkół „Aladyn – na ratunek światu”. 
Zorganizowało konkurs plastyczny dla uczniów szkół 
podstawowych w Wejherowie: „Lepsze połączenia – 
zeroemisyjna komunikacja miejska w Wejherowie”.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Miejska Biblioteka Publiczna promuje przez cały 

czas książki o tematyce „eko” oraz zorganizowała za-
jęcia edukacyjne m. in. z wykorzystaniem teatrzyku 
kamishibai, warsztaty z Ekopaki, pogadanka dla klas 
starszych „Jak przyczyniam się do zmian klimatu”.

NADLEŚNICTWO WEJHEROWO
Kolejną Noc Nietoperzy, w której wzięło udział ok. 

45 osób, zorganizowało wejherowskie Nadleśnictwo 
w  Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej MUZA 
Udział ok. 45 osób.

STRAŻ MIEJSKA W WEJHEROWIE
Straż Miejska w  Wejherowie przeprowadziła pre-

lekcje dla uczniów wejherowskich szkół i przedszkoli 
poświęcone ochronie środowiska i selektywnej zbiór-
ce odpadów – przeprowadzono prelekcje w 37. gru-
pach w 9. placówkach (szkoły, przedszkola), łącznie 
wzięło udział 700 uczniów.

Źródło: UM Wejherowo

KLIMATycznie 
w Wejherowie

WEJHEROWO | W ramach akcji „KLIMATycznie w Wejherowie” zachęcano 
do zmiany nawyków na bardziej ekologiczne. We wszystkich wydarze-
niach wzięło udział łącznie ponad 7,5 tys. osób.
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To kolejne rośliny, które trafiły w  ręce 
mieszkańców. Jest to jedna z  wielu ini-
cjatyw prowadzonych przez Wejherowo 
w ramach akcji „KLIMATycznie w Wej-
herowie”, podczas której zachęca się 
mieszkańców miasta do zmiany nawy-
ków na bardziej ekologiczne.

Mieszkańcy Wejherowa otrzymali nie-
odpłatnie, w ramach drugiej edycji pro-
gramu „Kwitnące drzewa i  krzewy dla 
Wejherowa”, 218 sztuk sadzonek drzew 
i krzewów. Wśród nich znalazły się m.in.: 
berberys thunberga, bez czarny, budleja 
Davida, dereń biały, hortensja pnąca, 
kalina koralowa, leszczyna pospolita, 
lilak pospolity, rokitnik pospolity, róża 
pomarszczona, róża pnąca, wiciokrzew 
pomorski, wierzba purpurowa, wino-
bluszcz pięciolistkowy, brzoza pożytecz-
na, czeremcha pospolita, głóg pośredni, 
jabłoń rajska, jarząb pospolity, lipa drob-
nolistna, morwa biała, wiśnia piłkowana. 
Sadzonki rozprowadzane były przy wej-
herowskiej Ekofabryce.

Jak mówi Beata Rutkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa ds. rozwoju mia-
sta: „do programu wybrano takie rośliny, 

których głównym walorem dekoracyj-
nym są kwiaty, dzięki czemu najbliższe 
otoczenie mieszkańców będzie piękniej-
sze. To już druga edycja, podczas której 
przekazujemy mieszkańcom sadzonki 
drzew i krzewów”.

W  pierwszej wejherowianie otrzymali 
ponad 1,3 tys. roślin, a  tej – ponad 200, 
co świadczy o  tym, że w  różnych czę-
ściach miasta realnie powstają zielone 
enklawy – mówi Beata Rutkiewicz, za-
stępca prezydenta Wejherowa ds. rozwo-
ju miasta. - Cieszymy się ogromnie, że 
ta akcja, która miała na celu zachęcenie 
mieszkańców do tworzenia zielonych 
przestrzeni w  swoim najbliższym są-
siedztwie, spotkała się z  tak ogromnym 
zainteresowaniem mieszkańców, którzy 
dbają o  swoje otoczenie i  środowisko 
naturalne. Miasto w  ciągu minionych 
kilku lat zrealizowało szereg inwestycji 
w  zakresie tworzenia nowych terenów 
zielonych oraz rewitalizacji już istnieją-
cych. Od 25. lat organizujemy konkurs 
dla mieszkańców na najładniej ukwieco-
ny i zazieleniony balkon, okno lub ogród 
na terenie Wejherowa. Staramy się w ten 

sposób zachęcić mieszkańców do jeszcze 
większej dbałości o swoje otoczenie.

