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Do inicjatorów projektu 
– miast Gdyni i Rumi oraz 
gminy Kosakowo dołączyły 
powiaty: wejherowski oraz 
pucki. Celem listu jest wspól-
na realizacja projektu budo-
wy „Drogi Trzech Powiatów”, 
biegnącej śladem drogi 

technicznej elektrociepłow-
ni- tzw. „Popiołówki”, łączą-
cej ulice:

- I Dywizji Wojska Polskiego 
w Rumi z rejonem skrzyżo-
wania ulic Rajskiej i Długiej,

- Dębogórską w Gminie Ko-
sakowo z ulicą Pucką  w Gdy-

ni.
Budowa drogi jest nie-

zbędna do skomunikowania 
i zaktywizowania 500 hekta-
rów terenów inwestycyjnych 
w obszarze Doliny Logistycz-
nej, stanowiących naturalne 
zaplecze dla Portu Gdynia. 

Celem Sygnatariuszy Listu 
jest wspólne działanie, zmie-
rzające do wypracowania 
zasad przejęcia drogi EDF 
Polska S.A. i jej budowy.

Strony umowy zobowiązały 
się, że wspólnie pokryją kosz-
ty wykonania dokumentacji 
technicznej, prowadzenia 
wspólnych działań na rzecz 
pozyskania finansowania 
budowy drogi oraz faktycz-
nej realizacji inwestycji. Stro-
ny zadeklarowały również 
działania na rzecz promocji 
idei budowy „Drogi Trzech 
Powiatów”. Szczegółowe 
zasady realizacji projektu, 
finansowania oraz harmono-
gram działań zostaną okre-
ślone w Umowie Partner-
skiej, która zostanie zawarta 
pomiędzy Sygnatariuszami 
Listu Intencyjnego. 

Warto również podkreślić, 
że już w marcu podczas Sesji 
Rady Miejskiej władze Rumi 
zadecydowały o przezna-
czeniu 800 tys. złotych na 
wykonanie dokumentacji 
technicznej niezbędnej do 
realizacji projektu.

Dołączyli do budowy Drogi Trzech Powiatów
POMORZE | Dwa powiaty zobowiązały się Do współpracy przy buDowie Drogi trzech powia-
tów. porozumienie w tej sprawie poDpisano w urzęDzie miasta gDyni. 

Strony umowy:
Powiat Wejherowski, •	 reprezentowany przez 
Starostę, Gabrielę Lisius
Powiat Pucki,•	  reprezentowany przez Starostę, 
Jarosława Białka
Miasto Gdynia, •	 reprezentowane przez Prezy-
denta Miasta Gdynia, Wojciecha Szczurka
Gmina Kosakowo,•	  reprezentowana przez 
Wójta Gminy Kosakowo, Jerzego Włudzika
Gmina Miejska Rumia,•	  reprezentowana 
przez Burmistrza Miasta Rumi, Michała Pa-
siecznego
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Złożono dziewiętnaście 
wniosków, a do realizacji za-
kwalifikowało się pięć projek-
tów, na które oddano łącznie 
1942 głosy. Najwięcej, bo 554 
głosy uzyskał projekt pt. „Bu-
dowa placu zabaw i rozbu-
dowa boiska do koszykówki 
w dzielnicy Betlejem”. Drugi 
w kolejności jest projekt pn. 
„FitPark w Piątce łączy po-
kolenia (budowa siłowni ze-
wnętrznej wyposażonej w 
urządzenia do ćwiczeń po-
szczególnych części ciała na 
terenie należącym do Szkoły 
Podstawowej nr 5 z otwar-
tym wejściem dla miesz-
kańców)”, który uzyskał 506 
głosów. Miejsce trzecie przy-
padło zadaniu pt. „Parking 
rowerowy (zagospodarowa-
nie placu oraz rozbudowa 
parkingu dla rowerów przed 
budynkiem Zespołu Szkół nr 

2 w Redzie przy ul. Brzozowej 
30)” - 217 głosów.

W tym roku Reda po raz 
pierwszy wprowadza Bu-
dżet Obywatelski, w ramach 
którego mieszkańcy mogą 
zgłaszać propozycje działań 
inwestycyjnych i remonto-
wych dotyczących zwiększe-
nia bezpieczeństwa, rozbu-
dowy miejskiej infrastruktury 
czy poprawy estetyki otocze-
nia. WA

Wnioski wybrane
REDA | znamy już wyniki głosowania w pierw-
szej eDycji reDzkiego buDżetu obywatelskiego. 

Krzysztof KrzemińsKi, 
burmistrz Redy

Łączny, szacunkowy koszt realizacji zadań 
w zakresie Budżetu Obywatelskiego wynie-
sie około 216 tys. zł i nie przekroczy ustalo-
nego limitu, czyli 250 tys. zł. Zakres zwycię-
skich projektów świadczy o potrzebie miesz-
kańców zagospodarowania najbliższego oto-

czenia i stworzenia miejsca odpoczynku na świeżym powietrzu, 
niezależnie od wieku, kondycji, czy zainteresowań.
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WOjciEch SZcZuREK, 
Prezydent Miasta Gdyni:

Budowa Drogi Trzech Powiatów jest ważna również z per-
spektywy gdyńskiego portu. To projektu, który może stwo-
rzyć dla gdyńskiego portu szanse rozwoju swojego potencja-
łu. Warunkiem dla tego koniecznym jest oczywiście dobra 
komunikacja i połączenie portu z Doliną Logistyczną. A do 
tego Droga Trzech Powiatów jest niezbędna.

MichAŁ PASiEcZNy, 
Burmistrz Miasta Rumi:

Dzisiaj poczyniliśmy kolejny bardzo ważny krok w kierun-
ku realizacji inwestycji ponieważ idea budowy Drogi Trzech 
Powiatów zyskała kolejnych, bardzo wartościowych partne-
rów – Starostę Wejherowskiego i Starostę Puckiego. Oczy-
wistym jest, że im więcej podmiotów walczy o dany cel, tym 
większe są szansę na pozyskanie środków zewnętrznych bez 
których wybudowanie tej drogi będzie bardzo trudne.

GAbRiElA liSiuS, 
Starosta Powiatu Wejherowskiego:

Jest to bardzo duża inwestycja, inwestycja dotycząca trzech 
powiatów i dwóch gmin. Z pewnością bardzo potrzebna za-
równo dla rozwoju gospodarczego tych podmiotów, jak i 
sprawnej komunikacji mieszkańców w ich obrębie.

Burmistrz Miasta Rumi ogłasza nabór 
na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta Rumi:

-Podinspektor Wydziału Ogólno-Organizacyjnego
 w pełnym wymiarze czasu pracy.

Szczegółowa treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi oraz w Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu Miasta Rumi /www.bip.rumia.pl/”.



Celem planu jest analiza 
możliwości budowy dworca 
kolejowego oraz określenie 
sposobu zagospodarowania 
działek sąsiadujących z tere-
nami kolejowymi. Plan miej-
scowy pokazuje, jak dana 
przestrzeń może wyglądać 
za kilka lub kilkanaście lat. 
Nie podaje dokładnej daty 
powstania zabudowy, kosz-
tów ani wykonawcy, jednak 
przedstawia możliwości za-
gospodarowania danego 
terenu.

Ankieta została dołączona 
do ostatniego numeru Miej-
skiego Biuletynu Informa-
cyjnego oraz jest dostępna 

na miejskiej stronie inter-
netowej. Należy ją wypełnić 
i przesłać lub dostarczyć 
osobiście do Urzędu Miasta 
w Redzie, do 15 czerwca. 

Można również zrobić to 
elektronicznie, wypełnia-
jąc formularz na stronie 
internetowej www.reda.pl
.                                   WA
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Miliony na podwórka
WEjhEROWO | rusza kolejny etap rewitalizacji śróDmieścia wejherowa. tym razem swoje oblicze mają zmienić m.in. miejskie poDwórka. 

Trwają konsultacje
REDA | miasto pracuje naD miejscowym planem zagospoDarowania 
przestrzennego w rejonie ulic gDańskiej, gniewowskiej, m. buczka, 
ogroDowej, Drogowców i cechowej.

Halina GrzeszczuK, 
zastępca burmistrza Redy

Zapraszamy mieszkańców Redy do 
udziału w konsultacjach i przedstawia-
nia swoich opinii oraz pomysłów doty-

czących ewentualnej lokalizacji nowego dworca kole-
jowego w Redzie. W tym celu prosimy o wypełnianie 
przygotowanej ankiety, a raport z badania będzie do-
stępny na miejskiej stronie od dnia 1 lipca br.

