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co dzieje się 
w długi weekend!
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Dyżur 
REPORTERA
Widziałeś ciekawe 
wydarzenie? 
A może chcesz 
zgłosić jakąś sprawę?

tel. 606 112 745

KOMENTARZ 
TYGODNIA 
na fb/gwe24

TEMAT 
NA TOpIE 
na fb/gwe24

temat: 
Olimpia 
skuteczna 
do bólu

”@Dario:

Przypadkowa porażka, ale 
w niedzielę wygramy z Rozwo-
jem i idziemy ku utrzymaniu.

W minionym
tygodniu:

AKTUALNOŚCI: NA SYGNALE

Rusza budowa tunelu

Wiosenny 
Park Miejski
Autorką zdjęcia, prezentującego 
jedną z alejek Parku Miejskiego 
im. A. Majkowskiego w Wejhe-
rowie, jest Natalia Stenka. 

NAPISZ DO NAS:
czytelnicy@expressy.pl
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Tworzą wyjątkowy 
instrument

Demolował, bo się 
zdenerwował

Uczestnicy warsztatów, które 
odbywają się w Wejherow-
skim Centrum Kultury, tworzą 
bazunę - tradycyjny kaszubski 
instrument muzyczny. Jej 
dźwięk zaprezentowany zosta-
nie w trakcie Nocy Kupały. 

Przewracał kosze na 
śmieci, rzucał włożonymi 
w nie metalowymi wkładka-
mi i zakłócał ciszę nocną. 
Młody mężczyzna wpadł 
w szał z powodów kłopo-
tów z dziewczyną. 

Stacja Kultury 
liderem
Miejska Biblioteka Pu-
bliczna w Rumi może się 
pochwalić znakomitymi 
wynikami czytelnictwa. 
W powiecie wejherowskim 
bezkonkurencyjnie zajmuje 
pierwsze miejsce.

Złodzieje kradli 
pod okiem kamer

Kobietę i mężczyznę zatrzy-
mali wejherowscy strażnicy 
miejscy. Para w poniedziałek 
nad ranem okradała sklepy 
w centrum Wejherowa. Pro-
dukty, które padły łupem zło-
dziei, mundurowi odzyskali.

Akcja na rzecz 
hospicjów 

Na ulice Wejherowa, Pucka, 
Kartuz, Gdyni, Sopotu, 
Gdańska i kilku innych miast 
wyruszyło blisko pięć tysięcy 
wolontariuszy. Zbiórkę po-
morskie hospicja prowadziły 
już po raz siódmy.

Znaleziono 
niewybuch

Chwile grozy przeżyli 
mieszkańcy Redy. Przy ul. 
Obwodowej podczas prac 
budowlanych znaleziono nie-
wybuch. Ze względów bez-
pieczeństwa konieczna była 
ewakuacja mieszkańców.

ANNA WALK                                                        a.walk@expressy.pl

Przed nami długi, 
majowy week-

end. Synoptycy 
zapowiadają, że ma 

być słoneczna, piękna 
pogoda. Warto więc spędzić ten czas 
aktywnie. A jak? Podpowiadamy! Na 
naszym portalu GWE24.pl oraz w dzi-
siejszym wydaniu Expressu Powiatu 
Wejherowskiego, które teraz macie 
w rękach, publikujemy harmonogram 
wydarzeń w naszym powiecie. 
Zaglądajcie regularnie na nasz portal, 
gdzie znajdziecie informacje o tym, 
co ciekawego będzie się działo. Ale 
nie tylko – piszemy też o sprawach 
ważnych, które już się wydarzyły. Jeśli 
zatem zaczynasz dzień od sprawdze-
nia, co dzieje się w Twoim regionie – 
koniecznie odwiedź GWE24.pl. 
A o czym pisaliśmy ostatnio? Tematów 
było sporo – poruszaliśmy zarówno 

sprawy dotyczące lokalnej polityki, 
społeczne, jak również opisywaliśmy 
sukcesy (i porażki) sportowców. 
Nasi reporterzy byli wszędzie tam, 
gdzie działo się coś istotnego – od-
wiedziliśmy zatem wejherowski szpital, 
gdzie zarząd placówki podpisał umowę 
z powiatem wejherowskim na dofinan-
sowanie zakupu sprzętu medycznego, 
opisaliśmy niecodzienne znalezisko 
w Redzie, przez które trzeba było ewa-
kuować mieszkańców, porozmawiali-
śmy też z dyrektorem ekstremalnego 
biegu z przeszkodami Runmageddon. 
Zapraszamy do codziennego zaglą-
dania na GWE24.pl – znajdziesz tu 
najnowsze informacje, zapowiedzi, 
wywiady, konkursy z atrakcyjnymi 
nagrodami i wiele, wiele innych. 

A zATEM – zAJRzYJ  NA GWE24.pL!
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WASZE 
ZDJĘCIA

Od 7 maja będzie zamknięta 
ul. Kwiatowa w Wejherowie na 
odcinku od skrzyżowania z drogą 
krajową nr 6 do skrzyżowania 
z ul. Spacerową. Z użytkowania 
zostanie też wyłączony przejazd 
kolejowy w ciągu ul. Kwiatowej. 
Ograniczenia w ruchu wynikają 
z przystąpienia do robót związa-
nych z budową tunelu pod torami. 

Rozmowa o książce 
Z KAROLem 
mODZeLewSKim
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Słowa piosenek takich jak: 
„Upiłam się Tobą”, „Ta sama chwi-
la”, „Biała armia”, „Myśli i słowa” 
czy „Tyle chciałam Ci dać” znane 
są milionom Polaków. Szansę na 
przećwiczenie tekstu, na żywo 
z Beatą Kozidrak, wkrótce będą 
mieli mieszkańcy Rumi i okolic. 
Koncert jest częścią jubileuszo-
wej trasy koncertowej z okazji 
40-lecia zespołu.

Występ zespołu Bajm poprze-

dzą atrakcje przygotowane w ra-
mach festynu. Od godziny 14:00 
będzie można uczestniczyć mię-
dzy innymi w „Mini Mistrzo-
stwach Świata” oraz konkursie 
wiedzy z nagrodami, obejrzeć 
występ zespołu SPIN czy posłu-
chać koncertu w wykonaniu Ri-
verboat Ramblers Swing Orche-
stra. Szczegółowy harmonogram 
znajduje się na stronie miasta: 
www.rumia.eu.

majówka w rumi 
z zespołem Bajm
RUMIA | Koncert Beaty Kozidrak z zespołem Bajm odbędzie się 3 
maja o godzinie 19:00 na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w Rumi. Wstęp jest wolny!

MIChAł pASIECzNY, 
burmistrz Rumi:

– Serdecznie zapraszam wszystkich do udzia-
łu w uroczystościach, festynie i koncertach. 
Myślę, że występ takiej gwiazdy jak Bajm 
uświetni obchody 227. rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 maja i na długo zapadnie w pa-
mięci naszych mieszkańców oraz gości. 

Ulica Hallera w Wejherowie 
wyróżnia się spośród innych, 
przede wszystkim szpalerem 
starych drzew. To miejsce, z któ-
rego często korzystają miesz-
kańcy Wejherowa do spacero-
wania. Ale drzewa jednocześnie 
są sporą uciążliwością – nie-
które z nich są tak spróchniałe, 
że zagrażają bezpieczeństwu, 
poza tym drzewa mają bardzo 
rozrośnięte korzenie pod całą 
ulicą. Są więc dużą przeszkodą 
pod względem technicznym – 
utrudniają lub wręcz uniemoż-
liwiają prowadzenie jakichkol-
wiek prac remontowych na tej 
ulicy. Do tego wystające korze-
nie utrudniają mieszkańcom 
wjazd na posesję, a piesi muszą 
patrzeć pod nogi, żeby się nie 
potknąć. 

Niedawno na ul. Hallera wy-
cięto kilka drzew. Jednocześnie 
przedstawiciele wejherowskie-
go magistratu przygotowali 
ankiety skierowane do miesz-
kańców miasta. Część miesz-
kańców uznało, że miasto 
podjęło już decyzję o wycięciu 
całego drzewostanu na tej uli-
cy. Tymczasem okazuje się, że 
tak nie jest i władze miasta de-
mentują te pogłoski.

Drzewa do wycinki? 
Niekoniecznie
WEJHEROWO | 
Ul. Hallera w Wejhero-
wie będzie zmodernizo-
wana. Jak w przyszłości 
będzie wyglądać? 
O tym mają zdecydo-
wać mieszkańcy. 

Beata Rutkiewicz, zastępca pre-
zydenta Wejherowa, potwierdziła 
natomiast fakt, iż ulica ma być 
przebudowana. Ale jaki będzie za-
kres prac i jej ostateczny wygląd – 
jeszcze nie wiadomo. 

Przedstawiciele władz miasta za-
pytali w ankietach mieszkańców, 
jak ci chcieliby, aby ulica wyglądała 
po remoncie. Opcji do wyboru jest 
kilka: pozostawienie starego drze-
wostanu (wycięte zostanie wówczas 
tylko kilka chorych drzew), wycin-
ka drzew i nasadzenie nowych (ale 
z innym systemem korzeniowym) 
lub całkowita rezygnacja z drzew 
wzdłuż tej ulicy i jednoczesne po-
szerzenie chodników. 

Mieszkańcy mogą się wypowie-

BEATA RUTKIEWICz, 
zastępca prezydenta Wejherowa:

- Chcemy zrewitalizować ul. Hallera i obecnie 
jest to przedmiotem konsultacji z mieszkań-
cami. Dlatego podjęliśmy działania ankietowe, 
aby mieszkańcy wyrazili swoją opinię, czy 
chcą pozostawienia tam starych drzew, 
nasadzenia nowych czy wycięcia ich w ogóle. 
W zależności od wyniku tych konsultacji 

będziemy podejmować dalsze kroki, jak prace 
projektowe i w końcu budowlane. Podkreślam, że na dzień dzisiej-
szy nie zapadła jeszcze żadna decyzja, czy drzewa wycinamy, czy 
nie. To właśnie przedmiot naszych pytań do mieszkańców.

dzieć do 5 maja. I o ile w ankiecie 
mogą wziąć udział wszyscy miesz-
kańcy Wejherowa, to jako priory-

tetowe będą potraktowane opinie 
osób mieszkających przy ul. Hal-
lera. /raf/

/gwe24.pl
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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 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) oraz Zarządzenia 
Nr 1751/129/2018 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 
09.04.2018r., w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy 
ul. Sobieskiego 7, wywieszony został, na okres 21 
dni, wykaz obejmujący nieruchomości położone 
w Rumi, stanowiące własność i będące we wła-
daniu Gminy Miejskiej Rumia, przeznaczone do 
dzierżawy w formie bezprzetargowej. Przedmio-
towy wykaz zamieszczony został również na stro-
nie internetowej Urzędu Miasta Rumi: http://bip.
umrumia.nv.pl/

10 tyle projektów niein-

westycyjnych zgłosi-

li mieszkańcy Wejhe-

rowa do budżetu oby-

watelskiego. To dwa razy wię-

cej, niż w roku ubiegłym. 