Mieszkańcy Wejherowa, którzy odbie-
rali sadzonki roślin, aby zazielenić swój 
ogród, nie ukrywali zadowolenia.

– Bardzo się cieszę z  tych roślin, 

a  otrzymałam m.in. kilka sztuk pnącej 
róży i  hortensję, ponieważ pięknie ude-
korują mój ogród – odpowiadała pani 
Dorota.

- Otrzymałem piękne sadzonki drzew, 
które zasadzę w  ogrodzie, bo jestem 

w  trakcie jego urządzania i  w  związku 
z tym przydadzą się różne rośliny. Musi-
my dbać o naszą zieleń, bo przy zmienia-
jącym się klimacie, bez niej nas tutaj nie 
będzie – mówił pan Marek.

Źródło: UM Wejherowo

KLIMATycznie w Wejherowie – 
kolejne sadzonki dla mieszkańców

WEJHEROWO | Miasto przekazało prawie 220 sztuk sadzonek 
drzew i krzewów do posadzenia na swoich posesjach chętnym 
mieszkańcom, którzy złożyli wniosek do magistratu.
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"Nie umiera ten, kto trwa  
w sercach i pamięci naszej..."

EWIE
PUCHOWSKIEJ

Pani

wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia,
które choć na chwilę niech dają ukojenie  

w trudnych dniach po śmierci 

byłej Prezes Wejherowskiego Towarzystwa
 Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

MATKI

składa

OGŁOSZENIE 181/2022/PR-Media-Group/DB

Naszej Koleżance

DOROCIE 
KOPEĆ

składamy wyrazy głębokiego żalu 
i współczucia

oraz słowa otuchy i wsparcia
z powodu śmierci

pracownikowi
Urzędu Miasta w Redzie

MAMY

Krzysztof Krzemiński
Burmistrz Miasta Redy
wraz z pracownikami

OGŁOSZENIE 182/2022/PR-Media-Group/DB

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa 
wraz ze współpracownikami

składa

WŁODZIMIERZ BALCERAK
były pracownik Urzędu Miejskiego w Wejherowie

Rodzinie i Najbliższym wyrazy głębokiego współczucia
oraz słowa wsparcia, które choć na chwilę 

niech dają ukojenie w trudnych dniach

Z głębokim żalem oraz smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość, że odszedł od nas 

Nekrologi
Kondolencje

Zamów!
d.bieszke@expressy.pl | 660 731 138

Hołd poległym podczas II wojny światowy 
żołnierzom złożyli: prezydent Krzysztof Hil-
debrandt, ze swoim zastępcą Arkadiuszem 
Kraszkiewiczem oraz delegacją Rady Komba-
tantów z przewodniczącym Rady Stanisławem 
Harasiukiem na czele oraz młodzieżą ze Szkoły 
Podstawowej nr 6 i Szkoły Sióstr Zmartwych-
wstania Pańskiego w Wejherowie.

Stary wejherowski cmentarz przy ul. 3 Maja 
zwany „wejherowskimi Powązkami” ma dla 
mieszkańców charakter symboliczny. Spoczy-
wa tutaj wiele znanych i zasłużonych dla mia-
sta osób, którzy stanowią historię Wejherowa. 
Przez mieszkańców traktowany jest z wielkim 
szacunkiem, a  zabytkowe, często piękne na-
grobki są śladami pamięci i historii na wejhe-
rowskiej nekropolii.