Koncepcja jest z pewno-
ścią ciekawa – nie chodzi 
bowiem tylko o estetykę 
wejherowskich podwó-
rek, ale o stworzenie 
miejsc, gdzie mieszkań-
cy mogą spotykać się, 
wspólnie spędzać czas, 
integrować się. 

Na kolejny etap rewita-
lizacji śródmieścia władze 
miasta pozyskały środki 
z funduszy unijnych. To 
znacząca kwota ponad 12 
mln zł. Umowę dotacyj-
ną prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt 
podpisał z marszałkiem 
województwa pomor-
skiego Mieczysławem 
Strukiem oraz wicemar-
szałkiem Wiesławem Bycz-
kowskim.

- Głównym celem pro-
jektu jest zwiększenie 
atrakcyjności społecz-
no-gospodarczej i prze-
strzennej Wejherowa 
– mówi Krzysztof Hilde-
brandt, prezydent Wej-
herowa. - Celem rewitali-
zacji jest także poprawa 
jakości i wzrost poziomu 
życia mieszkańców. Chce-
my odnowić historyczną 

część miasta i sprawić, 
aby przestrzeń stała się 
bardziej atrakcyjna. Co 
ważne, rewitalizacja to 
nie tylko inwestycje, ale 
też wiele elementów spo-
łecznych. Dofinansowa-
nie otrzymaliśmy na cele 
inwestycyjne, ale równo-
cześnie w tym obszarze 
będziemy realizować wie-
le projektów „miękkich”. 
I będziemy to robić we 
współpracy z mieszkań-
cami. 

- Wszystkie działania 
podejmowane w ramach 
rewitalizacji łączy jeden 
wspólny cel: ożywienie 
społeczne, gospodarcze, 
uporządkowanie sfery 
przestrzenno-technicznej 
i wsparcie w sferze śro-
dowiskowej – dodaje Be-
ata Rutkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa. 
- Bardzo ważne jest to, że 
rozpoczynamy działania 
wspólnie z naszymi part-
nerami, czyli spółdzielnią 
i wspólnotami i miesz-
kaniowymi. Wchodzimy 
bowiem w prywatne 
przestrzenie, prywatne 
podwórka. W ponad 30 

miejscach będą odno-
wione elewacje oraz w 
większym zakresie część 
podwórek. Drugą ważną 
kwestią jest otwieranie 
kwartałów w mieście. 
Pierwszy taki kwartał to 
obszar między ulicami 
12 Marca i Reformatów, 
zaś drugi – pomiędzy uli-
cami Dworcową i Koper-
nika (tam też jest sporo 
miejsca, który możemy 
zagospodarować i nadać 
mu nowe funkcje). Trze-
cia kwestia, wielokrot-
nie podnoszona przez 
mieszkańców, to remont 
chodników. I to także w 
ramach rewitalizacji chce-
my zrealizować. 

Na tym jednak program 
się nie kończy. W jego 
ramach zmienić się ma 
także Park Kaszubski po-
między ul. Sobieskiego 
a ul. Strzelecką (w celu 
opracowania koncepcji 
zagospodarowania parku 
zostaną zorganizowane 
konsultacje z mieszkań-
cami) oraz „zielony park” 
przy Cedronie (stanie się 
miejscem rekreacji zarów-
no dla najmłodszych, jak 

i osób starszych - teren 
będzie uporządkowany, 
wyposażony w małą ar-
chitekturę, zostaną wyty-
czone ścieżki, powstaną 
place zabaw dla różnych 
grup wiekowych wyposa-
żone w urządzenia). 

Ponadto zaadaptowane 
zostaną dwa pomiesz-
czenia na potrzeby Klubu 
Integracji Społecznej oraz 
stworzenie miejsca słu-
żącego wspieraniu osób 
wchodzących na rynek 
działalności gospodarczej, 
zbudowany zostanie ciąg 
pieszo jezdny łączącey ul. 
Parkową z ul. Mickiewicza 
(ul. Św. Anny) i dwa ciągi 
pieszo-rowerowe: przy 
ul. Sobieskiego i wzdłuż 
rzeki Cedron, powstanie 
także punkt, który będzie 
skupiał lokalne inicjatywy 
dotyczące procesu rewi-
talizacji. 

W na rewitalizację ob-
szaru śródmieścia Wej-
herowa przeznaczonych 
zostanie ok. 15 mln zł. Pla-
nowane zakończenie pro-
jektu to koniec 2022 r.

Rafał Korbut
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W finałowej 16. drzew zna-
lazło się osiem dębów, dwie 
lipy, platan, topola, kasztan 
jadalny, grusza, dąb splecio-
ny z sosną oraz egzotyczna 
palma. Które z nich okaże się 
Drzewem Roku 2017? Prze-
konamy się już niebawem. 
Głosowanie na stronie www.
drzeworoku.pl prowadzone 
jest do końca czerwca.

Mobilizacja mieszkańców 
powiatu wejherowskiego 
może sprawić, że Drzewem 
Roku 2017 zostanie wyjąt-
kowy kikut z Redy. Do pre-
stiżowego konkursu Koloro-
we Drzewo zgłosiła Fabryka 
Kultury, która w ubiegłym 
roku realizowała projekt, 
w ramach którego obumarła 
lipa została przyozdobiona 
m.in. kolorowymi karmika-
mi. W ten sposób w Redzie 
powstała pierwsza instalacja 
artystyczna.

- Zapomniane dotąd drze-
wo stało się bardzo popular-

ne wśród mieszkańców oraz 
przejezdnych – przekonuje 
Paulina Piotrowska, kierow-
nik ds. kultury MDK w Re-
dzie. - Zdjęcia kolorowego 
pnia wykorzystywane są 
między innymi w kalenda-
rzach miejscowych firm. To 
oznacza, że nawet obumar-
łe drzewa da się uratować 
i mogą dalej służyć społe-
czeństwu.

Warto zaznaczyć, że finali-
stów konkursu wyłoniło jury, 
które składało się ze specja-
listów różnych dziedzin i mi-
łośników drzew. Zwycięzca 
plebiscytu będzie reprezen-
tował Polskę w Europejskim 
Konkursie Drzewo Roku 
2018. W tegorocznej edycji 
tego międzynarodowego 
konkursu po raz pierwszy 
zwyciężyło polskie drzewo – 
Dąb Józef z Wiśniowej w wo-
jewództwie podkarpackim, 
który zdobył ponad siedem-
naście tysięcy głosów.

Głosuj na Kolorowe Drzewo!
REDA | trwa głosowanie w ogólnopolskim 
plebiscycie na Drzewo roku 2017. o prestiżowy 
tytuł zabiega m.in. kolorowe Drzewo z reDy.

Przedmiotem projektu 
będzie głęboka termo-
modernizacja 3 obiektów 
użyteczności publicznej: 
Szkoły Podstawowej nr 
10, Szkoły Podstawowej nr 
9 oraz budynku Zarządu 
Cmentarza Komunalnego. 

W ramach modernizacji 
energetycznej przewiduje 
się między innymi moder-
nizację energetyczną bu-
dynków z uwzględnieniem 
potrzeby monitorowania 
i zarządzania energią, wraz 
z możliwością wykorzysta-
nia instalacji OZE. Ponadto 
planuje się wymianę okien, 
docieplenie dachów oraz 
ścian budynków, wymia-
nę źródeł ciepła w tym: 
wymianę węzła cieplne-
go (w budynku SP NR 9), 
montaż pomp ciepła i za-
stosowania indywidualne-
go pomiaru zużycia ciepła 
oraz wykonanie stosownej 
instalacji. Działania objęte 
projektem mają przyczynić 
się do zmniejszenie zużycia 
energii w budynkach oraz 
poprawić ich efektywność 
energetyczną.

Projekt pn. „Termomoder-
nizacja szkoły podstawowej 
nr 9 i nr 10 oraz budynku 
Cmentarza Komunalnego 
w Rumi” współfinansowa-
ny przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach Regio-
nalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-
2020. 

/raf/

Kolejne miliony dla Rumi! 
RuMiA | blisko 5 mln złotych na termomoDernizację trzech buDynków pozy-
skała rumia. w tym tygoDniu umowę na kolejne już Dofinansowanie unijne Dla 
miasta poDpisał burmistrz michał pasieczny. 