Komisja ds. Wejherowskiego Bu-
dżetu Obywatelskiego zakończyła 
weryfikację projektów. Wszystkie 
złożone projekty (a jest ich 22) zo-
stały ocenione pozytywnie i trafi-
ły na listę, która po konsultacjach 
społecznych trafi pod głosowanie 
mieszkańców. 

W poniedziałek rozpoczął 
się zatem kolejny etap budżetu 
obywatelskiego, czyli konsulta-
cje. Polega to na tym, że do 4 
maja mieszkańcy mogą kiero-
wać do urzędu pisemne uwagi 
i zastrzeżenia. 

Warto dodać, że co roku Wej-
herowski Budżet Obywatelski 
jest coraz lepiej zorganizowany, 
a mieszkańcy coraz lepiej przygo-
towują składane projekty. Potwier-
dzeniem tego jest fakt, iż komisja 
nie odrzuciła z przyczyn formal-
nych żadnego projektu. Przedsta-
wiciele władz miasta podkreślają 
także, że składane dokumenty 
zawierają coraz mniej błędów me-

rytorycznych. To zasługa akcji in-
formacyjnych, roboczych spotkań 
z mieszkańcami oraz wyjaśniania 
na bieżąco wszystkich wątpliwo-
ści przez komisję wspólnie z auto-
rami projektów. 

Z 22 projektów 12 to inwestycyj-
ne, a 10 nieinwestycyjnych. W tej 
drugiej kategorii mieszkańcy zło-
żyli dwukrotnie więcej propozycji, 
niż w roku ubiegłym. Świadczy to 
m.in. o tym, że mieszkańcy chcą 
i potrzebują różnych form spę-
dzania wolnego czasu. Propozycje 
złożone przez mieszkańców doty-
czą więc kultury, sportu, spotkań 
integracyjnych i innych wydarzeń. 
Co ciekawe, wśród projektów in-
westycyjnych najwięcej było tych 
dotyczących budowy nowych 
boisk, są też związane z ekologią, 
rowerami, itp. 

Pełna lista projektów dostępna 
jest na stronie internetowej wej-
herowskiego magistratu. 

/raf/

Projekty zatwierdzone, 
czas na konsultacje
WEJHEROWO | Wszystkie zgłoszone przez mieszkańców projekty 
do budżetu obywatelskiego zostały pozytywnie zweryfikowane przez 
komisję. Rozpoczęły się konsultacje. 

ARKAdIUSz 
KRASzKIEWICz, 
zastępca prezydenta Wejherowa:

- Ze wszystkimi projektami można zapoznać 
się na stronie internetowej urzędu miasta 
(wejherowo.pl) i zgłaszać swoje uwagi. 
To istotne, ponieważ w ubiegłych latach 
zdarzało się, że dany projekt kolidował 
z najbliższym otoczeniem. Teraz jest czas, 

żeby wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia. W tym, roku po raz 
kolejny przekonaliśmy się, że mieszkańcy naszego miasta są bardzo 
kreatywni, gdyż wpłynęły do nas bardzo ciekawe pomysły.

Pieniądze będą przeznaczone 
na zakup sprzętu urologicznego 
(110 tys. zł), dermatomu dla od-
działu chirurgii dziecięcej (30 tys. 
zł) i moduł echokardiograficzny 
dla pediatrii (10 tys. zł). 

Jak podkreślają przedstawicie-
le zarządu szpitala, nowy sprzęt 
jest niezbędny. Szpital wzbogaci 
się m.in. o urządzenie służące do 
pobierania i przeszczepów skóry 
u pacjentów z poparzeniami lub 
ubytkami pourazowymi. Ponad-
to doposażony zostanie oddział 
urologiczny. 

- Od wielu lat wejherowska uro-
logia laparoskopią i endoskopią 
stoi – wyjaśnia dr Marek Luboc-
ki, ordynator Oddziału Urologii 
wejherowskiego szpitala. - Pod 
względem operacji laparoskopo-
wych (ich jakości i ilości) jeste-
śmy niekwestionowanymi lidera-
mi w województwie pomorskim. 
Pieniądze, które otrzymaliśmy, 
mamy zamiar przeznaczyć na do-
posażenie właśnie tej dziedziny. 
Chcemy zakupić nowy, wysokiej 
jakości tor wizyjny. Poprawi to 
komfort pracy lekarza oraz bez-

pieczeństwo pacjenta. 
Zyska także oddział pediatrii. 

Dotacja zostanie przeznaczona na 
zakup kardiologicznego modułu 
do USG. Miesiąc temu fundacja 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy przekazała oddziałowi 
aparat USG, dzięki któremu dzie-
ci mogą być badane i nadzorowa-
ne od razu na oddziale. Dzięki 
modułowi kardiologicznemu 
mali pacjenci będą diagnozowa-
ni na miejscu, a nie będą musiały 
jeździć do Gdańska.  

/raf/

Szybko i na miejscu
POWIAT | 150 tys. zł samorząd powiatu wejherowskiego przekazał szpitalowi na zakup sprzętu medycznego.

ANdRzEJ 
zIELENIEWSKI, 
wiceprezes Szpitali Pomorskich 
i dyrektor szpitala w Wejherowie:

- Od wielu lat szczycimy się tym, 
że nasza współpraca z samorzą-
dami powiatu wejherowskiego 
owocuje korzyścią dla szpitala 
w formie darowizn, za które kupu-
jemy sprzęt medyczny. Dzięki tym 
darowiznom możemy poszerzać 
gamę naszych zabiegów, uspraw-
nić ich wykonywanie i odnawiać 
sprzęt, który przecież się zużywa 
i starzeje. Dziękuję zarządowi 
powiatu wejherowskiego, że od lat 
nas wspiera finansowo. 

GABRIELA LISIUS, 
Starosta Powiatu Wejherowskiego:

- Cieszę się, że po raz kolejny mo-
żemy dołożyć swoją małą cegiełkę 
do rozwoju infrastruktury tego 
szpitala. Jest to co prawda szpital, 
który nigdy nie był i nie jest 
prowadzony przez powiat, jednak 
od początku funkcjonowania 
powiatu (a w tym roku obchodzi-
my jego 20-lecie) Rada Powiatu 
Wejherowskiego aktywnie wspiera 
placówkę. To jest „nasz” szpital 
i się z nim utożsamiamy. Nie było 
roku, żebyśmy nie przeznaczyli 
środków na działalność, remont 
czy zakup sprzętu dla lecznicy.
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Sprawdź inne 
nasze tytuły na:

Podczas obrad radni powia-
tu przyjęli wszystkie projek-
ty uchwał, które znalazły się 
w porządku obrad, w tym m.in. 
w sprawie zmiany budżetu po-
wiatu wejherowskiego na 2018 r. 
oraz zmiany wieloletniej progno-
zy finansowej powiatu wejherow-
skiego na lata 2018-2028. 

Tym samym przyznali dodat-
kowe środki m.in. na wyposa-
żenie budowanej hali sportowej 
przy Powiatowym Zespole Szkół 
nr 4 w Wejherowie. /raf/

Są pieniądze 
na wyposażenie hali
POWIAT | Za nami kolejna sesja Rady Powiatu Wejherowskiego. 
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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                                                                                                                                                   91/2018/DB

Z powodu śmierci 

ŻONy
Naszemu Koledze 

ROMANOwI Bądz
składamy 

wyrazy głębokiego współczucia,
łącząc się w modlitwie 

za spokój Jej duszy

Przewodniczący Rady Miejskiej
Kazimierz Okrój
wraz z Radnymi

Burmistrz Miasta Redy
Krzysztof Krzemiński
wraz z pracownikami 

Porozumienie właścicielki 
obiektu z władzami miasta spra-
wia, że apel lokalnej społeczności 
staje się rzeczywistością. Przed-
sięwzięcie jest realizowane dzię-
ki staraniom przewodniczącego 
Rady Miejskiej Ariela Sinickiego, 
który uzgodnił powstanie przy-
stanku autobusowego z wiatą 
jeszcze z poprzednim dyrekto-
rem NZOZ nr 1 Grzegorzem 
Szalewskim. Działania te wyni-
kały z problemu, który zgłaszali 
najczęstsi pacjenci przychodni, 
czyli seniorzy. 

– Wiejący wiatr i padający 
deszcz. Właśnie tego doświad-
czaliśmy, korzystając do tej pory 
z pobliskiego przystanku. Wokół 
mnóstwo miejsc parkingowych, 
ale przychodnia powinna prze-
cież być w pierwszej kolejności 
dla ludzi, a nie dla samochodów 
– mówiła podczas spotkania 
burmistrza Michała Pasieczne-
go z mieszkańcami Zofia jarosz, 
seniorka z Rumi. 

Będzie przystanek 
przy Derdowskiego
RUMIA | Obok przychodni w Rumi powstaje przystanek autobusowy z wiatą. O inwestycję od wielu lat 
zabiegali mieszkańcy będący stałymi pacjentami przychodni NZOZ nr 1. 

Wkrótce sytuacja ma się jednak 
zmienić. Warto podkreślić, że zre-
alizowanie inwestycji nie byłoby 
możliwe bez zgody obecnej właści-
cielki NZOZ nr 1.

– Z myślą o pacjentach doszliśmy 
do porozumienia w kwestii rozwią-
zania zgłaszanego od lat problemu. 

Po zbudowaniu parkingu dla kilku-
dziesięciu samochodów przy ulicy 
Puławskiego, możliwe było prze-
sunięcie przystanku autobusowego 
i wybudowanie wiaty w obrębie 
przychodni – podkreśla ariel si-
nicki, przewodniczący Rady Miej-
skiej Rumi.

Według wstępnych ustaleń prace 
budowlane miały ruszyć po dłu-
gim weekendzie majowym, jednak 
wykonawca przystąpił do działania 
tuż po świętach wielkanocnych. 
Dzięki temu inwestycja zostanie 
przekazana do użytku mieszkań-
ców wcześniej niż planowano.

Burmistrz miasta rumi 
ogłasza naBór na wolne 

stanowiska pracy 
w urzędzie miasta rumi: 

1) Inspektor w Wydziale Geodezji Gospodarki Nieru-
chomościami i Rolnictwa, w pełnym wymiarze czasu 
pracy 1 etat,
2) Inspektor w Referacie Gospodarki Nieruchomościa-
mi Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami 
i Rolnictwa, w pełnym wymiarze czasu pracy 1 etat.
Szczegółowa treść ogłoszeń o naborze dostępna jest 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi oraz w Biule-
tynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi /www.
bip.rumia.pl/.