- 1 listopada to dzień, w którym pamiętamy 
o tych wszystkich, których już z nami nie ma 
- mówi prezydent Krzysztof Hildebrandt. - Pa-
miętamy szczególnie o  spoczywających tutaj 
żołnierzach 1. Morskiego Pułku Strzelców, 
a  także o  ofiarach Marszu Śmierci w  mogile 
Sztutowiaków. Dlatego zawsze, zgodnie z  tra-
dycją, składamy w imieniu mieszkańców Wej-

herowa kwiaty na mogiłach poległych, umę-
czonych i  zamordowanych. Te kwiaty mają 
przypominać, że pamiętamy o nich, bo oddali 
życie za to, abyśmy mogli żyć w wolnym kraju. 
Oddając im hołd, są z nami żołnierze, komba-

tanci i młodzież. Dla nas to bardzo ważne, że 
wśród nas są także młodzi wejherowianie. To 
kolejne pokolenie, które powinno tę pamięć 
w swoim sercu zachowywać.

Źródło: UM Wejherowo

Znicze pamięci – 
pamiętamy o bohaterach

WEJHEROWO | Tradycyjnie przed uroczystościami Wszystkich Świętych, na Starym Cmentarzu przy 
ul. 3 Maja w Wejherowie, prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt oraz delegacje żołnierzy, kom-
batantów i młodzieży, złożyli kwiaty na kwaterze żołnierzy 1. Morskiego Pułku Strzelców oraz Kwate-
rze Sztutowiaków.
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OBWIESZCZENIE

Starosta Wejherowski

I. działając na podstawie art. 1, art.11a ust.1, art.11f ust. 3 ustawy z dnia 10.04.2003r. 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych /t.j. 
Dz.U. z 2022r. poz. 176/ oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania 
administracyjnego /tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 2000./ zawiadamia, że w dniu 26.10.2022r. na 
wniosek z dnia 20.05.2022r.. (uzupełniony dnia 10.08.2022r.) wydano decyzję o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej pn.:

 „Budowa i rozbudowa ul. Strażackiej, ul. Lipkowej, ul. Szkolnej, 
 ul. Wschodniej i ul. Wejherowskiej w miejscowości Częstkowo, gm. Szemud”

na nieruchomościach gruntowych na terenie Gminy Szemud określonych poniżej:

A. działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogi gminnej:

- obr. 0003 Częstkowo działki nr ewid.: 30/4 (powstała z dz. nr 30/2), 287/1 (powstała z dz. nr 287), 
31/1 (powstała z dz. nr 31), 30/6 (powstała z dz. nr 30/1), 295/5 (powstała z dz. nr 295/1), 100/3 
(powstała z dz. nr 100), 297/5 (powstała z dz. nr 297/4), 295/3 (powstała z dz. nr 295/1), 89/6 
(powstała z dz. nr 89/2), 88/1 (powstała z dz. nr 88), 70/1 (powstała z dz. nr 70), 69/1, 64/6 (powstała 
z dz. nr 64/3), 84/2 (powstała z dz. nr 84),140/3, 141/3, 141/6, 150/4, 150/5, 151/1; 

B. działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogowego dróg innych kategorii (dla 
rozbudowy drogi powiatowej):