Piotr Wittbrodt, zastępca burmistrza miasta:

- To bardzo ważne inwestycje, szczególnie dla placówek oświatowych. Pozwoli 
to na zdobywanie wiedzy przez uczniów w bardziej komfortowych warunkach, 
a także na wydatne oszczędności na rachunkach za prąd. Bardzo cieszy też 
kwota dofinansowania, która pokrywa lwią część kosztów projektu.
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Skokowe szaleństwo
RuMiA | zastanawiasz się, jak aktywnie i miło spęDzić czas z Dzieckiem? zabierz je Do nieDawno otwartego parku trampo-
lin jumpcity w rumi!
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To największy tego rodzaju obiekt na 
Pomorzu i jeden z największych w kraju. 
Ponad 2 tys. m kw. trampolin, wyjątkowa 
trampolina sportowa Super-Quad, ścież-
ki akrobatyczne, trampoliny z koszami, 
arena do zbijaka, strefa gladiatorów i na-
sza najnowsza atrakcja - Ninja Box, czyli 
tor przeszkód nad basenem z gąbkami. 
To wszystko gwarantuje mnóstwo do-
brej zabawy. 

Wielkie otwarcie Parku Trampolin 

JUMPCITY, który mieści się na terenie 
Centrum Handlowego Auchan Portu 
Rumia, odbyło się w minioną sobotę. 
Pierwsi goście mieli okazję wyskakać 
się na trampolinach oraz skorzystać ze 
wszystkich pozostałych atrakcji, jakie 
oferuje obiekt. 

- Nieprzypadkowo wybraliśmy ten 
termin na otwarcie Parku, gdyż był to 
weekend najbliższy Dniu Dziecka – wy-
jaśnia Maciej Leśniak, pomysłodawca i 

założyciel JUMPCITY. - Chcieliśmy spra-
wić radość dzieciakom. Obiekt w Rumi 
jest już czwartym z kolei, który otwie-
ramy. Jest on jednocześnie największy i 
najnowocześniejszy. Znajduje się w nim 
też coś, czego nie ma w innych obiek-
tach: Ninja Box. Pod tą nazwą kryje się 
tor przeszkód zawieszony nad basenem 
z gąbkami, gdzie można przetestować 
swoją siłę, spryt, wytrzymałość i równo-
wagę. Są tam ruchome podesty, wiszące 
worki z gąbkami (po których można się 
wspinać i przechodzić z jednego na dru-
gi) czy tunel z liny. Niedługo zainstalu-
jemy tam system do liczenia czasu, co z 
pewnością uatrakcyjni rywalizację, gdyż 
będzie można pokonywać te przeszko-
dy na czas. Mamy też dodatkowych kilka 
atrakcji, które będziemy zmieniać na tym 
torze. 

To miejsce, które powstało z myślą o 
zapewnieniu rozrywki i aktywnego spę-
dzania wolnego czasu całych rodzin. 
Najwięcej radości z odwiedzenia Parku 
z pewnością będą miały dzieci, ale i dla 
dorosłych jest to doskonała forma rekre-
acji. A przy okazji spalenia nieco zbęd-
nych kalorii. 

- Dzieci uwielbiają skakać – dodaje Ma-
ciej Leśniak. - Ale dorośli też mają z tego 
wielką frajdę. Dlatego nie ograniczamy 
naszej oferty wyłącznie dla dzieci, orga-
nizujemy zajęcia fitness, workout oraz 
akrobatyki (z naszą kadrą trenerów bę-
dzie można nauczyć się salta przód, w 
tył, podwójnych rotacji i innych elemen-
tów). Planujemy też organizację takich 
imprez, jak „by night” - dwie godziny 
skakania z dj-em, z muzyką na żywo, 
konkursami, itd.  /raf/

PARK TRAMPOliN 
juMPciTy W RuMi 

cZyNNy jEST 
cODZiENNiE OD 
GODZ. 10.00 DO 

GODZ. 22.00. 

Taneczni mistrzowie świata
WEjhEROWO | aż trzy razy tancerze z klubu „świat tańca” stanęli na poDium poDczas mistrzostw świata. Dwukrotnie okazali się bezkonkurencyjni!

Żartobliwie można powie-
dzieć, że powinni zmienić 
nazwę na „kolekcjonerzy ty-
tułów Mistrza Świata”. Klub 
Taneczny „Świat Tańca” po 
raz kolejny odniósł bowiem 
spektakularny sukces. W 
dwóch kategoriach tancerze 
z wejherowskiego klubu nie 
dali żadnych szans rywalom 
i stanęli na najwyższym po-
dium. Do tego „dorzucili” 
jeszcze: brązowy medal, 6. 
miejsce oraz występ w fina-
le. 

Mistrzostwa Świata odbyły 
się w miejscowości Poreć w 
Chorwacji.

- Po raz kolejny zachwyciły 
nas rozmachem i precyzją 
organizacji – opowiadają Jo-
anna i Jacek Bernaśkiewicz, 
prowadzący wejherowski 
klub „Świat Tańca”. - W rywa-
lizacji sportowej brało udział 

około 7 tysięcy tancerzy z 21 
państw tworząc wspaniałe 
widowisko, co jest rekordo-
wą liczbą uczestników któ-
rzy zakwalifikowali się do 
finałów przechodząc wcze-
śniej mocne sito eliminacji 
aby uzyskać prawo startu w 
finałach. Jako polska ekipa 
(było nas aż 60 osób) godnie 
reprezentowaliśmy Polskę i z 
dumą rozsławialiśmy powiat, 
gminę i miasto Wejherowo 
już po raz siódmy. 

Jak podkreślają trenerzy 
wysoki poziom umiejętności 
tanecznych oraz otwartość 
zawodników i spontaniczna 
postawa podczas turnieju 
wzbudziły wiele uznania i 
sympatii oraz zaowocowała 
licznymi zaproszeniami na 
międzynarodowe turnieje 
do wielu krajów świata.

- Ogromne emocje, które 

towarzyszyły nam w cza-
sie przejścia z polską flagą i 
biało-czerwonych strojach 
podczas ceremonii otwarcia 
World Dance Masters 2017 
na zawsze pozostaną w na-
szej pamięci – dodaje Jacek 
Bernaśkiewicz.

Rafał Korbut

Wyniki:
i miejsce i złoty medal 

- Świat Tańca Children 1 
(league B)

i miejsce i złoty medal - 
Cezary Doering Solo Chil-
dren   (league B)

iii miejsce i brązowy 
medal - Dobrosława La-
skiewicz Solo Children (le-
ague A)

Vi miejsce - Świat Tańca 
Juniors (league A)

Finaliści - Świat Tańca 
Crew Seniors (league B)
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W Urzędzie Miejskim w Wejherowie działa 
Punkt Informacji Europejskiej udzielający

 ogólnych informacji o unijnych funduszach pomocowych.

Pracownicy Punktu udzielają ogólnych informacji 
na temat Unii Europejskiej, posiadają bazę adresową, 

pomogą w znalezieniu odpowiedniego funduszu, 
ukierunkują  gdzie można uzyskać szczegółowe 

informacje na interesujący temat.
W punkcie utworzona jest biblioteczka, 

z której można skorzystać w godzinach pracy punktu.

Mieszkańców zapraszamy w poniedziałki
w godzinach 09.00-11.00 

do Magistratu  przy ul. 12 Marca 195, pokój 108, 
tel. 58 677 70 10, e-mail: planowanie@wejherowo.pl

Jednocześnie informujemy, iż kompleksową 
i specjalistyczną obsługę wszystkich zainteresowanych 
świadczy uprawniony Punki Informacyjny Funduszy 

Europejskich działający w budynku Starostwa 
Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 

tel. 58 572 94 52, 58 572 94 54 
działający w ramach Sieci Punktów Informacyjnych 
Funduszy Europejskich w województwie pomorskim

PUNKT 
INFORMACJI 

EUROPEJSKIEJ

OGŁOSZENIE                                                                                                                                                138/2017/DBOGŁOSZENIE                                                            334/2017/DB

REKLAMA                                                            115/2017/DB

Z danych urzędników wy-
nika, że do magistratu cały 
czas spływa sporo zapytań 
dotyczących węzłów Zryw 
i Kwiatowa. Rozwiać wątpli-
wości mieszkańców włodarze 
miasta postanowili w trakcie 
pikniku. Festyn informacyjny 
zorganizowany został w mi-

nioną sobotę na terenie miej-
scowego parku. 