Budowa parkingu trwa, nowe miejsca postojowe dla aut 
będą gotowe już za kilka dni. 

Potrzeba budowy parkingu w tym miejscu istniała od 
lat, a ponad 2 lata temu Marcin Drewa wysłał zapytanie do 
Starostwa Powiatowego w Wejherowie o możliwość zago-
spodarowania terenu właśnie pod kątem stworzenia miejsc 
parkingowych. 

Po rozmaitych procedurach w ub. miesiącu przedstawi-
ciele powiatu potwierdzili, że nie ma przeciwwskazań, aby 
parking powstał. Prace mogły więc w końcu ruszyć. Doce-
lowo będą tu miejsca parkingowe na potrzeby pobliskiego 
Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicz-
nych, natomiast w niedziele i święta będą służyć wiernym 
uczestniczącym w nabożeństwach. 

- Po bardzo wielu wnioskach i interpelacjach do m.in. sta-
rosty wejherowskiego i prezydenta Wejherowa udało mi się 
przekonać władze – mówi Marcin Drewa, wiceprzewodni-
czący Rady Miasta Wejherowa i inicjator budowy parkingu. 
- Koszt inwestycji to ok. 70 tys. złotych.  

Planowane oddanie do użytku – już za kilka dni, po week-
endzie majowym. /raf/

Zaparkujesz 
przy kościele
weJHerowo | Będzie długo oczekiwany parking 
przy kościele pw. chrystusa króla i Bł. alicji kotow-
skiej w wejherowie. 

gm. cHoczewo | przed nami  iii pomorski piknik rowerowy. 

W ramach projektu „Dwory i Pałace Północnych Kaszub” gmina 
Choczewo zaprasza na III Pomorski Piknik Rowerowy szlakiem 
34 Dworów usytuowanych pośród malowniczych terenów 
i urokliwych zakątków okolic Choczewa. Po zakończeniu będzie 
można nabrać sił dzięki grochówce serwowanej przez lokalną 
gastronomię. Piknik rozpocznie się 12 maja o godz. 10:00, za-
kończenie planowane jest ok. godz. 15:00. Do wyboru są dwie 
trasy: o dł. 12 km (Choczewo Urząd Gminy – Żelazno – Przeben-
dowo – Kurowo – Choczewko – Choczewo – Obiekt Sportowy 
Kusocińskiego 7) oraz o dł. 27 km (Choczewo Urząd Gminy – Lu-
blewko – Lublewo Lęborskie – Starbienino – Perlino – Gardko-
wice – Łętowo – Słajkowo – Żelazno – Przebendowo – Kurowo 
– Choczewko – Choczewo Obiekt Sportowy Kusocińskiego 7). 
Każdy uczestnik otrzymuje pakiet na start. Zapisy w Urzędzie 
Gminy Choczewo, udział jest darmowy. /raf/

czas na rower
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Na nazwę, która wywodzi się 
z języka esperanto, zagłosowało 
51 proc. internatów. Drugie miej-
sce zajęło Kòło, zaś trzecie – Me-
trower. Głosowanie trwało od 16 
do 22 kwietnia. Internauci oddali 
w sumie ponad 3500 głosów. 

- Opracowując propozycję na-
zwy, szukałem wspólnego mia-
nownika dla Trójmiasta i całego 
naszego regionu. Mewa jest ta-
kim wspólnym mianownikiem, 
bo występuje u nas praktycznie 
wszędzie – mówił podczas uro-
czystości Michał Wiśniewski, 
autor nazwy MEVO. - Mnie oso-
biście mewa kojarzy się również 
z wolnością. Dodatkowo chcia-
łem nieco umiędzynarodowić 
moją propozycję, dlatego wybór 
padł na esperanto. Myślę, że 
każdy może w tej nazwie coś dla 
siebie odnaleźć. Pozostałe nazwy 
były również pomysłowe i udane. 
Gratuluję wszystkim i dziękuję – 
dodał.

Zwycięzca konkursu wygrał 
6-letni karnet na korzystanie z Sys-
temu Roweru Metropolitalnego. 
Pozostali finaliści otrzymali roczne 
karnety na MEVO. Podsumowu-

Konkurs na nazwę 
rozstrzygnięty
REgIOn | MEVO zwyciężyło w konkursie na nazwę dla Systemu Roweru Metropolitalnego. 

jąc, konkurs cieszył się bardzo dużą 
popularnością wśród internautów.  
– Dziękujemy wszystkim uczestni-
kom. Nie tylko tym, którzy zgłosili 
1344 propozycje, ale też pozostałym 
ponad 3500 osobom, które oddały 
głos – mówi Krzysztof Perycz – 
Szczepański, kierownik projektu 
System Roweru Metropolitalnego. 
- Niebawem będziemy kontaktować 
się z osobami, które brały udział  
głosowaniu i wygrały bilety do kina, 
karnety na MEVO i upominki od 

ZTM Gdańsk – dodaje.
Rozstrzygnięcie konkursu na-

stąpiło w siedzibie Stowarzyszenia 
Turystycznego Sopot. Oprócz au-
torów nazw, tj. Olgi Jałoszyńskiej 
(Kòło), Michała Wiśniewskiego 
(Mevo) i Wojciecha Rykaczew-
skiego (Metrower) w uroczystości 
udział wzięli przedstawiciele władz 
samorządowych, m.in. burmistrz 
Redy - Krzysztof Krzemiński, za-
stępca burmistrza Kartuz - Sylwia 
Biankowska, wiceprezydent Sopo-

tu - Marcin Skwierawski, wicepre-
zydent Gdyni - Michał Guć oraz 
Ryszard Cebela z Urzędu Gminy 
w Żukowie. 

Projekt „Budowa Roweru Me-
tropolitalnego OMG-G-S” współ-
finansowany jest ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 
2014-2020. Wsparcie ze środków 
unijnych wynosi ponad 17 mln zł.
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Prezydent Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt podpisał umowy na 
dofinansowanie remontów zabyt-
kowych obiektów w Wejherowie. 
Renowacja zabytków nie tylko 
poprawi ich stan techniczny i po-
zwoli je zachować dla przyszłych 
pokoleń, ale także poprawi estety-
kę obiektów.  

Klasztorowi Ojców Franciszka-
nów przy ul. Reformatów 19 przy-
znano dwie dotacje: w wysokości 
153,3 tys. zł na remont elewacji 
budynku klasztornego oraz 23,2 
tys. zł na remont elewacji Domu 
Pielgrzyma w części obejmującej 
klatkę schodową. 

Natomiast Dom Pomocy Spo-
łecznej z Ośrodkiem Dziennego 
Pobytu dla Dzieci prowadzony 
przez Zgromadzenie Sióstr Mi-
łosierdzia św. Wincenta a Paulo 
przy ul. Św. Jacka 14 otrzymał 
dotację w wysokości 81 tys. zł na 
remont elewacji budynku.

Wspólnota przy ul. 12 Marca 
179, Wniebowstąpienia 1, 1a, 3, 3 
a otrzymała dotację w wysokości 
100 tys. zł na remont konstrukcji 
ścian zewnętrznych i fundamen-
tów, remont elewacji oraz wyko-
nanie izolacji przeciwwilgociowej 
budynku. Otrzymała także do-
tację w wysokości 312 tys. zł na 
zmianę systemu grzewczego na 
ekologiczny.

Wejherowskie zabytki od ponad 

Na ratowanie zabytków
WEJHEROWO | Odnowienie elewacji, wymiana systemu grzewczego i pra-
ce konserwatorskie – władze miasta udzieliły dotacji na odnowę zabytków. 

KRzYSzTOf 
hILdEBRANdT, 
prezydent Wejherowa:

- Miasto od lat dofinansowuje 
prace konserwatorskie w bu-
dynkach zabytkowych. W trosce 
o poprawę stanu technicznego 
i wyglądu tych architekto-
nicznych perełek, każdego 
roku przeznaczamy niemałą 
pulę pieniędzy na ten cel. To 
również dzięki temu pięknieją 
w Wejherowie elewacje starych 
kościołów, zabytkowe ołtarze 
i stylowe kamienice.

dziesięciu lat mogą liczyć na pomoc 
miasta w przeprowadzeniu remon-
tów. Od 2007 r. Wejherowo przeka-
zało na  dofinansowanie remontów 
i  prac konserwatorsko-restauracyj-
nych w zabytkach ponad 4,1 mln zł. 
Do tej pory prace wykonano w około 
60 budynkach (wspólnot mieszan-
kowych, budynkach prywatnych 
i obiektach sakralnych). /raf/
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zakończyły się eliminacje powiatowe do konkursu recytator-
skiego literatury kaszubskiej „rodnô mòwa”.
Do eliminacji przystąpiły 63 osoby. Jury w składzie: Eugeniusz 
Pryczkowski, Tatiana Slowi i Zbigniew Byczkowski, jednogłośne 
wybrało laureatów. I tak, w kategorii klas „0” zwyciężył Jakub 
Cichłowski z Samorządowego Przedszkola w Kostkowie, wśród 
klas I-III Zofia Tartas ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Redzie, klas 
IV-VI Nikodem Bladowski ze Szkoły Podstawowej w Łebnie i klas 

po kaszubsku do finału VIII oraz gimnazjalnych Aleksandra Pilarska ze Szkoły Podstawo-
wej nr 8 w Wejherowie. W kategorii klas ponadpodstawowych 
zwyciężyła Marta Lidzbarska z I Liceum Ogólnokształcącego 
w Wejherowie. Do finału wojewódzkiego zakwalifikowali się 
uczestnicy, którzy zajęli pierwsze miejsca. Dyplomy i nagrody 
z akcentem kaszubskim, ufundowane przez Starostwo Powia-
towe w Wejherowie, wręczyła wicedyrektor PZPOW Mariola 
Błaszczuk przy pomocy etatowego członka zarządu Wojciecha 
Rybakowskiego i członków jury. Pozostali uczestnicy otrzymali 
dyplom za udział oraz upominek. (dd)
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Program Promo-
cji Jakości Promocji 
w Polskich Przedsię-
biorstwach JAKOŚĆ 
ROKU 2017 po raz 
12-ty zorganizowała 
Fundacja Qualitas, 
która jest jedynym 
członkiem z Polski 
uznanej, międzynaro-
dowej organizacji EU-
ROPEAN ORAGNI-
ZATION FOR QUALITY oraz 
Klubu Polskie Forum ISO 9000. 
Partnerami Fundacji są KAIZEN 
Institute oraz Quality Austria-
Polska. Przy wyborze laureatów 
kryterium decydującym  było 
uwzględnienie wysokich stan-
dardów w misji przedsiębiorstwa 
oraz zaangażowanie pracowników 
firmy w stałe podnoszenie jakości. 
OPEC przystąpił do programu, 
ponieważ w ciągu swej 57-letniej 
działalności firma nieustannie 
dbała o jakość świadczonych usług 

w zakresie produkcji 
i dystrybucji ciepła 
na terenie Gdyni, Rumi, 
Sopotu i Wejherowa 
oraz produkcji ciepła 
i energii elektrycznej 
w kogeneracji.