- obr. 0003 Częstkowo działki nr ewid.: 295/6 (powstała z dz. nr 295/1), 146/3 (powstała z dz. nr 
146/2), 393/3 (powstała z dz. nr 393/1), 395/1, 38/2 (powstała z dz. nr 38/1), 100/1 (powstała z dz. 
nr 100), 400/1 (powstała z dz. nr 400), 99/1 (powstała z dz. nr 99), 98/1 (powstała z dz. nr 98), 
37/10 (powstała z dz. nr 37/9), 97/1 (powstała z dz. nr 97), 33/1, 33/4 (powstała z dz. nr 33/3), 96/1 
(powstała z dz. nr 96), 31/2 (powstała z dz. nr 31), 287/2 (powstała z dz. nr 287), 89/4 (powstała z dz. 
nr 89/2), 30/5 (powstała z dz. nr 30/1), 28/1 (powstała z dz. nr 28), 293, 87/3, 86/2 (powstała z dz. 
nr 86/1), 27/1 (powstała z dz. nr 27), 85/1 (powstała z dz. nr 85), 26/1 (powstała z dz. nr 26), 84/1 
(powstała z dz. nr 84), 64/5 (powstała z dz. nr 64/3), 295/2 (powstała z dz. nr 295/1), 25/2 (powstała 
z dz. nr 25/1), 282/1, 287/3 (powstała z dz. nr 287), 89/5 (powstała z dz. nr 89/2), 95/3 (powstała 
z dz. nr 95/2), 89/7 (powstała z dz. nr 89/2), 95/5 (powstała z dz. nr 95/1), 94/1 (powstała z dz. nr 
94), 295/4 (powstała z dz. nr 295/1), 403/5 (powstała z dz. nr 403/2), 403/3 (powstała z dz. nr 403/1), 
403/6 (powstała z dz. nr 403/2), 297/6 (powstała z dz. nr 297/4);

C. działki objęte obowiązkiem rozbiórki obiektów budowlanych, budowy lub przebudowy 
sieci uzbrojenia terenu, zjazdów i innych dróg publicznych:

- obr. 0003 Częstkowo działki nr ewid.: 39, 393/4 (powstała z dz. nr 393/1), 38/3 (powstała z dz. 
nr 38/1), 100/2 (powstała z dz. nr 100), 37/11 (powstała z dz. nr 37/9), 99/2 (powstała z dz. nr 99), 
33/5 (powstała z dz. nr 33/3), 96/2 (powstała z dz. nr 96), 31/3 (powstała z dz. nr 31), 93/7, 93/6, 
30/3 (powstała z dz. nr 30/2), 29/2, 29/5, 28/2 (powstała z dz. nr 28), 27/2 (powstała z dz. nr 27), 
26/2 (powstała z dz. nr 26), 283, 89/3 (powstała z dz. nr 89/2), 93/5, 95/6 (powstała z dz. nr 95/1), 
97/2 (powstała z dz. nr 97), 400/2 (powstała z dz. nr 400), 145/1, 145/12, 144/3, 144/4, 144/6, 152/1, 
152/4, 152/5, 276, 300, 157, 158, 143/2, 142, 88/2 (powstała z dz. nr 88), 87/6, 86/3 (powstała z dz. 
nr 86/1), 85/2 (powstała z dz. nr 85), 72/3, 75/1, 76/2, 75/2, 296/2, 80/8, 80/10, 103/2, 102/4, 102/3, 
101/17, 101/15, 101/14, 101/13, 101/8, 101/7, 101/6, 101/5, 101/4, 101/3, 299/3, 150/3, 140/4, 403/7 
(powstała z dz. nr 403/2), 403/4 (powstała z dz. nr 403/1), 70/2 (powstała z dz. nr 70); 

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, właściwe organy administracji 
rządowej i samorządowej oraz właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych inwestycją 
o możliwości zapoznania się z decyzją w Starostwie Wejherowskim, 84-200 Wejherowo ul. 3 Maja 
4, po uprzednim umówieniu się, tel. 58 572-94-47 lub złożyć ewentualne zastrzeżenia i uwagi na 
piśmie. 

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.

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Rumi

Stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami 
(t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1899 z późn. zm.) 
informuję, iż w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy 
ul. Sobieskiego 7, na okres 21 dni wywieszony 
został Wykaz Nr XXX stanowiący załącznik do 
Zarządzenia Nr 1622/352/2022 Burmistrza 
Miasta Rumi z dnia 26.10.2022 roku obejmujący 
nieruchomość niezabudowaną położoną w Rumi 
przy ul. Tysiąclecia, oznaczoną jako działka nr 
239/3 o pow. 55m2, obr. 8, stanowiącą własność 
Gminy Miejskiej Rumia przeznaczoną do sprzedaży 
w drodze przetargu ustnego ograniczonego, 
z pierwszeństwem nabycia przysługującemu 
poprzedniemu właścicielowi lub jego 
spadkobiercom.