- Wydawało nam się, że prze-
kazujemy naprawdę dużo 
informacji na temat węzłów, 
a jednocześnie nadal spływa-
ły do nas zapytania - wyjaśnia 
Beata Rutkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa. - 

Czuliśmy, że mieszkańcy mają 
niedosyt informacji. W związ-
ku z tym postanowiliśmy spo-
tkać się z nimi twarzą w twarz 
i porozmawiać o planowa-
nych oraz realizowanych 
przedsięwzięcia.

Luźna forma spotkania 
spotkała się z pozytywnym 

odbiorem ze strony miesz-
kańców. Sobotnie spotkanie 
w wejherowskim parku przy-
gotowane zostało zarów-
no z myślą o dorosłych, jak 
i dzieciach. W związku z tym 
przedstawiciele magistratu 
nie mogli narzekać na brak 
zainteresowania. /WA/

O węzłach na festynie
WEjhEROWO | w piknikowej atmosferze włoDarze rozmawiali z mieszkańcami. 
w wejherowskim parku miejskim zorganizowany został festyn informacyjny. 
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Podopieczni miejscowych 
przedszkoli i najmłodsi 
uczniowie szkół podstawo-
wych nie mogli narzekać 
na brak atrakcji. Na terenie 
redzkiej Strefy Rekreacji 
Dziecięcej sporo się działo. 
Dzieci miały okazję m.in. 
zapoznania się z podstawo-
wymi zasadami pierwszej 
pomocy oraz uczestniczenia 
w różnego rodzaju konkur-
sach i zabawach. 

- To swoistego rodzaju 
otwarcie się takiej szkoły, jak 
nasza, czyli ponadgimna-
zjalnej, na potrzeby lokalnej 

społeczności - wyjaśnia Do-
rota Nowicka-Klimowicz, dyr. 
ZSP w Redzie. - W ten sposób 
uwrażliwiamy młodzież na 
potrzeby dzieci. Chodziło 
nam o to, aby zintegrować 
lokalne środowisko. 

We wtorkowym festynie 
udział wzięło ponad dwie-
ście osób. Olimpiada Dziec-
ka przy Zespole Szkół Po-
nadgimnazjalnych w Redzie 
zorganizowana została już 
po raz drugi. Impreza sta-
nowiła doskonałą okazję do 
nauki poprzez zabawę. 

/WA/

Uczniowie dla dzieci

KS. WOSZcZEK PATRONEM

REDA | za nami olimpiaDa Dziecka. imprezę 
z myślą o najmłoDszych mieszkańcach miasta 
zorganizowali uczniowie i nauczyciele zespo-
łu szkół ponaDgimnazjalnych w reDzie.

bOlSZEWO |  wspaniały Duszpasterz, wielki spo-
łecznik, cuDowny człowiek - te i wiele innych 
słów wypowieDzianych zostało poDczas uro-
czystego naDania nazwy ronDu w bolszewie.
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Od kilku dni rondo oficjal-
nie nosi imię śp. Ks. Zygmun-
ta Woszczka, byłego probosz-
cza tamtejszej parafii,. 

Laudację w obecności licz-
nie zgromadzonych parafian, 
z których wielu dobrze pa-
mięta zmarłego 5 lat temu 
księdza, wygłosił Wejherowo 
Henryk Skwarło, wójt gminy. 
Podkreślił w niej ogromne 
zasługi proboszcza zarówno 
jako inicjatora rozbudowy 
bolszewskiej świątyni, pomy-
słodawcę powstania wielu 
grup przykościelnych, czy ze-
społów sportowych (np. Bol-
szewianka) oraz organizatora 
wypoczynku dla dzieci i mło-
dzieży. Zaznaczył również, że 
był on laureatem wielu wy-
różnień, m.in. Złotego Krzy-
ża Zasługi, jak i najwyższego 

odznaczenia gminy Wejhero-
wo – Gryfa Kaszubskiego.

Modlitwę w intencji księ-
dza odmówił proboszcz pa-
rafii pw. WNMP w Bolszewie 
o. Jacek Stępień. Tuż po niej 
wszyscy udali się spod remi-
zy strażackiej do ronda, gdzie 
oficjalnie odsłonięto tablicę z 
nazwą. Odsłonięcia doko-
nał Wójt Gminy Wejherowo 
Henryk Skwarło, Proboszcz o. 
Jacek Stępień, sołtys Bolsze-
wa Edmund Bianga oraz po-
mysłodawca nadania nazwy, 
mieszkaniec Bolszewa Cze-
sław Czerwionke. W uroczy-
stości udział wzięli również 
radni gminy Beata Nowicka 
i Lucyna Pranschke, jak rów-
nież radni sołeccy i strażacy.

/ugw/
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Bieg Superbohaterów 
w Wejherowie zorganizowa-
ny został już po raz drugi. I po 
raz kolejny mieszkańcy grodu 
Wejhera udowodnili, że bycie 
superbohaterem wcale nie 
polega na robieniu wielkich 
rzeczy. 

- Wystarczy drobny gest 
i człowiek od razu czuje się le-
piej – zapewnia Łukasz Obe-
rzig, główny pomysłodawca 
Biegu Superbohaterów. - 
W tym roku pomagamy małe-
mu Ignasiowi Sadowskiemu, 
który urodził się z jednoko-
morowym sercem. Jego ro-

dzice zbierają środki na trzeci 
etap operacji, która pozwoli 
mu wrócić do zdrowia.

Każdy z uczestników im-
prezy mógł przebrać się za 
dowolnie wybraną postać 
z bajki, filmu bądź komiksu. 
To sprawiło, że w wejherow-
skim parku miejskim mimo 
deszczu było wyjątkowo ra-
dośnie, kolorowo i gwarno. 
Do udziału w Biegu Super-
bohaterów mieszkańców 
Wejherowa nie trzeba było 
szczególnie zachęcać. 

- Tego typu imprezy są bar-
dzo potrzebne, bo nie tylko 

zachęcają do aktywności, ale 
i pomagania innym – prze-
konuje Anna Rychert, jedna 
z uczestniczek. - Dodatkowo 
można świetnie się bawić, 
spędzając miło czas w to-
warzystwie bliskich i znajo-
mych.

II Bieg Superbohaterów Sto-
warzyszenie Małe Trójmiasto 
Biega zorganizowało przy 
współpracy z Wejherowskim 
Centrum Kultury i wsparciu 
sponsorów. Kolejna edycja 
imprezy ma zostać zorgani-
zowana w przyszłym roku. 

Anna Walk

Superbohaterowie 
pobiegli dla Ignasia

WEjhEROWO | w groDzie wejhera nie brakuje superboha-
terów. uDowoDnili to uczestnicy imprezy, która Do wejhe-
rowskiego parku miejskiego przyciągnęła kilkaset osób.
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Konkurs, który przygoto-
wany został wspólnie z Pra-
cownią Artystyczną Agaty 
Jaworskiej, spotkał się z du-
żym zainteresowaniem ze 
strony internautów. Zada-
nie polegało na udowod-
nieniu, że Dzień Dziecka 
może trwać przez cały rok. 
Czytelnicy przesyłali nam 
zdjęcia z zabaw na świeżym 
powietrzu i figli w domu. 

Spośród wszystkich zgło-
szeń wybraliśmy pięć osób, 

które nagrodzimy maskot-
kami ufundowanymi przez 
Pracownię Artystyczną 
Agaty Jaworskiej. Nagrody 
trafią do: Agi Klebby, Izy Do-
mańskiej, Justyny Blokus, 
Patrycji Konkol oraz Sylwii 
Mejer. 

Paniom gratulujemy, 
a wszystkich pozostałych 
czytelników zachęcamy do 
udziału w kolejnych zaba-
wach. 

WA

Najmłodsi świętują
KONKuRS | żeby Dobrze się bawić, wcale nie trzeba Drogich zabawek ani wymyślnych gier. uDowoDnili to czytelnicy 

portalu Gwe24.pl, którzy wzięli uDział w zabawie zorganizowanej z okazji Dnia Dziecka. 

ANETA RZEPA

AGA KlEbbA

DOROTA SZyMiKOWSKA

juSTyNA blOKuS PATRycjA KONKOl jOANNA KO

SylWiA MEyER RENKA cliP

ZuZANNA KObiElA-TARADEjNA iWONA WOZiNSKA KASiA FRAS
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Kiedy zainteresowałaś się szyciem i czy sama uczyłaś 
się, jak należy to robić?