Na ten tytuł przedsię-
biorstwo pracowało la-
tami. Diamentowe wy-
różnienie uzyskują po 

weryfikacji podmioty, 
które wcześniej co najmniej 3 razy 
otrzymały Certyfikat Jakość Roku. 

Nadrzędny cel strategiczny, jaki 
stawia sobie OPEC to ekologicz-
ny rozwój, bezpieczny, społecznie 
akceptowany, spełniający euro-
pejskie standardy życia. Dzięki 
konsekwentnie realizowanej misji 
przedsiębiorstwo buduje trwałe 
relacje z klientami i kontrahentami 
oraz wzmacnia zaufanie społeczne. 
Firma staje się synonimem bezpie-
czeństwa, jakie daje pewność i nie-
zawodność dostaw ciepła.

Certyfikat „ Jakość Roku 2017 
Diament” w rękach gdyńskiego OPEC
W czwartek 21 marca 2018 roku, podczas IV Europejskiego Kongresu Jakości w Łodzi, Prezes Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej  Janusz Różalski 
odebrał kolejną prestiżową nagrodę dla firmy – diamentową statuetkę w programie „Jakość Roku 2017”. Tym samym gdyńskie przedsiębiorstwo potwierdziło, 
że stosując wysokie standardy jakościowe i nieustannie dbając o ciągłe doskonalenie i wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, zasłużenie od 
wielu lat znajduje się w czołówce najlepszych firm ciepłowniczych w kraju.
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Na ten dzień wyłączona z ruchu 
zostanie ulica Mickiewicza na od-
cinku od ulicy Dębogórskiej do 
ulicy Bohaterów Kaszubskich. Jest 
to związane z festynem, który od-
będzie się na stadionie Miejskiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi 
(ul. Mickiewicza 43). Wydarzenie 
potrwa od godziny 13:55 do około 
21:00.

Przejazd ulicą Mickiewicza zo-
stanie umożliwiony wyłącznie 

mieszkańcom tej ulicy oraz oso-
bom zaangażowanym w organi-
zację obchodów – za okazaniem 
przepustki. Wszelkie pytania 
można kierować pod numer telefo-
nu: 58 679 65 71.

ul. mickiewicza wyłączona z ruchu
RUMIA | W związku z obchodami 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja na terenie Rumi 
wystąpi zmiana organizacji ruchu drogowego. 

Sprawdź inne nasze tytuły na:
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Burmistrz Miasta Rumi ogłosił pierwszy przetarg ustny nieograniczony na 
sprzedaż nieruchomości niezabudowanej:

nieruchomość niezabudowana, położona w rumi przy ul. Świętopełka, 
składająca się z  działki nr 31/30 o powierzchni 8396 m2 i działki nr 31/42 
o powierzchni 602 m², o łącznej powierzchni 8998 m², obręb 6, zapisana 
w księdze wieczystej kw gd1w/00027151/5, prowadzonej przez sąd re-
jonowy w wejherowie. 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwa-
lonym Uchwałą Nr XXV/247/2016 z dnia 30.06.2016 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położone-
go w Rumi, zwanego „Stara Rumia” ograniczonego od północy granicami pla-
nowanego węzła oraz trasy Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej, 
od zachodu ulicą I Dywizji Wojska Polskiego i od południa ulicą Dębogórską, 
działki nr nr 31/30 i 31/42, obr. 6, leżą w obszarze oznaczonym symbolem D14.
MN,U – co oznacza, że są to tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
usługowej, mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami; usługi nie zakłócające 
funkcji mieszkaniowej.
W północnozachodniej części ww. nieruchomości przebiega sieć elektroener-
getyczna. Wzdłuż działki nr 31/42, obr. 6, przebiega sieć wodociągowa, która 
w całości nie przekracza linii zabudowy ww. nieruchomości.
Działy III i IV księgi wieczystej KW GD1W/00027151/5 są wolne od wpisów i zo-
bowiązań.
cena wywoławcza 2.000.000,00 zł netto + 23% podatek Vat.
wadium 200.000,00 zł – wnoszone w pieniądzu.
 
pierwszy przetarg odbędzie się w dniu 29 czerwca 2018 roku od godziny 
1200, w siedzibie urzędu miasta rumi przy ul. sobieskiego 7, pok. 100. wa-
dium należy wnieść do dnia 25 czerwca 2018 roku w pieniądzu. do wylicy-
towanej ceny zostanie doliczony 23 % podatek Vat.
     
Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na ta-
blicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi, 84-230 Rumia ul. Sobieskiego 7 oraz na stro-
nach internetowych Urzędu Miasta Rumi: www.bip.rumia.pl i https://rumia.eu  

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego przetargu można uzyskać 
w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Rumi, pok. 106, tel. 
58/679 65 24, we wskazanych godzinach: poniedziałek w godz. 900 - 1700, wto-
rek, środa i piątek w godz. 730 – 1530.

wyciĄg  z  ogłoszenia  
o  pierwszym  przetargu  ustnym  nieograniczonym  

na sprzedaŻ  nierucHomoŚci  połoŻoneJ w  rumi,  
przy ul. Świętopełka, stanowiĄceJ  własnoŚĆ  

gminy  mieJskieJ  rumiaPodczas spotkania w ratuszu 
podpisano umowy ze stowarzy-
szeniami o łącznej wartości 27 tys. 
zł na działalność z zakresu sportu, 
kultury i ochrony dziedzictwa na-
rodowego. Prezydent Wejherowa 
przyznał dotacje na 2018 rok dla 
59. organizacji pozarządowych na 
łączną kwotę 636 800 zł.

- Podpisujemy dzisiaj kolejne 
umowy dotacyjne ze stowarzysze-
niami, które realizują różnego ro-
dzaju działania dla wejherowian – 
podkreślił prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt. – Świad-
czy to o ogromnej aktywności 
mieszkańców w różnych dziedzi-

nach życia – kulturze, ochronie 
zdrowia, kulturze fizycznej.

Od wielu lat miasto wspiera ini-
cjatywy, które służą mieszkańcom, 
są wśród nich działania związane 
z ochroną zdrowia, sportem i re-
kreacją, kulturą, a także ze spra-
wami społecznymi.

Podczas ostatniego spotkania 
Polski Związek Niewidomych 
otrzymał 6 tys. zł,  Uczniowski 
Klub Sportowy „Parkour Wej-
herowo” – 1 tys. zł, Chór Mie-
szany Cantores Veiherovienses 
– 20 tys. zł. Ponadto wsparcie 
finansowe w wysokości 2 tys. zł 
otrzymała Szkoła Podstawowa 

Sióstr Zmartwychwstanek, która 
będzie promowała Wejherowo 
w trakcie Festiwalu Odysei Umy-
słu w Niemczech.

- Dofinansowanie, które otrzy-
maliśmy wykorzystamy na orga-
nizację koncertu „Osiem Pieśni 
z Księgi Koheleta”, który zapla-
nowany jest na grudzień 2018 
r. – mówi Dominika Trusewicz, 
prezes Chóru Mieszanego Can-
tores Veiherovienses. – Będzie 
to prawykonanie utworów Anny 
Rocławskiej-Musiałczyk. Zapre-
zentujemy pieśni w języku ka-
szubskim. Z pewnością będzie to 
gratka dla melomanów. /raf/

Kolejne dotacje 
przyznane
WEJHEROWO | Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt przekazał kolej-
ne umowy na dotacje dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych. 
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Akcja sprzątania Redy odby-
ła się z okazji Światowego Dnia 
Ziemi. Jej głównym celem było 
uporządkowanie zaśmieconych 
obszarów rzecznych, od ulicy 
Rzecznej w Pieleszewie do ulicy 
Kazimierskiej, a także w okoli-
cach Rodzinnego Parku Miej-
skiego. Brzegi rzeki wspólnie 
sprzątali mieszkańcy, kajakarze, 
radni i włodarze miasta, a także 
harcerze i strażacy, którzy z wody 
pomagali wydobywać odpady 
ponadgabarytowe, tj. telewizory, 
kosiarki, silniki samochodowe 
czy opony.

- Bardzo się cieszymy, że z roku 
na rok spotykamy się w coraz 
większym gronie – mówi Graży-
na Lemańczyk, kierownik Refera-
tu Gospodarki Odpadami Komu-
nalnymi Urzędu Miasta w Redzie. 
– Chociaż pomimo naszych wy-
siłków, ilość odpadów wyciąga-
nych z rzeki niestety nie maleje, 
pocieszające jest, że mieszkańcy 
w ten sposób przejawiają troskę 

o stan najbliższego 
otoczenia i identyfi-
kację ze swoją „małą 
ojczyzną”. 

W sumie uczest-
nikom sobotniej ak-
cji udało się zebrać 
blisko 5 ton śmieci. 
Wszyscy, którzy 
zaangażowali się 
w sprzątanie rzeki, 
mogli liczyć na cie-
pły posiłek, sadzonki 
i upominki. Warto 
zaznaczyć, że w ra-
mach wydarzenia zorganizowana 
została Ekologiczna Gra Miejska, 
w której organizację włączyli się 
harcerze ze Szczepu Reaktywa-
cja. Uczestnicy zabawy musieli 
odwiedzić wyznaczone punkty 
w mieście i zapoznać się z powo-
dami powstawania dzikich wysy-
pisk oraz liczbą koszy ulicznych.

Uroczyste zakończenie akcji 
odbyło się w Rodzinnym Parku 
Miejskim podczas pikniku ekolo-

gicznego, gdzie za nakrętki i bate-
rie można było otrzymać sadzonki 
krzewów oraz kwiatów. Ponadto 
w ramach zabawy serwowano 
zupę fasolową z kuchni polowej, 
kiełbaski z grilla oraz gorącą 
kawę i herbatę. Czas przybyłym 
do Rodzinnego Parku Miejskiego 
umilała Redzka Orkiestra Dęta. 
Przedsięwzięcie zorganizowali: 
Urząd Miejski w Redzie, Fabryka 
Kultury, Ochotnicza Straż Pożar-
na i Kajakowe Meandry.

Wspólnie sprzątali rzekę
REdA | Blisko 5 ton śmieci zebrano podczas sprzątania brzegów rzeki Redy. Sobotnia akcja połą-
czona została z festynem ekologicznym. 