Rumia, dnia 28.10.2022r.

OGŁOSZENIE 185/2022/PR-Media-Group/DB

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Rumi

Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 
1899 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 
1619/349/2022 Burmistrza Miasta Rumi 
z dnia 21 października 2022 roku informuję, 
iż w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. 
Sobieskiego 7, na okres 21 dni wywieszony 
został wykaz obejmujący lokal użytkowy 
położony w Rumi przy ul. Dąbrowskiego 
12B, stanowiący własność Gminy Miejskiej 
Rumia, przeznaczony do oddania w najem 
w trybie bezprzetargowym na rzecz 
dotychczasowego najemcy.

OGŁOSZENIE 184/2022/PR-Media-Group/DB

OGŁOSZENIE 186/2022/PR-Media-Group/DB

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Rumi

Burmistrz Miasta Rumi informuje, że stosownie 
do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 
z 2021r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz Zarządzenia 
Nr 1623/353/2022 Burmistrza Miasta Rumi 
z dnia 27.10.2022r., w siedzibie Urzędu Miasta 
Rumi przy ul. Sobieskiego 7, wywieszony 
został, na okres 21 dni, wykaz nr XXIV 
obejmujący nieruchomość niezabudowaną, 
stanowiącą własność Gminy Miejskiej Rumia, 
przeznaczoną do zbycia w drodze zamiany, 
w ramach odszkodowania za grunt przejęty 
pod drogę z mocy prawa. Przedmiotowy 
wykaz zamieszczony został również na 
stronie internetowej Urzędu Miasta Rumi: 
http://bip.rumia.pl/
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Podczas rozmów Wójt Ryszard Kalkowski wskazał 
kolejne projekty wymagające wsparcia starostwa na 
przyszły rok. Już teraz rezerwowane są środki na waż-
ne inwestycje i  wytyczane kierunki rozwoju. Efekty 
współpracy widać w wielu miejscach Gminy Szemud.

- Dzięki tym inwestycjom podnosimy jakość ży-
cia i  bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Pod-
czas wizyty władz Powiatu Wejherowskiego w na-
szej gminie, Wójt Kalkowski pokazał na objeździe 
terenowym prowadzone prace inwestycyjne mię-
dzy innymi na drogach powiatowych – informuje 
Urząd Gminy.

Kończy się już budowa ronda w  miejscowości 
Kamień. To zadanie realizowane przez Powiat Wej-
herowski oraz Gminę Szemud poprawi bezpieczeń-
stwo pieszych oraz kierowców. Dodatkowo gmina 
likwiduje w  tym miejscu stare słupy elektryczne. 
Starosta wraz z Wicestarostą również odwiedzili bu-
dowę Centrum Samorządowego w Szemudzie.

Źródło: UG Szemud

Spotkanie wójta 
z władzami powiatu

GMINA SZEMUD | Pod koniec października w Urzędzie Gminy Szemud 
goszczono Starostę Powiatu Wejherowskiego Gabrielę Lisius oraz Wice-
starostę Jacka Thiela.
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Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt 
składając gratulacje, wyróżnił siostrę dyrektor 
Miniaturą Statuetki Jakuba Wejhera. Pre-
zydent Krzysztof Hildebrandt wspólnie ze 
swoim zastępcą Arkadiuszem Kraszkiewiczem 
podziękowali Siostrze Sylwii Kochanowskiej 
za wszystkie lata spędzone w Wejherowie, za 
rozmowy i spotkania. Podkreślali zwłaszcza 
umiejętne zarządzanie przedszkolem, owocną 
współpracę z samorządem i wkład w wy-
chowanie najmłodszych wejherowian oraz 
kreowanie lokalnej oświaty.
- To wyróżnienie to dowód uznania za 
profesjonalne zarządzanie niepubliczną 