- Najpierw zainteresowałam się modą i designem - na 
długo przed tym, zanim dowiedziałam się, że to się tak 
nazywa. Wtedy jeszcze nie byłam nawet w zerówce. Do-
piero potem przyszedł czas na szycie; z igłą zetknęłam się 
w podstawówce. Kasia, moja animatorka, umiała sama 
uszyć zabawkę - patrzenia na nią z fascynacją, ogromnie 
mi to imponowało. Myśl, aby tego się nauczyć, towarzy-
szyła mi podczas całej szkolnej edukacji i późniejszej 
pracy zawodowej. Cały czas szlifowałam też swoje manu-
alne umiejętności: chodziłam na lekcje rysunku, witrażu, 
uczęszczałam do gdyńskiej odzieżówki. Nad techniką 
i sposobem wykonania wzorów pracuję cały czas, do 
dziś.

czy szycie było Twoim hobby, czy po prostu pomysłem na za-
robienie pieniędzy?

- Szycie było i jest moim hobby, podobnie jak dzierganie, kleje-
nie, malowanie.... I każde inne rzemiosło związane z pracą ręcz-
ną. Lecz był taki etap w moim życiu, kiedy odeszłam od tego. 
Po latach przerwy wróciłam do szycia i to hobby stopniowo 
i powoli stało się sposobem na zarobek. Muszę tu podkreślić, że 
bez wsparcia bliskich i ludzi dobrej woli nic by się nie zadziało 
i prawdopodobnie znowu zaprzestałabym szycia i tworzenia. 
Rękodzieło to specyficzna dziedzina - trzeba to kochać wy-
trwale, by potem zebrać żniwa w postaci profitów. Sama chęć 
zarobku w rękodziele nie wystarczy. Czasami nakład pracy nie 
przekłada się na zyski, ale zdarza się, że na skutek różnych zbie-
gów okoliczności ktoś dorabia się fortuny na swoich pracach 
i projektach. Ja do tej grupy jeszcze nie należę, dlatego - oprócz 

Maskotki jak z bajki
ROZMOWA | z agatą jaworską, właścicielką i założycielką pracowni artystycz-
nej „javorkowo”, rozmawia rafał korbut. 

szycia i wymyślania nowych wzorów zabawek - pracuję przy or-
ganizowaniu warsztatów z szycia dla dzieci i w terapii zajęciowej.

Maskotki, które szyjesz, różnią się od takich, które można kupić 
w sklepach. Skąd czerpiesz pomysły i inspiracje?

- Rzeczywiście moje maskotki różnią się estetyką od tych królują-
cych w reklamach i na półkach sklepowych. W tym tkwi cały ich 
urok. Ludzie stykając się z moimi autorskimi zabawkami porów-
nują je do misia z Jasia Fasoli albo też dopatrują się postaci z ba-
jek, które oglądali jako dzieci 40 lat temu. Wprawia ich w dobry 
humor albo wywołuje salwę serdecznego śmiechu. Przyznaję, że 
inspiruje mnie wzornictwo PRL- u i krajowa etnografia; to praw-
dziwa kopalnia pomysłów.

jakie materiały wykorzystujesz do stworzenia maskotek i skąd 
je zdobywasz?

- Zawsze pracuję na fabrycznie nowych tkaninach. Przeważnie 
zaopatruję się w tzw. „resztki” (przecenione końcówki mate-
riałów ze sklepów tekstylnych). To mi pozwala obniżyć koszty, 
dzięki czemu maskotka z naprawdę drogiej tkaniny dostępna 
jest w przystępnej cenie. Uwielbiam wełnę, pracuję też na flau-
szu, tweedzie, wełnianym suknie, rzadziej na lnie i bawełnie. Co 
ważne - używam tkanin naturalnych, bez domieszek sztucznych 
włókien.

czy dużo pracy i czasu potrzeba na wykonanie jednego zwie-
rzaka?

- Tak, poświęcam dużo czasu na dokończenie jednej pracy. Nad 
zabawką pracuję od kilku godzin do kilku dni,w zależności od 
stopnia trudności. 90 procent mojej pracy to ręczne szycie, pozo-
stałe 10 to szycie na przedwojennej maszynie Singer, napędza-
nej siłą mięśni nóg.  Moja roczna „moc przerobowa” to jedynie ok. 
300 sztuk zabawek. To znikome ilości w porównaniu z masową 
produkcją. 

czy jest jakaś maskotka, do której masz jakiś szczególny sen-
tyment?

- Sentymentów do skończonych maskotek jest wiele, ale najbar-
dziej chyba do wzorów, które powstały przez przypadek, tak jak 
konik morski albo skrzyżowanie kota z dinozaurem. Takie przy-
padkowe projekty cieszą się wśród odbiorców największym 
uznaniem.

REKLAMA                                                                                           39/2017/ZM
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Każda placówka zaprezentowała swój pro-
jekt uchwały, który według dzieci uatrak-
cyjni Rumię. Wśród wniosków pojawiły się 
propozycje aranżacji plaży miejskiej, sali 
gimnastycznej czy parku linowego. Młodzi 
ludzie pomyśleli również o upamiętnieniu 
ważnych dla miasta postaci historycznych. 
Wszystkie uchwały (łącznie było ich 9) zo-
stały pozytywnie przegłosowane.

Podczas obrad obecni byli Burmistrz Mia-
sta Rumi Michał Pasieczny oraz jego zastęp-
cy – Marcin Kurkowski i Piotr Wittbrodt. 
Pierwszą Dziecięcą Sesję Rady Miejskiej 
w Rumi poprowadził Przewodniczący Ariel 
Sinicki.

Po uroczystej Sesji Młodzi Radni udali się 
na słodki poczęstunek w postaci różnosma-
kowych lodów. Dziękujemy firmie „U Lo-
dziarzy” za jego przygotowanie. /raf/

Dzieci opanowały Sesję Rady Miejskiej
RuMiA | z okazji Dnia Dziecka przeDszkolaki oraz uczniowie rumskich szkół opanowali salę obraD i wcielili się w rolę raDnych .

ariel sinicKi, 
przewodniczący 
Rady Miejskiej
Rumia:

- Bardzo dziękuję za aktywność 
i zaangażowanie Młodych Radnych. 
Projekty złożone przez dzieci i mło-
dzież są różne, przeważnie inwesty-
cyjnie. Będziemy się starali z burmi-
strzem oraz całą radą miejską, aby 
udało się chociaż cześć z nich zreali-
zować.
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Kilka dni temu Akademia Te-
nisa Stołowego Małe Trójmia-
sto wygrała mecz barażowy 
z Darz Bór Karniszewice 8:2, 
dzięki czemu odrobiła straty 
z pierwszego meczu i awan-
sowała do pierwszej ligi.

Autorzy ostatniego sukce-
su, czyli działacze, trenerzy 
i sami zawodnicy klubu byli 
gośćmi starosty powiatu wej-
herowskiego, Gabrieli Lisius 
oraz członka rady powiatu 
Jacka Thiela.

-Cieszymy się, że mamy 
taką silną reprezentację w te-
nisie stołowym – powiedziała 
Gabriela Lisius - Myślę, że ten 
awans to zachęta dla mło-
dych zawodników, aby dołą-
czali do Waszego klubu.

Obecny na spotkaniu An-
drzej Byczkowski dodał, że 
Akademia zmierza w dobrym 
kierunku dbając o szkole-
nie młodzieży. – Ważne 
oprócz prowadzenia 

drużyny seniorskiej jest szko-
lenie młodzieży. I idąc w tę 
stronę można zbudować coś 
na lata. Nie zawsze się o tym 
pamięta.

Spotkanie w Starostwie Po-
wiatowym było też okazją, 
aby pani starosta poznała też 
samych zawodników, którzy 
opowiedzieli o tym, jak to się 
stało, że wybrali właśnie ten 
sport.

Inauguracyjny mecz 
pierwszej ligi tenisiści 
Akademii Tenisa 
Stołowego Małe 
Trójmiasto ro-
zegrają we 
w r z e -
śniu.

TENiSiści STOŁOWi 
W STAROSTWiE
POWiAT | zawoDnicy ats małe trójmiasto byli 
Dziś goszczeni przez starostę powiatu wej-
herowskiego, gabrielę lisius.



Projekt „Dziadkowie i Wnuki 
– Międzypokoleniowe warsz-
taty komputerowe dla senio-
rów” realizowany jest m.in. w 
Wejherowie. 