- Sprzątanie świata to do-
skonała akcja edukacyjna, po-
przez takie działania uczymy 
młodych ludzi dbałości o na-
sze środowisko – mówi Beata 
Rutkiewicz, zastępca prezy-

denta Wejherowa. – Potrzebu-
jemy niewiele - pary rękawic 
i worka, aby posprzątać swoją 
najbliższą okolicę. Podnosze-
nie świadomości ekologicznej 
oraz kształtowanie postaw 
proekologicznych jest możliwe 
poprzez edukację dzieci już od 
najmłodszych lat.

Wspólne sprzątanie zorga-
nizowane zostało w ramach 
obchodów Światowego Dnia 
Ziemi. Uczniowie, nauczyciele 
i samorządowcy sprzątali te-
ren przy rzece Redzie, w oko-
licy ul. Iwaszkiewicza. Wszyscy 
zaopatrzeni zostali w rękawice 
i worki na śmieci.

- Nie chcemy mieszkać na 

brudnej Ziemi, gdzie nie ma 
roślin i zwierząt, a oddychać 
można tylko przez maski 
– mówi Ania, jedna z uczest-
niczek poniedziałkowej 
akcji. - Musimy przeciwdziałać 
zaśmiecaniu naszej najbliższej 
okolicy. To nie jest łatwe, ale 
warto spróbować, bo przy-
szłość ludzkości zależy w dużej 
mierze od nas. 

Światowy Dzień Ziemi 
obchodzony jest 22 kwiet-
nia. W ramach dorocznych 
obchodów na terenie powiatu 
wejherowskiego organizowa-
ne są nie tylko akcje wspólne-
go sprzątania, ale i pogadanki 
oraz gry edukacyjne.

W trosce o środowisko
weJHerowo | przedstawiciele zespołu szkół ogólnokształcących nr 2 w wejhe-
rowie włączyli się w akcję pn. „sprzątanie świata”. wspólnie z uczniami sprzątali 
nauczyciele i samorządowcy. 
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Małe i duże, z kolcami albo 
miękkimi włoskami, niektóre 
przypominające kształtami i ko-
lorami abstrakcyjne rzeźby, inne 
z kolei z przepięknymi, kolorowy-
mi kwiatami... Tysiące gatunków 
kaktusów i sukulentów – a każdy 
jest inny. W sumie ponad 2 milio-
ny roślin! Takie cuda natury moż-
na zobaczyć tylko w Rumi. 

Teraz będzie ku temu wspaniała 
okazja, ponieważ tradycyjnie już 
w tzw. „długi weekend majowy” 
(w dniach od 1 do 6 maja) odbę-
dzie się rozpoczęcie tegorocznego 
sezonu w kaktusiarni. 

Jak co roku kaktusy nie będą 
jedyną atrakcją. W te dni będzie 
można też obejrzeć, a nawet po-
głaskać, jedwabiste kury, króliki, 
koty o ciekawym umaszczeniu...

- Co roku do kolekcji dochodzą 
nowe kaktusy i sukulenty – opo-
wiada Andrzej Hinz, właściciel 
rumskiej hodowli kaktusów i su-
kulentów. - Jest więc co oglądać. 
Tym bardziej, że rośliny właśnie 
zaczynają kwitnąć, a niektóre 
z nich mają przepiękne i koloro-
we kwiaty. Oprócz roślin będzie 
można zobaczyć wiele ciekawych 
zwierząt. Dzieciom zawsze bar-
dzo podobają się kurki jedwabi-
ste, tzw. silki. Oprócz tego będą 
też kury arukany, które znoszą 
zielone jajka. No i nie można za-
pomnieć o kotach o wyjątkowym 
umaszczeniu trikolor, które wy-
poczywają albo między kaktusa-
mi, albo wygrzewają się na słońcu 
na podwórku. 

Główną atrakcją w kaktusiarni 
są – co chyba nie zaskakuje niko-
go – kaktusy i sukulenty. Nawet 
ci, którzy hodowlę pana Andrze-
ja odwiedzali nie raz, za każdym 
razem znajdują coś nowego, za-
skakującego. Hodowla wciąż jest 
bowiem uzupełniana o nowe, eg-
zotyczne gatunki. 

- Przez ostatnie lata nastawiamy 
się nie na ilość poszczególnych ro-
ślin, ale bardziej na różnorodność 
i kolejne, nowe odmiany – wyja-
śnia Andrzej Hinz. - Mamy więc 
rośliny niemal z każdego zakątka 
świata – m.in. z Brazylii, Boliwii, 
Chile, Argentyny i wielu, wielu 
innych. Obecnie jest tu ponad 4 
tys. gatunków. 

Warto więc odwiedzić kaktusiar-
nię całą rodziną. Można po prostu 
usiąść na podwórku na ławeczce 
i odpocząć od miejskiego zgiełku, 
pobawić się ze zwierzakami, obej-
rzeć kolekcję kaktusów oraz kupić 
roślinę, która się spodoba. Moż-
na też zasięgnąć rady, jak należy 
pielęgnować kaktusy i sukulenty, 
w jakiej mieszance ziemi sadzić, 
kiedy przesadzać, jak podlewać, 
itd. Wstęp i zwiedzanie są całko-
wicie bezpłatne.

Kaktusiarnia będzie czynna 
w dniach od 1 do 6 maja w godzi-
nach 9:00 – 17:00. Obiekt znajdu-
je się w Rumi przy ul. Partyzan-
tów 2. Dodatkowe informacje 
oraz zdjęcia znajdują się również 
na stronie internetowej www.kak-
tusiarnia.pl.

 /raf/

majówka wśród... 
kaktusów
WEJHEROWO | Przed nami długi, majowy weekend. Wiele osób 
zastanawia się, jak go spędzić. Jedną z ciekawszych propozycji jest 
odwiedzenie rumskiej kaktusiarni. 

4 MAJA, NaWcZ (gm. ŁęcZyce), 
śWietlica, godZ. 19.00 – 23.00

marsz Pamięci 
– nocny marsz 
na orientację. 

Od godz. 19.00 rejestracja drużyn w świe-
tlicy w Nawczu, o godz. 20.00 uroczyste 
złożenie kwiatów i światełko pamięci na 

cmentarzu Ofiar Marszu Śmierci, zaś o godz. 
20.30 start marszu. Na  zakończenie, ok. 

godz. 22.30, zaplanowane jest wspólne ogni-
sko, poczęstunek i wręczenie nagród.

Czas na odpoczynek!
POWIAT | Przed nami długi, majowy weekend. Podpowiadamy, jak można go ciekawie spędzić. 

Wiele osób skorzysta z możliwo-
ści wzięcia zaledwie 3 dni urlopu, 
aby mieć aż 9 dni wolnych. Warto 
zaplanować sobie ten czas, żeby 
nie zastanawiać się, siedząc przed 
telewizorem czy komputerem, co 
można zrobić. Propozycji jest 
kilka – poniżej publikujemy har-
monogram wydarzeń w powiecie 
wejherowskim. 

28 – 29 KWIETNIA, Reda, 
koŁo aquaPaRku, 
godZ. 12.00 – 21.00

Festiwal Smaków 
Foodtrucków
 – to już druga edycja tego festi-
walu. W najbliższy weekend na 
parkingu przy Aquapark Reda 

ustawią się food trucki, które 
przyjadą z całej Polski. Zaser-
wują one dania inspirowane 
smakami i kulturami różnych 
regionów, krajów i kontynen-
tów. Sobota w godz. 12:00 – 
21:00, niedziela w godz. 12:00 

– 20:00. Wstęp wolny. 

1 MAJA, Reda, 
FabRyka kultuRy, 
godZ. 10:00 – 21:00

„Bajkowo 
i Filmowo” 

– maraton bajek i filmów 
nawiązujących do czasów 

PRL. W godz. 10.00 – 15.00 
– ukochane bajki szarych 

czasów PRL („Reksio”, „Bolek 
i Lolek”, „Porwanie Baltazara Gąbki”. 

W godz. 16.00 – 21.00 - maraton filmów PRL 
(„Jack Strong”, „Różyczka”, „Wałęsa. Człowiek 
z nadziei”). Wstęp wolny. 

2 MAJA, 
Reda RekoWo, 
kościóŁ NmPNP, 
godZ. 18:30 – 20:00

Koncert 
joanny Knitter 

Kwartet 
– to wokalistka, wykładowca Akade-

mii Muzycznej w Gdańsku. Koncertowała na najwięk-
szych festiwalach muzycznych w Polsce i na świecie. 
Redzianie mieli okazję posłuchać wokalistyki podczas 
pierwszych Zaduszek Jazzowych w kościele pw. NMP 
w Redzie. Wstęp wolny. 

3 MAJA, Reda, PaRk miejSki, 
godZ. 13:00 – 19:00

Festyn rodzinny  
w parku 

- będzie coś dla małych i dużych. 
W programie m.in.: teatrzyk dla 

dzieci; kabaret Zgredy z Redy; Pułk 
Czarnieckiego (pokazy walk, zabawy 
plebejskie, czyli żywa lekcja historii); 

koncert zespołów 
ROD i Fosfor. 

Wstęp 
wolny. 

3 MAJA, gNieWiNo, 
kościóŁ i ceNtRum kultuRy, 
godZ. 11.30 – 18.00

Święto Konstytucji 
3 maja i Święto 
Strażaka 
połączone z festynem rodzin-
nym przy Centrum Kultury, 
Sportu, Turystyki i Bibliotece 
w Gniewinie. Obchody roz-
poczną się mszą świętą o godz. 
11.30, następnie uczestnicy 
przejdą do centrum kultury. 
Wydarzenie będzie urozmaico-
ne wystawą zdjęć oraz pokazami 
rękodzieła artystycznego artystów ze 
Skarżyska-Kamiennej. Wstęp wolny. 

3 MAJA, Rumia, 
Stadiom moSiR, 
godZ. 14.00 – 19.00

majówka 
- koncert Beaty Kozidrak 
z zespołem Bajm. Występ ze-
społu Bajm poprzedzą atrakcje 
przygotowane w ramach festy-
nu. Od godziny 14:00 będzie 
można uczestniczyć między 
innymi w „Mini Mistrzostwach 
Świata” oraz konkursie 
wiedzy z nagro-
dami, obejrzeć 
występ zespołu 
SPIN czy 
posłuchać 
koncertu 
w wykona-
niu Riverbo-
at Ramblers 
Swing 
Orchestra. 
Wstęp wolny. 