placówką oświatową, tworzenie życzliwego 
klimatu, empatię i wrażliwość na potrzeby 
dzieci, wzorową współpracę z samorządem 
miasta Wejherowa i kreowanie pozytywnego 
wizerunku lokalnej oświaty – mówi Krzysztof 
Hildebrandt, prezydent Wejherowa. - Dziękuję 
za wyjątkowe zaangażowanie i oddanie, z ja-
kim Siostra wykonywała swoją pracę, której 
owoce pozostawią trwały ślad w sercach 
najmłodszych mieszkańców naszego miasta. 
Życzę zdrowia i wszelkiej pomyślności w dal-
szej posłudze i podejmowaniu nowych zadań 
dla dobra Zgromadzenia i wspólnoty wiernych.
Źródło: UM Wejherowo

MINIATURA STATUETKI JAKUBA WEJHERA 
DLA S. SYLWII KOCHANOWSKIEJ
WEJHEROWO | Siostra Sylwia Kochanowska, dyrektor Niepublicznego Przedszkola 
Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego w Wejherowie otrzymała nomi-
nację na stanowisko Siostry Prowincjalnej Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania 
Pańskiego Prowincji Poznańskiej.

fot. UM Wejherowo

Jerzy Zienkiewicz urodził się w Katowicach. Na Ślą-
sku wychowywał się i zdobywał wykształcenie. Kilka 
lat po studiach, już jako pracownik elektrowni w Żar-
nowcu, wraz z  rodziną przeprowadził się do Redy. 
Wspólnie z żoną Lidią założył firmę KAMIX, która od 
początku wspierała drużynę młodych redzkich piłka-
rzy. Potem rozpoczął współpracę z Klubem Viking Ru-
mia jako sponsor koszykarzy, a jeszcze później z dru-
żyną Kager Gdynia. To właśnie z jego inicjatywy (oraz 
ks. Jacka Pływacza) w  2011 r. została reaktywowana 
sekcja tenisa stołowego SL SALOS Rumia.

Dwa lata później powstało Stowarzyszenie Sportowe 

Akademia Tenisa Stołowego ,,Małe Trójmiasto”. Jerzy 
Zienkiewicz, jako założyciel tego stowarzyszenia, od 
samego początku nakreślił plan jego działania. Do 
końca życia pełnił w nim funkcję prezesa. Wspierał fi-
nansowo młodych adeptów tenisa stołowego. Za swoją 
działalność był wielokrotnie nagradzany w  konkur-
sach dla sponsorów i działaczy sportowych.

Zawody będą się odbywać w  hali MOSiR Rumia, 
w dniu 6 listopada 2022 r., od godziny 07:30 – 14:00. 
Więcej informacji dostępnych jest na facebookowym 
profilu MOSiR Rumia.

Źródło: MOSiR Rumia
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VII Memoriał im. J. Zienkiewicza
RUMIA | Impreza ta odbywa się dla upamiętnienia znanego lokalnego działacza, propagatora sportu 
i promotora tenisa stołowego w Małym Trójmieście Kaszubskim połączona z turniejem "Rodzinne Rakiety".
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W hicie 15. kolejki pomorskiej IV ligi 
lider z Luzina fantastycznie rozpoczął 
w  Chojnicach spotkanie z  rezerwami 
Chojniczanki. Już w 120. sekundzie po 
podaniu Adriana Petka piłkę do bram-
ki rywali wpakował Rafa Siemaszko.

W  32. minucie po dośrodkowaniu 
z rzutu wolnego  gospodarze doprowa-
dzili do wyrównania. Pojedynek głów-
kowy wygrał Rafał Majtyka i strzelił na 
1:1. Więcej goli meczu nie padło i dwie 
czołowe drużyny z tabeli podzieliły się 
punktami.