- To już ósma edycja szkoleń 
z podstaw obsługi komputera 
i internetu prowadzona przez 
Towarzystwo Naukowe Orga-
nizacji i Kierownictwa – wyja-
śnia Bożena Conradi, dyrektor 

Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych nr 1 w Wejherowie. 
- Działanie to opiera się na 
projekcie unijnym e-Learning 
„Grandparents and Grand-
children – G&G” z lat 2006-
2008, którego partnerem był 
TNOiK i w ramach którego 
prowadzone były pierwsze 
zajęcia dla seniorów. Projekt 
ten był rozwinięciem wło-

skiej inicjatywy nauczania 
osób starszych podstaw ob-
sługi komputera i internetu 
przez młodych wolontariusz. 
Dobre doświadczenia TNO-
iK z projektu europejskiego 
spowodowały kontynuację 
tego działania w latach: 2009-
2016, a finansowanie zapew-
niło miasto Gdańsk.

Szkolenie polega na 

6-dniowych warsztatach 
praktycznych podstaw ob-
sługi komputera i internetu, 
w których każdy kursant-
senior ma swojego młode-
go trenera-wolontariusza i 
może uczyć się w zakresie 
i tempie dostosowanym 
do swoich indywidualnych 
możliwości i potrzeb. Sku-
teczność nauczania jest 
więc dużo większa, niż na 
tradycyjnych kursach kom-
puterowych.

Otwarcia projektu w I Li-
ceum Ogólnokształcącym 
w Wejherowie dokonała dy-
rektor Towarzystwa Nauko-
wego Organizacji i Kierow-
nictwa Wanda Stankiewicz 
wraz z dyrektorem liceum 
Bożeną Conradi, po czym 

12 wolontariuszy- uczniów 
liceum „Sobieskiego” i 5 z 
innych szkół  uczestniczyło 
w   szkoleniu wstępnym. NA-
STĘPNIE 16 seniorów miało 
okazję poznać swoich mło-
dych opiekunów. Warsztaty 
odbywają się  w pracowniach 
informatycznych  ogólniaka i 
trwać będą do  13 czerwca. /
raf/
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Wnuki uczą dziadków
WEjhEROWO | kto najlepiej nauczy seniorów obsługi komputera i korzystania z in-
ternetu? oczywiście ci, którzy coDziennie z tego korzystają, czyli nastolatkowie!
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DZiEń DZiEcKA 
W MuNDuRZE
WEjhEROWO | wszystkie służby munDurowe 
pojawiły się na wejherowskim rynku, aby spo-
tkać się z najmłoDszymi mieszkańcami.

„Dzień Dziecka – w służbie 
dzieciom” - pod taką nazwą 
została zorganizowana im-
preza dla najmłodszych w 
Wejherowie. Przygotowano 
mnóstwo atrakcji – pokazy, 
konkursy i zabawy promują-
ce bezpieczeństwo. Najwięk-
szą jednak atrakcją dla naj-
młodszych była możliwość 
obejrzenia z bliska specjali-
stycznych pojazdów i samo-
chodów wszystkich służb.

Odbyły się też dwa konkur-
sy - plastyczny dla dzieci pod 

hasłem „Służba policjantów 
oczami dziecka” i konkurs 
wiedzy o bezpieczeństwie. 
Dzieci uczestniczyły także 
w pokazie z przewodnikiem 
psa służbowego i miały oka-
zję podnosić ciężary z poli-
cyjnym strongmanem Mate-
uszem Ostaszewskim.

Głośny i widowiskowy był 
pokaz policyjnego robota 
rozbrajającego bombę, zaś 
strażnicy miejscy znakowali 
wszystkim chętnym rowery.

/raf/
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Idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą
być widoczni wśród przedsiębiorców.
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DAM PRACĘ

ZATRuDNię brukarzy, Wejherowo, tel. 602 
447 203

ZATRuDNię montera instalacji sanitarnych/
pomocnika, Wejherowo 601677964

USŁUGI

POżycZKi chwilówki, bez BIK, dojazd do 
klienta, tel. 530 203 182

uSŁuGi dekarsko – ciesielskie, tel. 697 753 
504

OPAKOWANiA jednorazowe, tel. 501 175 330

PROFESjONAlNA fotografia okolicznościo-
wa: śluby, wesela, sesje plenerowe, chrzty, ko-
munie, tel. 697 442 013

KOTŁOWNiE, instalacje, wod-kan, gazowe, 
pompy ciepła, całe Trójmiasto i okolice, tel. 601 
677 964

TOWARZYSKIE

SEX-sex-sex to lubię, gorąca blondi pozna pa-
nów sponsorów, tel. 514 120 213 Sopot

RÓŻNE

PRASA kostka masy FERGUSON 1.40 pod-
bieracz.4.500zl.506250477

DREWNO opałowe, buk, sosna i gałęziówka, 

porąbane, ułożone, możliwy transport, tel. 
506 250 477

SiANO, słoma w balotach, 120x150, siano, 
słoma w kostkach z magazynu, Możliwość 
transportu, tel. 506 250 477

SPRZEDAM wannę akrylową, 140x70, stan 
b. dobry cena 150  zł, tel. 58/ 778 17 35

SPRZEDAM rower składak Jubilat, duże koła, 
220 zł, tel. 695 230 080

ZlEcę obcięcie gałęzi z drzew .tel 694-
642709

REGAl metalowy po wypieku z pieca 
694642709

SPRZEDAM rowery nowe i używane oraz 
przyczepki rowerowe tel,603661240 

SPRZEDAM piłę tarczową 2.0 kw 380 W sa-
morobną z kółkami 600zł .695230080

SPRZEDAM odkurzacz czyszczący sucho i na 
mokro cena 150zł tel.58/7781735

SPRZEDAM wannę akrylową 140x70 stan b 

dobry cena 150  zł.tel 58/7781735
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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.

SZuKASZ 
PRAcOWNiKA?
EXP.PDP. Zatrudnię tapicera...
na numer: 79567

510 894 627

O G Ł O S Z E N I E 
WÓJTA GMINY GNIEWINO

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 
778 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 śro-
dowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 
199, poz.1227 z p.z.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy 
Gniewino uchwały Nr XXXVI/271/2017 z dnia 12 kwietnia 2017r.  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego obejmującego część obrębu 
geodezyjnego Gniewino, gmina Gniewino, oraz o przystąpieniu 
do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środo-
wisko dotyczącej w/w projektu miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego.
Załącznik graficzny do wyżej wymienionej uchwały, szczegółowo 
określający granice planu jest eksponowany na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Gminy Gniewino.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych 
planów miejscowych. Wnioski należy składać na piśmie na adres:

Urząd Gminy Gniewino
ul. Pomorska 8

84-250 Gniewino
w terminie do dnia  30 czerwca 2017r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnio-
skodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, 

której dotyczy.

O G Ł O S Z E N I E 
WÓJTA GMINY GNIEWINO

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 
778 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 śro-
dowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 
199, poz.1227 z p.z.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy 
Gniewino uchwały Nr XXXVI/272/2017 z dnia 12 kwietnia 2017r.  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego 
Strzebielinko w gminie Gniewino, oraz o przystąpieniu do prze-
prowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do-
tyczącej w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-

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

Urzędu Gminy Gniewino.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych 
planów miejscowych. Wnioski należy składać na piśmie na adres:

Urząd Gminy Gniewino
ul. Pomorska 8

84-250 Gniewino
w terminie do dnia  30 czerwca 2017r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnio-
skodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, 

której dotyczy.

O G Ł O S Z E N I E 
WÓJTA GMINY GNIEWINO

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 
778 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 śro-
dowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 
199, poz.1227 z p.z.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy 
Gniewino uchwały Nr XXXVI/273/2017 z dnia 12 kwietnia 2017r.  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian do miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego 
Kostkowo w gminie Gniewino, oraz o przystąpieniu do przepro-
wadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko doty-
czącej w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-

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

Urzędu Gminy Gniewino.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych 
planów miejscowych. Wnioski należy składać na piśmie na adres:

Urząd Gminy Gniewino
ul. Pomorska 8

84-250 Gniewino
w terminie do dnia  30 czerwca 2017r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnio-
skodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, 

której dotyczy.