3 MAJA, luZiNo, PaRkiNg PRZy hotelu, 
godZ. 14.00

Rodzinny Rajd Rowerowy. 
Start – przy hotelu Czardasz w Luzinie. Trasa ma długość 

3,8 km, na zakończenie planowane jest wspólne ognisko. Or-
ganizatorzy proszą, aby uczestnicy przynieśli ze sobą elementy 

biało-czerwone lub ubrali się w stroje w kolorach narodowych. 
Dzieci biorące udział w rajdzie muszą mieć zapewnioną opiekę osoby 

dorosłej. Wstęp wolny. 

4 MAJA, liNia, gmiNNy 
dom kultuRy, godZ. 
16.50 – 19.00

i Dzień Strażaka 
w gminie Linia 

– zbiórka pod Gminnym Domem 
Kultury, skąd uczestnicy i poczty 

sztandarowe przemaszerują do kościoła, 
gdzie odprawiona zostanie msza święta 
w intencji strażaków. O godz. 18.00 
w GDK odbędzie się prezentacja dzia-
łalności jednostek OSP oraz wręczenie 
wyróżnień dla zasłużonych strażaków 
oraz Honorowych Członków OSP. 

Wstęp wolny. 

W ramach Powia-
towych Obchodów 
Uchwalenia Konsty-
tucji 3 Maja, odbędzie 
się mecz charytatywny 
samorządowcy powia-
tu wejherowskiego vs 

księża. Podczas wydarzenia zorganizowana zostanie zbiórka 
pieniędzy dla 14-letniego mieszkańca Wejherowa Karola Bar-
cza chorego na eozynofilowe zapalenie przewodu pokarmo-
wego, chorobę Leśniowskiego - Crohna i padaczkę. Spotka-
nie połączone zostało z festynem dla dzieci, wśród atrakcji 
między innymi: dmuchane zamki, trenażer lotu, fotobudka, 
miasteczko militarne, pokazy strażaków, wata cukrowa, Poza 
tym zorganizowany zostanie pokaz strongman z Mateuszem 
Ostaszewskim, a także pokaz Crossfit. Wstęp wolny. /raf/

księŻa kontra 
samorzĄdowcy
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- Staramy się, aby zajęcia pro-
wadzone były w ciekawy spo-
sób. Oprócz nauki języka, 
chcemy pokazać też dzieciom 
piękno naszego regionu, kulturę 
i przyrodę - mówi nauczyciel ję-
zyka kaszubskiego Anna Hebel. 
Po zaznajomieniu się ze zwierzę-
tami i roślinami lasów kaszub-
skich, podczas jesiennego wyjaz-
du do Grabowca, przyszedł czas 
na poznanie flory i fauny jezior 
kaszubskich. Dzieci udały się na 
tereny Szwajcarii Kaszubskiej, aby 
w Tuchlinie, przez szybę wielkiego 
akwarium, przyjrzeć się z bliska 
rybom zamieszkującym kaszub-
skie jeziora. Wielką atrakcją była 
możliwość bliskiego kontaktu z eg-
zotycznymi stworzeniami, bo dzie-
ci mogły zobaczyć, dotknąć, czy 
wziąć na ręce niesamowite zwie-

Uczą się kaszubskiego i poznają Kaszuby
WEJHEROWO | 
Ponad dwadzieścioro 
dzieci ze Szkoły Spo-
łecznej w Wejherowie 
wzięło udział w wy-
cieczce organizowanej 
w ramach zajęć z języ-
ka kaszubskiego.

rzęta z odległych zakątków świata. 
Było warto, bo jak mówi jedna 
z małych uczestniczek wyjaz-
du: „Po pierwsze - było fajnie. 

Po drugie - można było się dużo 
dowiedzieć o zwierzętach. Po 
trzecie - jak ktoś się wcześniej 
bał na przykład pająków, to mógł 

się przestać bać (?)”. Pracowni-
cy parku edukacyjnego z pasją 
opowiadali o wężach, barwnych 
papugach, karaczanach, rybach... 

Znali odpowiedzi na najbardziej 
zaskakujące pytania uczniów.

Danuta Ornal, dyrektor Społecz-
nej Szkoły Podstawowej w Wej-
herowie podkreśla, że w szkole 
w urozmaicony sposób realizowa-
ne są zadania edukacyjne.

- Oferta dla uczniów, którzy 
zdecydują się na naukę języka re-
gionalnego jest bardzo bogata, bo 
odbywają się nie tylko lekcje, ale 
też różnego rodzaju wycieczki, 
warsztaty (taneczne, plastyczne, 
ukazujące zwyczaje obrzędowe) – 
mówi Danuta Ornal. 

- W tym roku, we współpra-
cy z Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej  
w Wejherowie, po raz pierwszy 
organizujemy powiatowy konkurs 
na zabawkę inspirowaną kulturą 
kaszubską. ar

powiat | podsumowano 5-letni okres istnienia polskiej 
sieci odnowy i rozwoju wsi.

W Gniewinie spotkali się członkowie PSORW oraz osoby 
wspierające sieć od początku jej powstania. Przewodni-
czący zarządu stowarzyszenia Joachim Wojtala wskazał na 
nawiązane współprace pomiędzy gminami członkowskimi. 
Z kolei członek zarządu stowarzyszenia Marek Chmielew-
ski opowiedział o najważniejszych działaniach w ramach 
projektu tworzenia „Sieci Najciekawszych Wsi”. 
Odbyło się też zgromadzenie ogólne stowarzyszenia 
PSORW, którego głównym tematem było przyjęcie spra-
wozdania merytorycznego i finansowego za rok 2017. 
Uchwała o udzieleniu zarządowi absolutorium została 
przyjęta jednogłośnie. 
Podczas obrad Joachim Wojtala podziękował osobom 
i instytucjom, które wspierają działania PSORW m.in. 
Ryszardowi Wilczyńskiemu, głównemu inicjatorowi 
utworzonego w Strumieniu w 2013 roku ogólnopolskiego 
porozumienia oraz projektu tworzenia Sieci Najciekaw-
szych Wsi w Polsce. Podziękowania skierował także do 
dr Sylwii Staszewskiej, która aktywnie wspiera tworzenie 
Sieci Najciekawszych Wsi, a także do Śląskiego Związku 
Gmin i Powiatów z Katowic, który od samego początku to-
warzyszy PSORW. Do PSORW wpłynęły również gratulacje 
z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które zauważa, iż 
wnioski wyciągnięte z działalności sieci stanowią wytycz-
ne dla mniej doświadczonych samorządów i organizacji. 
Z kolei prezes Polskiej Organizacji Turystycznej w liście 
wskazał na znaczenie PSORW jako partnera działającego 
przy POT konsorcjum „Odpoczywaj na Wsi”. 
Przewodniczący stowarzyszenia podziękował wójtowi Zbi-
gniewowi Walczakowi za przyjęcie oraz stworzenie dobrego 
klimatu dla wymiany doświadczeń i pomysłów. (dd)

odnowa i rozwój wsi

Fot. DD
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OGŁOSZeNiA Nadaj drobne ogłoszenie SMSem już od 2 zł

NEKROLOGI 
KONdOLENCJE

zadzwoń: 660 731 138 lub napisz: d.bieszke@expressy.pl

WYKAZ KATEGORII:

na nr 79567 (9 zł + VAT)

TOWARZYSKIE: EXP.TOW.

DAM PRACĘ: EXP.PDP.

USŁUGI: EXP.USL.

na nr 72051 (2 zł + VAT)

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM:

EXP.NSP.

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ: EXP.NKU.

NIERUCHOMOŚCI 
DO WYNAJĘCIA:

EXP.NDW.

MOTORYZACJA SPRZEDAM: EXP.MSP.

MOTORYZACJA KUPIĘ: EXP.MKU.

MOTORYZACJA INNE: EXP.MIN.

EDUKACJA: EXP.EDU.

SPRZĘT ELEKTR. EXP.SIN.

RÓŻNE: EXP.ROZ.

Nieważne, 
co Ty czytasz,
ważne, 
kto czyta 
o Tobie!

PRENUMERATA:
redakcja@expressy.pl

ONLINE:

/ express Biznesu

KINO

WCK.ORG.pL

SzUKASz pRACOWNIKA?
Napisz ogłoszenie!

REKLAMA                  23/2017/RL

zAAdOpTUJ

OTOz ANIMALS 
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt 
w Dąbrówce k. Wejherowa
Dąbrówka Młyn 30, 84-242 Luzino

Telefon adopcyjny: 607-540-557
Telefon interwencyjny: 721-933-280
Adres e-mail: dabrowka@otoz.pl

Nr konta dla darczyńców: PKO BP: 
74 1020 1853 0000 9602 0068 7616

pOMÓŻ NAM pOMAGAĆ
Jeśli nie możesz adoptować psa, 
kota – adoptuj wirtualnie, przekaż 1% 
podatku (Krajowy Rejestr Sądowy: 
KRS 0000069730 w celu szczegółowym 
„Schronisko w Dąbrówce k. Wejherowa”)

WAŻNE TELEfONY

Tim
Tim – mały pies, mroźna 
zima i okropny strach 
o własne życie.

Klamra
Klamra kocha wolność 
i swobodę. Jest niereformo-
walną uciekinierką.

Pianka
Starsza, nikomu już nie po-
trzebna, malutka sunia z lekką 
nadwagą i krzywym zgryzem.

Delor
Szukamy właściciela psa!!! 
Piękny, zadbany Delor trafił 
do schroniska.

Ciasteczko
Psiak przeszedł traumę po 
stracie właściciela. Miał dom 
i pana, który o niego dbał 
jak umiał.

Policja 997 
Straż Miejska 986 
Straż Pożarna 998 
Alarmowy (telefony komórkowe) 112 
Pogotowie Ratunkowe 999 
Pogotowie Weterynaryjne 9283 
Pogotowie Energetyczne 991 
Pogotowie Ciepłownicze 993 
Pogotowie Gazowe 992 
Pogotowie Techniczne 995 
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 994

REKLAMA                  107/2018/DB

ZOSTAŃ 
DZIENNIKARZEM!
Piszesz? robisz zdjęcia? nagrywasz filmy?

NApISZ DO NAS!  redakcja@expressy.pl

REKLAMA                  49/2018/DB

NIERUCHOMOŚCI

SpRzEdAM

SpRzEdAM działkę ogrodniczą, Wejherowo Cemen-
townia, zagospodarowana, 28 tys, tel. 507 254 040  

SpRzEdAM działkę ogrodniczą, spokojna okolica, 
domek, oczko wodne, szklarnia, tel. 538 443 446

SpRzEdAM działkę ogrodniczą z domkiem, szklar-
nia, tel. 517 159 871

SpRzEdAM działkę budowlaną 600 m kw, z dobrym 
ogrodzeniem murowanym, ul. Krzywa, Wejherowo, 
tel. 513-005-898  

SpRzEdAM nieuzbrojoną działkę budowlaną, 821 
m2, w Mieroszynie koło Jastrzębiej Góry, do morza 
ok. 3 km, tel. 793 903 536

SpRzEdAM działki budowlane w Żukowie pow. 0d 
890 m2 do 1460 m2 , uzbrojone droga utwardzona 
kostka polbruk. Cena 150zł/m2.