Po 16-tu rozegranych spotkaniach 
Wikęd zajmuje 1. miejsce z dorobkiem 
41. punktów, a  Chojniczanka II ma 
wprawdzie o  trzy „oczka” mniej, ale 
też jeden mecze rozegrany mniej.

Kółeczko zwycięstwa po ostatnim 
gwizdku sędziego zatańczyli piłkarze 
WKS Gryfa Wejherowo. Przed własną 

publicznością pokonali GKS Kowale 
2:1. W  pierwszej połowie lepiej grali 
gryfici i  to oni wyszli na prowadze-
nie 22. minucie po trafieniu Macieja 
Leske. Ale piłka nożna to gra błędów. 
Jeden z  nich w  swoim polu karnym 
popełnili żółto-czarni i  pod koniec 
pierwszej połowy sędzia podyktował 
rzut karny dla przyjezdnych. A „jede-
nastkę” na gola zamienił Jan Przyby-
szewski.

Po zmianie stron mecz się wyrów-
nał. Ale o  tę bramkę lepsi okazali się 
gospodarze. W  3. minucie doliczone-
go czasu gry zwycięstwo gryfitom po 
wrzutce z rzutu rożnego zapewnił Se-
bastian Kowalski.

Dla WKS Gryfa Wejherowo było to 
siódme zwycięstwo z rzędu. Po tej serii 
spotka gryfici zajmują 5. miejsce w ta-
beli z 28. punktami na koncie.

Na boisku spotkały się dwie najlepsze ekipy: LZS 
Sołecka Milwino oraz LZS Suchocki Zelewo. Po bar-
dzo zaciętym spotkaniu, lepsi okazali się zawodnicy 
z  Milwina. Podopieczni Wacława Żywieckiego wy-
grali to spotkanie 4:1.

Do zakończenia rozgrywek pozostało jeszcze jedno, 
zaległe spotkanie, pomiędzy Kochanowem i  Kębło-
wem, które nie będzie miało już wpływu na czołówkę 
tabeli, która przedstawia się następująco:

1 LZS Sołecka Milwino 12, 26, 35

2 LZS SUCHOCKI Zelewo 12, 22, 21
3 LZS Błyskawica Luzino 12, 22, 14
4 LZS Sparta Kochanowo 11, 16, -2
5 LZS Sołecka Robakowo 12, 12, -15
6 LZS TRAK Barłomino 12, 11, -21
7 LZS Sołecka Kębłowo 11, 5, -32
Podsumowanie rozgrywek, odbędzie się tradycyj-

nie podczas Gali Sportu, która zaplanowana jest na 
3 grudnia br.

źródło: GOSRiT Luzino

fo
t. 

G
O

SR
iT

 L
uz

in
o

www.gwe24.pl | redakcja@expressy.pl | www.expressy.pl

REDAKCJA
Al. Zwycięstwa 24, 80-819 Gdańsk, 
tel./fax. 58 736 16 92, tel. 58 736 33 22

Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych 
oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania 
i skracania. Nie odpowiada również 
za treść zamieszczanych ogłoszeń. 
Rozpowszechnianie redakcyjnych 
materiałów publicystycznych bez zgody 
wydawnictwa jest zabronione.

ISSN 2544-9591
WYDAWNICTWO, PR Media Group Sp. z o.o.
Al. Zwycięstwa 24, 80-819 Gdańsk,
NIP: 584-273-75-19, KRS 0000519081

DRUK POLSKA PRESS Sp. z o.o.
NAKŁAD 12 000 egzemplarzy

REDAKTOR NACZELNY: 
Piotr Ruszewski 
p.ruszewski@expressy.pl

DYREKTOR HANDLOWY: 
Rafał Laskowski
r.laskowski@expressy.pl

DZIENNIKARZE:
Monika Fischer
m.fischer@expressy.pl

Katarzyna Laskowska
k.laskowska@expressy.pl

OPRACOWANIE GRAFICZNE I SKŁAD: 
Łukasz Wick

SEKRETARZ DS. ADMINISTRACYJNYCH:
Magdalena Chmielewska
tel. 796 600 155
m.chmielewska@expressy.pl