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

SPRZEDAM działkę budowlaną w Gościci-
nie, tel. 570 632 747

SPRZEDAM działkę ogrodniczą z domkiem 
murowanym, tel. 517 159 871

SPRZEDAM domek murowany, piętrowy na 
działce ogrodniczej, Wejherowo, 60.000 zł, 
tel. 602 214 097 

SPRZEDAM domek murowany, piętrowy na 
działce ogrodniczej, Wejherowo przy lesie, 
woda cały rok, prąd, działka zagospodaro-
wana, nasłoneczniona, cena 60 000 zł, tel. 
602 214 097 

SPRZEDAM działkę budowlaną, Kębłowo 
Nowowiejskie, 5 km od Lęborka, 1033 m2, 
cena 39 000 zł, tel. 602 306 210

POMiEcZyNO g Przodkowo nowy dom 
180m2 stan deweloperski dz 900m zamiana 
na 1-2 pok Gdynia dzielnice lub sprzedam 
505 56 45 19

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ

WYNAJMĘ

WyNAjMę garaż w Rumi, tel. 668 385 455

bOlSZEWO odnajdą pokoj mile widziana 
pani pracująca tel 781 426 010

ZAMIENIĘ

KUPIĘ

KuPię mieszkanie za gotówkę, w Trójmieście, 
do remontu, zadłużone, tel. 572 48 55 29

MOTORYZACJA

SPRZEDAM
OPEl-cORSA 95r. 5drzwi poj. 1,2 B. OC-B wa-
zne 1.600zl   509-914-569

WV-WENTO 92r. B+OC ważne 1,8 B/G 1,700zl 
kolor granatowy.  508-161-062

DV-MATiZ 800 99r. Zadbany. OC-B wazne 
1850zl. 503-079-026

FiAT- uNO. 2001r. 900- B/G 5drzwi 2.9zł. 
608-710-076

FiAT uNO 2000 1.0 BENZ+GAZ  OD PIERW-
SZEGO WŁAŚCICIELA , NOWY ZBIORNIK 
GAZU 2500ZL,514 255 993

SPRZEDAM VW Golf III 1.9TDI za 2.5 tys. zl. 
Stan dobry, Wsiąść i jechać Tel. 881 626 224 
Wejherowo

KUPIĘ

SKuP aut, kasacja, pomoc drogowa, auto 
części, Wejherowo, Trójmiasto, tel. 789 345 
593

EDUKACJA

SPRZĘT ELEKT.

SPRZEDAM odkurzacz czyszczący sucho i na 
mokro, cena 150 zł, tel. 58/ 778 17 35

SPRZEDAM komputer, dysk 120 GB, klawia-
tura Vobis, monitor LCD TV Samsung z pilo-
tem, 1000 zł, 505-56-70-34 

PRACA



Czwartoligowcy z nasze-
go powiatu – wspomniany 
Orkan i Stolem Gniewino po 
paru kolejkach przestali być 
sąsiadami w tabeli. Rumscy 
piłkarze przegrali na wyjeź-
dzie z GKS-em Kolbudy aż 
1-6 i spadli na 12. miejsce, za 
to dwie pozycje wyżej wspiął 
się Stolem. Piłkarze z Gnie-
wina dostali walkower 3-0 
za mecz z wycofanym z roz-
grywek Rodłem Kwidzyn. Do 
końca rozgrywek zostały 3 
kolejki.

Rozstrzygnięcia w V lidze 
już zapadły – awansuje Wi-
kęd Luzino, spadną drużyny 
z naszego powiatu – Eko-Prod 
Szemud i Start Mrzezino. Ze-
spół prowadzony przez Grze-
gorza Lisewskiego ma już 
pewny awans, dlatego trener 
zdecydował się na wystawie-
nie składu, w którym znalazło 
się aż 4 juniorów. Orzeł Trąb-
ki nie dał szans odmłodzonej 

drużynie i wygrał z Wikędem 
5-2. Przyszli spadkowicze 
przegrali swoje spotkania – 
Eko-Prod przegrał z Orlętami 
Reda aż 2-6, a Start Mrzezino 
został pokonany 3-2 przez KS 
Mściszewice. Piątoligowcom 
zostały dwie kolejki do końca 
rozgrywek.

W najbliższą sobotę Stolem 
w Gniewinie zagra o 15:00 
z Aniołami Garczegorze, Or-
kan w Rumi godzinę później 
podejmie rezerwy Arki Gdy-
nia. Odbędą się też mecze 
w Luzinie, Mrzezinie i Redzie. 
Wikęd zagra w niedzielę 
o 16:00 z Kaszubami Połcho-
wo, Start podejmie w sobotę 
o 17:00 ze Sztormem Mosty, 
a Orlęta zagrają w niedzielę 
o 11:00 z Polonią Gdańsk. Na 
wyjeździe z KS-em Kamieni-
ca Królewska zagra Eko-Prod 
Szemud. 

/KG/

liGOWcy 
bliSKO METy

WlPN – 
znamy mistrza!

STREETbAll 
W WEJHEROWIE

PiŁKA NOżNA | pewny awansu wikęD 
zagrał w oDmłoDzonym skłaDzie, 8 
goli paDło w szemuDzie, a wysokiej 
porażki Doznał orkan rumia.

PiŁKA NOżNA | na nie-
wiele zDała się kanona-
Da, jaką urząDziła sobie 
Drużyna chopina wejhe-
rowo w 10. kolejce.

KOSZyKÓWKA | już w najbliższą sobotę plac wejhe-
ra zmieni się w boisko Do ulicznej koszykówki, bo-
wiem oDbęDzie się tam iv eDycja streetball małego 
trójmiasta kaszubskiego.
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PARAOliMPiADA 
W luZiNiE

LEKKOATLETYKA | W Hali Wi-
dowiskowo-Sportowej im M. 
Płażyńskiego odbędzie się IV Ka-
szubska Paraolimpiada.

Na poprzednich organizowa-
nych przez świetlicę „Skrzydło 
anioła” igrzyskach wzięło udział 
aż 130 zawodników, które wy-
stąpiły w aż 26 konkurencjach. 
Wiele wskazuje na to, że w tym 
roku także dopisze frekwencja. 

O 12:00 zacznie się olimpiada, 
a godzinę później odbędą się 
charytatywne: bieg oraz marsz 
dla dzieci i dorosłych.

Piąta „Olimpiada Uśmiechu” 
udała się znakomicie – dopisa-
ła pogoda, a także frekwencja 
– przyszły tłumy dzieci, które 
swoje święto zdecydowały się 
uczcić w iście sportowy sposób.

Niecodzienne, ciekawe kon-
kurencje, takie jak na przykład 
kopanie butelek z wodą, dru-
żynowe jedzenie pączków na 
czas, skoki na piłce, marsz z jaj-
kiem na łyżce, czy przeciąganie 
liny rozgrzały zarówno publicz-
ność, jak i samych uczestników. 
Drużyny„Olimpiady Uśmiechu” 
składały się z dzieci i dorosłych, 
swoje reprezentacje wystawi-

ły: wejherowski klub karate, 
wejherowscy bokserzy straż 
miejska, Tytani Wejherowo, Gryf 
Wejherowo, oraz widzowie, 
których reprezentacja także 
włączyła się do sportowej rywa-
lizacji. Doświadczeni sportowcy 
walczyli z niemal takim samym 
zacięciem, jak podczas swoich 
zawodów, choć same konku-
rencje pewnie przypominały im 
bardziej lata szkolne. Puchar za 
zwycięstwo w V „Olimpiadzie 
Uśmiechu” zdobyła drużyna Ty-
tanów Wejherowo.

Poza igrzyskami było jesz-
cze mnóstwo innych atrak-

cji – dzieci mogły spróbować 
swoich sił w piłce ręcznej, noż-
nej, boksie oraz wielu innych 
konkurencjach sprawnościo-
wych. „Olimpiada Uśmiechu” 
została uroczyście zamknięta 
przez współorganizatora, Jacka 
Drewę, który podziękował pre-
zydentowi Wejherowa, Krzysz-
tofowi Hildebrandtowi, stowa-
rzyszeniu „Naprzód Wejherowo” 
oraz powiatowi wejherowskie-
mu. Na scenie znalazł się też 
przedstawiciel rady powiatu, 
Jacek Thiel. - Życzę Wam, aby ta 
„Olimpiada Uśmiechu” trwała 
cały rok – powiedział.

Olimpiada Uśmiechu
SPORT | w wejherowskim parku majkowskiego Dzieci świętowały swój Dzień na sportowo. najmłoDsi mogli spróbować 
swoich sił w różnych Dyscyplinach. 