WYNAJMĘ

WEJhEROWO Centrum wynajmę pokój umeblowa-
ny z używalnością kuchni, pani pracującej i niepalą-
cej - cena 500 zł, tel. 609 793 947

NOWY Dom wysoki standard z garażem w Bolsze-
wie, cena 2800 m-c, tel. 514 200 701

MIESzKANIE centrum Wejherowa, cena 880 zł/m-c, 
całkowicie umeblowane, tel. 510 273 000

MAM do wynajęcia garaż na 12 marca, 180 zł/m, nr 
tel. 691 929 193

pOSzUKUJĘ WYNAJĄĆ

STARSzY, samotny Pan, bez nałogów, szuka kawa-
lerki, ewentualnie pokoju gościnnego w domu jedno-
rodzinnym, tel. tel. 503 590 203

KUpIĘ

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

MOTORYZACJA

SpRzEdAM
pIAGGIO Ciao, 1995 r., 2T, 1 os., sutomatic, czarny, 
cena: 2 400 zł, Tczew, tel. 574 797 077

OdKURzACz samochodowy, 12 volt, 48wat, 40 zł, 
odstąpię, tel. 505 796 568

EDUKACJA

LEKCJE dodatkowe z fizyki i chemii, w tym zadania 
oraz matematyka, nauczyciel emeryt, Wejherowo, 
tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

PRACA

pANA do pracy w Ośrodku wczasowym w Jastarni, 
tel. 503 665 464

USŁUGI

USłUGI dekarsko – ciesielskie, tel. 697 753 504

OpAKOWANIA jednorazowe, tel. 501 175 330

pROfESJONALNA fotografia okolicznościowa: 
śluby, wesela, sesje plenerowe, chrzty, komunie, tel. 
697 442 013

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

TOWARZYSKIE

STAłY związek, 32-latek szuka pani do 47 lat, tel. 
690 526 075

SzUKAM Panią, lat 60, zadbana, tel. 503 590 203

RÓŻNE

SpRzEdAM sofę - kanapę rozkładaną dwójkę 200 
zł, fotel rozkładany dziecinny 80 zł, Wejherowo, tel. 
517 159 871

SpRzEdAM całkiem nowy w oryginalnie zamknię-
tym kartonie masażer duży do rozłożenia cena 5 
000 zł info 889 866 663

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

SpRzEdAM wannę akrylową z uchwytami 70 x 140, 
cena 100 zł, tel. 58 / 778 17 35

SIANOKISzONKA, 120 x 120, dobra, 70, Szemud, tel. 
510 751 837

SpRzEdAM kanapę rozkładaną na gwarancji w 
kolorze brązowym, 200 cm x 120 cm po rozłożeniu, 
cena 450 zł, tel. 510 501 955

RURY szare 10, dl. 2,5m, grub. 6 mm, tel. 511 841 826

BECzKI plast, 200 l., tel. 511 841 826

OBORNIK bydlęcy, Pług 3 skby oraz inne, tel. 600 
667 860 

ROzSIEWACz KOS 450 zł, brony zawieszane, 3, 
cena 650 zł, tel. 600 667 860

SpRzEdAM rowery, rożne, cena od 200 zł, tel. 603 
661 240

dREWNO opałowe, buk, sosna i gałęziówka, porąba-
ne, ułożone, możliwy transport, tel. 506 250 477

SIANO, słoma w balotach, 120 x 150, siano, słoma 
w kostkach z magazynu, możliwość transportu, tel. 
506 250 477

SIANOKISzONKA, 120 x 120, dobra, 70 rotacyjna, 
1750 zł, Szemud, 510 751 837

SpRzEdAM komplet, sofę rozkładaną 3 + 2 fotele + 
stolik, Wejherowo, tel. 538 443 446

SpRzEdAM mydła włoskie Nesti Dante, 250 gram, 
różne zapachy, duży wybór, tel. 660 731 138

SpRzEdAM materac rehabilitacyjny, grzejnik z lam-
pą karbonową, moc. 900 W, nowa, tel. 502 647 767

złOTA rączka, drobne naprawy, sprzątanie obejścia, 
piwnic, transport, prace w ogrodzie, okolice Luzina, 
Wejherowa, tel. 693 737 381

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

OGŁOSZENIE                                                            334/2017/DB

510 894 627

REKLAMA                                    U/2016/RL

27-04-2018
Luis i obcy 2d dubbing            16:00
Avengers: Wojna bez granic 
2d dubbing             18:00
złe psy 2d napisy            19:30
Avengers: Wojna bez granic 
2d napisy            21:00

28-04-2018
Luis i obcy 2d dubbing            11:30
Avengers: Wojna bez granic 
2d dubbing            14:00
złe psy 2d napisy            17:00
Avengers: Wojna bez granic 
3d dubbing             17:30
Najlepsze polskie 30’ 
zestaw II            19:30
Avengers: Wojna bez granic 
2d napisy           20:30
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Turniej, który odbył się w mi-
niony weekend (21-22 kwiet-
nia) był szóstą imprezą orga-
nizowaną wspólnie przez TKS 
Creative Dance oraz MOSiR 
Rumia: drugie mistrzostwa Pol-
ski, czwarte grand prix Polski 
oraz szósty ogólnopolski turniej 
o puchar burmistrza Rumi.

Główną atrakcją minionych 
mistrzostw były wieczorne 
gale, podczas których zapre-
zentowały się najlepsze pary. 
Tancerze przyjechali do Rumi 
z siedmiu województw wcho-
dzących w skład Polski północ-
nej. Łącznie 300 sportowców 
rywalizowało w stylu standar-
dowym i latynoamerykańskim. 
Mistrzami Polski w kategorii 
senior II i senior III zostały 
pary z Rumi.

– Poziom tych mistrzostw 
był bardzo wysoki. W finałach 
tańczyły pary reprezentujące 
najwyższa klasę taneczną. Są 
to osoby startujące na co dzień 
nie tylko na polskich, ale i zagra-
nicznych parkietach – podkre-
śla Paweł Muchewicz, trener 
tanecznego klubu sportowego 

Tancerze z północy 
rywalizowali w Rumi

RUMIA | Za nami wyjątkowe taneczne 
wydarzenie, czyli Mistrzostwa Polski 
Północnej. W hali Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Rumi w zmaga-
niach uczestniczyło ponad 300 tancerzy.

i organizator wydarzenia.
Wydarzenie, choć biletowa-

ne, przyciągnęło około tysiąca 
osób. Zapewne wielu przekonała 
obecność Iwony Pavlovic, która 

prowadziła wieczorną galę. Nato-
miast na rodziców z dziećmi cze-
kały atrakcje dla najmłodszych, 
takie jak specjalnie przygotowany 
na tę okazję plac zabaw.

– Wiele pracy kosztowało nas też 
przygotowanie całego oświetlenia, 
wystroju oraz drobnych elemen-
tów, których często nie widać, 
a również wymagają od nas du-

żego wysiłku. Czas przygotowania 
takiej imprezy to około 7 miesięcy, 
niemniej zadowolenie gości zdecy-
dowanie jest tego warte – podsu-
mowuje Paweł Muchewicz.
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rumia oczami dzieci – pierwsze zadania wykonane
RUMIA | Zorganizowanie spotkania z ciekawą osobą, propagowanie najważniejszych wydarzeń z historii miasta, wyjaśnienie genezy i zna-
czenia rumskich symboli – to tylko niektóre z zadań uczestników konkursu „Rumia oczami dzieci”. 

LUCYNA SzYpUłA, 
zastępca przewodniczącej 
komisji oświaty i Wychowania 
Rady miejskiej Rumi:

– Zależy nam, by angażować 
dzieci w takie projekty już od 
najmłodszych lat. W ten sposób, 
poprzez zabawę i kreatywne 
warsztaty, maluchy poznają mię-
dzy innymi historię miasta oraz 
jego symbole. Powoduje to, że 
zaczynają postrzegać Rumię jako 
swoją małą ojczyznę. Przedsię-
wzięcie ma więc wymiar nie tylko 
edukacyjny, ale i społeczny.

Projekt „Rumia oczami dzieci” 
ruszył 20 marca i potrwa do 17 
czerwca bieżącego roku. Inicjaty-
wa skierowana jest do wszystkich 
przedszkoli oraz szkół podstawo-
wych zlokalizowanych na tere-
nie Rumi, a także najmłodszych 
mieszkańców, którzy uczęszczają 
do tych placówek.

Celem przedsięwzięcia jest bu-
dowanie poczucia lokalnej toż-
samości, propagowanie wiedzy 
o Rumi i samorządzie gminnym 
oraz zaangażowanie dzieci i mło-
dzieży w życie społeczne miasta.

Osiągnięcie wspomnianych za-
mierzeń jest możliwe dzięki za-
angażowaniu placówek oraz ich 
podopiecznych. Na chętnych czeka 

sześć zadań tematycznych, w tym 
cztery zwykłe oraz dwa specjalne. 
Ich realizacja nie tylko wpłynie na 
rozwój dzieci i młodzieży, ale da 
im także szansę na zdobycie nagród 
rzeczowych.

Zadania, jakie stoją przed samymi 
placówkami oświatowymi to mię-
dzy innymi: umieszczenie na tere-
nie obiektu planszy z herbem i logo 
miasta; zorganizowanie spotkania 
z ciekawą osobą lub osobami, które 
są związane z Rumią; propagowanie 
najważniejszych wydarzeń z historii 
miasta; wyjaśnienie genezy i zna-
czenia symboli miejskich.

Natomiast indywidualni uczest-
nicy mogą się wykazać w czterech 
konkursach tematycznych: plastycz-

”Celem przed-
sięwzięcia jest 
budowanie 
poczucia lokal-
nej tożsamości, 
propagowanie 
wiedzy o Rumi 
i samorządzie 
gminnym.

nym, literackim, fotograficznym 
i filmowym. Na laureatów czekają 
nagrody rzeczowe. Ponadto zwy-
cięskie prace zostaną opublikowane 
w formie miejskiego kalendarza, 
albumu fotograficznego oraz książki 
z bajkami.

Podsumowanie projektu odbędzie 
się 17 czerwca bieżącego roku na 
festynie pn. „Rumia oczami dzieci”. 
Szczegółowy regulamin konkursu 
można znaleźć na stronie www.ru-
mia.eu.

uczniowie szkół gim-
nazjalnych i średnich 
rywalizowali w udziela-
niu pierwszej pomocy. 