BIURO REKLAM
Danuta Bieszke, 
d.bieszke@expressy.pl,
tel. 660 731 138
reklama@expressy.pl

Luzińska Liga Sołecka
PIŁKA NOŻNA | Na boisku w Sychowie, rozegrany został zaległy mecz Luzińskiej Ligi Sołeckiej LZS, który 
decydował o tym kto zostanie mistrzem tegorocznych rozgrywek.

Początek meczu to skuteczna gra gości. 
Tytani nie umieli znaleźć drogi do bramki 
rywali i po 11. minutach zdobyli zaledwie 
dwie bramki. Później było już nieco lepiej. 
Swoje trafienia zanotowali Warmbier, Pohnke, 
Przymanowski oraz Wejher i żółto-czerwoni 
w 22. minucie doprowadzili do remisu (8:8). 
Niestety, ostatni fragment pierwszej połowy 
to katastrofalna gra wejherowian, którzy razi-
li brakiem skuteczności. W efekcie czego pił-
karze z Grudziądza rzucili dziewięć bramek, 
tracąc zaledwie dwie i do szatni schodzili 
w przewadze siedmiu trafień (17:10).
Druga część meczu wyglądała zupełnie 
inaczej. Tytani wzięli się mocno w garść, 
zaczęli dobrze bronić i skutecznie prze-
prowadzać kontrataki. Na pięć sekund 
przed zakończeniem spotkania, rzut karny 
na bramkę zamienił Sławomir Jurkiewicz 
i było to, jak się okazało, zwycięskie trafie-

nie na wagę trzech punktów.
- Chciałbym podziękować trenerowi z Gru-
dziądza za fantastyczną walkę. Na pewno 
stworzyliśmy fajne widowisko. Mój zespół po-
pełnił mnóstwo błędów w pierwszej połowie, 
za co zespół gości skarcił nas wynikiem do 
przerwy. Szczególnie słabe w naszym wyko-
naniu było ostatnie dziesięć minut pierwszej 
części gry, gdzie zespół gości odskoczył nam 
na siedem bramek. Cieszę się, że później 
moi zawodnicy pokazali to na co ich stać, 
pokazali ducha walki i charakter. Dziękuję 
również kibicom, bo na pewno ich doping 
poniósł nas do tej wygranej. Mecz na pewno 
do fajnej analizy dla nas, co pewnie nieba-
wem uczynimy – przyznał na pomeczowej 
konferencji prasowej Robert Wicon, trener 
Tytanów Wejherowo.
Wejherowianie po 4 meczach zajmuję 7. 
miejsce w tabeli.

WYDARLI ZWYCIĘSTWO Z MKS GRUDZIĄDZ
PIŁKA RĘCZNA | W 5. kolejce I ligi w grupie A Tytani Wejherowo u siebie pokonali MKS Gru-
dziądz 29:28. - Cieszę się, że później moi zawodnicy pokazali to na co ich stać, pokazali ducha 
walki i charakter – powiedział Robert Wicon, trener Tytanów Wejherowo.

fot. Tytani Wejherowo/fb

Wikęd remisuje z Chojniczanką. Gryf 
ratuje zwycięstwo w ostatniej minucie

PIŁKA NOŻNA | Mecz lidera z wiceliderem tabeli pomorskiej IV ligi był ozdobą 15. kolejki. W rywalizacji Wikędu Luzino z Chojniczanką II Chojnice padł 
remis 1:1. W innym meczu WKS Gryf Wejherowo odniósł siódme zwycięstwo z rzędu pokonując na Wzgórzu Wolności GKS Kowale 2:1.
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