Wynik aż 15-2 padł w meczu dwóch 
wejherowskich drużyn. Chopina po-
konała Lambadę, aż 9 goli zdobył Da-
wid Łaga. Znacznie mniej okazałe, ale 
niezwykle ważne zwycięstwo odniósł 
zespół Kąpina, który pokonał 3-2 Tiger 
Gym Wejherowo, dzięki czemu zapew-
nił sobie mistrzostwo tej edycji WLPN. 
W pozostałych meczach FC Reda po-
konał 3-2 GOSRiT Luzino, La Magika 
Rumia wygrała 2-1 z KS-em Kniewo, 
natomiast drużyna Jamy Zła nie stawiła 
się na mecz, przez co Mark-Metal Bol-
szewo dostało walkower 3-0. Oprócz 
tego, że w 10. kolejce poznaliśmy mi-
strza, wiemy też, kto spadnie – będzie 
to Lambada Wejherowo.

Jesienią ubiegłego 
roku koszykarzy gościła 
Rumia, a zainteresowa-
nie meczami było bar-
dzo duże. Wydaje się, że 
nie inaczej będzie tym 
razem, wszak turniej 
odbędzie się w samym 
centrum wejherowskiej 

starówki.

W koszykarskich za-
wodach wezmą udział 
zarówno dziewczęta i 
chłopcy, rywalizować 
będą uczniowie szkół 
podstawowych, gim-
nazjów, oraz starsi w 

kategorii Open. Na naj-
lepszych czekać będą 
nagrody, najlepsza dru-
żyna chłopców z katego-
rii Open otrzyma 1000 zł. 
Początek IV edycji Stre-
etball Małego Trójmiasta 
Kaszubskiego w sobotę 
o 10:00.
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Połowę sezonu miałeś bar-
dzo udaną, drugą nieco 
mniej. Trener wspominał, 
że grasz z kontuzją. jaki to 
był uraz?

Tak, pierwsza połówka 
była faktycznie niezła, 
w drugiej już nie było aż 
tak dobrze. W okresie przy-
gotowawczym złapałem 
uraz, konkretnie zapalenie 
spojenia łonowego, póź-
niej trochę za szybko wró-
ciłem i ciągle nie jestem 
w stu procentach zdrowy. 
Wiadomo, jaka była sytu-
acja kadrowa - trzeba było 
pomóc drużynie mimo 
urazu.

Teraz, kiedy będziesz mógł 
odpocząć od futbolu, jest 
większa szansa na szybkie 
wyleczenie urazu?

Trenuję teraz indywidual-
nie, w najbliższych dniach 
czeka mnie zabieg, po nim 
na pewno będę miał prze-
rwę w graniu, ale możliwe, 
że nie będzie ona długa.

To był Twój najlepszy sezon 
w karierze? Dużo grałeś, 
strzeliłeś kilka goli, a Gryf 
utrzymał się w ii lidze. bar-

dzo chwali cię trener Kotas.
Tak, chyba był najlepszy. 
Najważniejszy jest wynik 
drużyny, a my jako zespół 
wypełniliśmy plan, jakim 
było pozostanie w II lidze 
i świetnie, że moja gra 
w tym pomogła. Miłe są 
też pochwały od trenera.

Kiedy dowiedziałeś się, że 
Arka Gdynia jest Tobą zain-
teresowana?

Przed końcem rundy je-
siennej, wtedy mówiło się 
o tym, że Arka chce mnie 
sprowadzić. Zimą już były 
testy i chyba pokazałem 
się z dobrej strony, skoro 

zdecydowali się mnie za-
kontraktować.

Długo się zastanawiałeś nad 
transferem?

Nie, w ogóle. To wielkie 
wyróżnienie móc zagrać 
w Arce, a teraz możliwość 
gry w Ekstraklasie jest do-
datkowym magnesem.

To będzie skok na głęboką 
wodę. uważasz, że jesteś 
gotowy już teraz, czy w grę 
wchodzi na przykład wypo-
życzenie z Gdyni?

Nie ma na razie żadnych 
takich planów. Myślę, że 
jestem gotowy. Nie idę do 
Arki grać w jej rezerwach, 
siedzieć gd zieś na try-
bunach, bardzo chcę 
się tam pokazać 
na treningach 
i wykorzysty-
wać swoje 
szanse.

Klimczak: Jestem gotowy
PiŁKA NOżNA | w ii liDze wyróżniał się na tyle, że zatruDniła go arka gDynia. 
o uDanym sezonie w gryfie, ostatniej kontuzji oraz naDziejach na grę w ekstra-
klasie – krzysztof grajkowski rozmawia z aDrianem klimczakiem.

PZPN nie przyznał wejherowskiemu klubowi licencji na 
nadchodzący sezon ii ligi. czy to oznacza spadek?

Związek ogłosił, że zarówno Ruch Chorzów, jak i Gryf Wejhe-
rowo są klubami, które nie otrzymały licencji na przyszły sezon. 
Zmienił się podręcznik licencyjny związku, wejherowski klub ma 
nie spełniać wszystkich jego wymogów. W przypadku żółto-czar-
nych nieprawidłowości dotyczą zespołów młodzieżowych, licen-
cji trenera i pojemności stadionów. Zarząd wejherowskiego klubu 
poprosił o dokładne wyjaśnienie powodów, dla których nie otrzy-
mał licencji. Gryf odwoła się od tej decyzji (do czego ma prawo) 
i według nieoficjalnych informacji są duże szanse na powodzenie 
tego odwołania.

Gryf bez licencji?

Pech żółto-czarnych w Wejherowie. Najpierw stracili 
bramkę z niesłusznie podyktowanego rzutu karnego, 
a potem, mimo wielu prób nie potrafili odmienić losów 
ostatniego meczu sezonu.

Mecz zaczął się doskonale dla walczącego o utrzymanie 
zespołu gości. W 4. minucie Rozwój dostał się do pola kar-
nego, tam jednak nie doszło podanie do napastnika, gdyż 
Brzuzy, według sędziego, sfaulował napastnika Rozwoju. 
Arbiter wskazał na wapno, choć lekko mówiąc, była to 
kontrowersyjna decyzja. Do piłki podszedł Fonfara i zmylił 
Lelenia, strzelając, jak się okazało, jedynego gola w me-
czu. W pierwszej połowie groźne strzały z dystansu oddali 
Chwastek i Mońka, ale górą był bramkarz Rozwoju i goście 
zeszli do szatni prowadząc.

W drugiej połowie Gryf dominował. W 57. minucie strzał 
głową Wickiego nieznacznie minął bramkę, kwadrans póź-
niej Tomczak zagrał piłkę wzdłuż bramki, mijając bramka-
rza, ale Marczak nie zdążył do niej dopaść. W 77. minucie 
z bliska główkował Wicki, ale świetna interwencja Gocyka 
uratowała Rozwój. Swoją szansę miał jeszcze Mońka, ale 
uderzył w boczną siatkę. Gryfowi uciekł czas, a goście z Ka-
towic niemal cudem utrzymali czyste konto. Tym samym 
Rozwój w tabeli wyprzedził żółto-czarnych. Wejherowia-
nie zakończyli sezon na 14. miejscu w tabeli II ligi.

Bez punktów na koniec

Gryf wejherowo 
– rozwój katowice 0-1
Fonfara 4’k

Gryf: Leleń – Brzuzy(62.Tomczak), Kołc, Kamiński, Goerke – Mońka, Nadolski, 
Wicon(46.Łysiak), Chwastek – Marczak, Wicki

rozwój: Gocyk – Mielnik, Czekaj, Gałecki, Kowalski – Kozłowski(56.Przezak), 
Fonfara, Płonka, Trąbka, Marszalik(83.Tabiś) – Kowalczyk(62.Jaroszek)

Trzy zwycięstwa, 17-0 w bramkach – oto bilans roczników 
2000/2001, 2002 i 2003. Młodsi juniorzy poradzili sobie gorzej.

 
Najstarsi z juniorów urządzili sobie prawdziwą kanonadę – gryfici 

z roczników 2000/2001 pokonali Orkan Rumia 10-0. Zwycięstwo, 
choć znacznie skromniejsze odniósł rocznik 2002, który ograł KP 
Starogard Gdański 1-0. Wygrana bez straty bramki stała się też 
udziałem o rok młodszych zawodników, którzy wysoko (6-0) po-
konali Pogoń Prabuty. Dwucyfrowy wynik padł w meczu juniorów 
z rocznika 2004 – pierwsza drużyna Gryfa Wejherowo pokonała 
Unię Sopot aż 11-0. Drugi zespół żółto-czarnych uległ 0-1 Sparcie, 
a dwie porażki zaliczyły drużyny z rocznika 2005. Pierwszy skład 
przegrał z AP KP Gdynia 0-2, a drugi 2-4 z Karlikowem Sopot.

Kanonady u juniorów



Co, gdzie,    kiedy?
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