W Powiatowym Zespole 
Szkół w Redzie odbyły 
się Rejonowe Mistrzo-
stwa Pierwszej Pomocy 
PCK. Zawody oficjalnie 
otworzyła Gabriela Lisius, 
starosta wejherowski. 
Podczas mistrzostw 
uczniowie szkół gimna-
zjalnych i średnich mu-
sieli wykazać się wiedzą 
teoretyczną i umiejęt-
nościami praktycznymi 
z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy.
W zawodach wystarto-
wało dziewięć drużyn 
z terenu powiatu wejhe-
rowskiego. /raf/

mistrzowie 
w udzielaniu 
pomocy

weJHerowo | wszystkich miłośników biegania zapra-
szamy 19 maja do wejherowskiego amfiteatru i parku 
miejskiego im. a. majkowskiego na Festyn rekreacyj-
ny „wejherowo biega”. 

Do wyboru będzie pięć tras. Dzieci do lat 6 pobiegną na 
dystansie 300 m, dzieci w wieku 7-10 lat na dystansie 500 
m, a młodzież i dorośli ma do wyboru trasy o dł. od 900 m 
do 4000 m. Każdy z uczestników otrzyma przed biegiem 
koszulkę, a po dobiegnięciu na metę medal okolicznościo-
wy, napój izotoniczny i baton energetyczny. W biegach nie 
obowiązują zasady rywalizacji - jedynym warunkiem jest 
ukończenie wybranego dystansu. Po zakończeniu biegów, 
wśród uczestników którzy ukończyli trasę, rozlosowane 
zostaną nagrody rzeczowe. W biegach obowiązuje limit 
zawodników – 2 tys. osób.
Biuro zawodów dostępne w Amfiteatrze, będzie otwarte 
w godz. 7.30-10.30. O godzinie 10.35 odbędzie się wspól-
na rozgrzewka. Organizatorami zawodów są: KS „Wejher”, 
Polski Związek Lekkiej Atletyki, Wejherowskie Centrum 
Kultury, Starostwo Powiatowe w Wejherowie. /raf/

całe miasto biega!
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Startują mistrzostwa
SIATKÓWKA | Przez kilka dni Rumia będzie gospodarzem Finału Mistrzostw Polski w Piłce Siatkowej Kadetek. 

W SKRÓCIE

czwartoligowcy 
bez zwycięstwa

Czwartoligowe drużyny 
z naszego powiatu nie mają 
za sobą udanego week-
endu. Punkt zdobył tylko 
Orkan Rumia, który zre-
misował z rezerwami Arki 
Gdynia, natomiast Stolem 
i Wikęd uznali wyższość 
rywali. Stolem w wyjaz-
dowym meczu z Gryfem 
Słupsk uległ 4-3, zaś Wikęd 
uległ aż 0-5 liderowi IV ligi, 
Raduni Stężyca. W sobotę 
o 13:00 Stolem podejmie 
w Gniewinie Gedanię 
Gdańsk, Wikęd o 16:00 
w Luzinie zagra z GKS-em 
Kolbudy, a Orkan o 17:00 
zagra z Pogonią w Lęborku.

Tytani postawili się 
liderowi
Lider II ligi, SMS II Gdańsk, 
miał we własnej hali trudną 
przeprawę z wejherowskimi 
szczypiornistami. Do przerwy 
żółto-czerwoni  prowadzili 16-
15, ale po zmianie stron szalę 
zwycięstwa na swoją stronę 
przechylił zespół gospodarzy. 
Tytani Wejherowo na dwie 
kolejki przed końcem zajmują 
5. miejsce w tabeli. W sobotę 
o 18:00 zagrają z zajmują-
cym 8. miejsce Borowiakiem 
Czersk. W ostatniej kolejce 
Tytani podejmą AZS UKW 
Bydgoszcz.

Ulewa wygrała 
z futbolem
Nie udało się rozegrać 
w Sopocie meczu ćwierć-
finału Pucharu Polski na 
szczeblu wojewódzkim. 
Spotkanie Sopockiej Akade-
mii Piłkarskiej ze Stolemem 
Gniewino zostało przerwa-
ne w 3. minucie z powodu 
ulewnego deszczu. Na razie 
nie wiadomo kiedy zostanie 
rozegrany ten mecz.

”Oficjalne otwar-
cie finału odbę-
dzie się 2 maja 
o godzinie 14:30. 
Rozgrywki po-
trwają do 6 maja 
włącznie, wszyst-
kie mecze będą 
rozegrane w hali 
MOSiR w Rumi. 

Zbliżające się zawody stanowią 
ukoronowanie całego sezonu roz-
grywkowego dziewcząt w tej kate-
gorii wiekowej. Oficjalne otwarcie 
mistrzostw odbędzie się 2 maja 
o godzinie 14:30 w hali miejskiego 
ośrodka sportu i rekreacji. 

Poza gospodyniami, czyli Aka-
demią Piłki Siatkowej Rumia, 
w finałowym turnieju zagrają LTS 
Legionovia Legionowo, MUKS 
Dargfil Tomaszów Mazowiecki, 
MKS Dąbrowa Górnicza, Impel 
Wrocław, UMKS MOS Wola War-
szawa, KS Pałac Bydgoszcz oraz 
KS Energetyk Poznań.

Oficjalne otwarcie finału odbę-
dzie się 2 maja o godzinie 14:30. 
Rozgrywki potrwają do 6 maja 
włącznie, wszystkie mecze będą 
rozegrane w hali MOSiR w Rumi. 
Informacje, zdjęcia oraz video będą 
na bieżąco zamieszczane na facebo-
okowym profilu mistrzostw: www.
facebook.com/Final.Rumia.2018. 
Transmisje na żywo będzie można 
oglądać przez stronę www.impre-
zylive.pl.

Polski Związek Piłki Siatkowej 
przyznając prawo do organizacji 

finału Akademii Piłki Siatkowej 
Rumia, wziął pod uwagę doskonałe 
oceny, jakie rumscy działacze, nie 
tylko klubowi, zebrali przy okazji 
organizacji poprzednich zawo-
dów Półfinału Mistrzostw Polski 
Młodziczek oraz Ćwierćfinału Mi-
strzostw Polski Kadetek. Nie bez 
znaczenia był także, wykraczający 
ponad drugoligowe standardy, po-
ziom organizacyjny meczów senio-
rek rozgrywanych w Rumi.

– Przy każdej imprezie nasz klub 

może liczyć na wsparcie instytucji 
miejskich i powiatowych, a co naj-
ważniejsze na osobiste zaangażowa-
nie osób w tych instytucjach pracu-
jących – mówi Tomasz Kordowski, 
wiceprezes Akademii Piłki Siatko-
wej Rumia. – Dzięki temu finał or-
ganizowany będzie wspólnie z Miej-
skim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji 
w Rumi, a patronat nad turniejem 
objęli starosta wejherowski Gabriela 
Lisius oraz burmistrz Rumi Michał 
Pasieczny – dodaje. 

Szczegółowych informacji na te-
mat wydarzenia sportowego udziela 
rzecznik prasowy Finału Mistrzostw 
Polski w Piłce Siatkowej Kadetek 
Tomasz Modzelewski: +48 602 594 
894, tomasz@modzelewski.info.

Pierwszy mecz rumskiego zespo-
łu odbędzie się 2 maja o 16:00. Ry-
walem APS-u będzie UMKS MOS 
Wola Warszawa. Drugie spotkanie 
APS rozegra w czwartek nie wcze-
śniej niż o 16:00 z drużyną MUKS 
Dargfil Tomaszów Mazowiecki.

W miniony weekend w Innsbruc-
ku rozgrywany był Puchar Świata 
w kickboxingu. Paulina Stenka 
reprezentowała Polskę w formu-
łach walki pointfighting oraz kick-
light. Podopieczna trenera Rafała 
Karcz wywalczyła Puchar Świata 
w wadze powyżej 65 kg juniorów 
w formule kick-light. W walkach 
finałowych wygrywała z repre-
zentantką Słowacji, a w walce „ 
o wszystko” rozprawiła się z bar-
dzo silną zawodniczką z Węgier. 
Dzień wcześniej Paulina zajęła 5 
miejsce w formule pointfighting, 
ulegając dopiero w ćwierćfinale ze 
Słowenką. W zawodach tym jed-
nym z najbardziej prestiżowych 
Pucharu Świata w Austrii starto-
wało ponad 2000 zawodników.

Paulina 
Stenka 
z Pucharem 
Świata
KICKBOXIng | Niespełna 
18-letnia zawodniczka odniosła 
w Austrii ogromny sukces.

Rugby Club Arka Gdynia znalazł się w gronie ośmiu naj-
lepszych drużyn z całej Polski. Kadetki z Rumi musiały 
się zmierzyć z zespołami: KS Budowlani Łódź (KSB), Ty-
grysice Sochaczew oraz Warriors Nowogrodziec.

– Pierwszy, historyczny, mecz turnieju rozegrały Gladiator-
ki (przydomek zawodniczek Arki – przyp.red) z KSB, wygry-
wając 17:0. Ostatecznie wszystkie mecze grupowe roze-
grane zostały po myśli zawodniczek RCAR. W trzech poje-
dynkach Rumia straciła tylko jedno przyłożenie – relacjo-
nuje trener Krzysztof Bogdanis. – W meczu półfinałowym 
Rumia trafiła na świetnie dysponowane tego dnia Ato-
mówki BBRC. Po wyrównanej pierwszej połowie w drugiej 
odsłonie Gladiatorki uległy drużynie z Łodzi 0:24 – dodaje.

W meczu o trzecie miejsce rumska drużyna okazała się 
lepsza od KS Budowlanych Łódź, wygrywając 10:0. Ze-
społowi pozostają do rozegrania jeszcze dwa turnieje. 

Skład RCAR Gladiatorki: Zuzanna Sadowska, Agata Cza-
piewska, Martyna Kuźma, Natalia Żurawska, Sara Ka-
mińska, Maja Górska, Marta Stańczak, Kamila Stawicka, 
Magdalena Gedowska, Hanna Oleksy, Paula Solarska, Ju-
lia Samson oraz Nikola Jażdżewska. 

Historyczny sukces Gladiatorek
rugBy | w miniony weekend w sopocie odbył się pierwszy turniej o mistrzostwo pol-
ski kadetek u-16 w rugby siedmioosobowym.
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W pierwszych minutach gra 
toczyła się częściej na połowie 
Olimpii, choć w grze gospodarzy 
brakowało ostatniego podania. 
W 30. minucie nieoczekiwanie 
prowadzenie objęli goście – do-
środkowaną z rzutu rożnego piłkę 
zgrał Lewandowski, a z bliska do 
siatki wbił ją Korkliniewski. W 42. 
minucie dobrą akcją skrzydłem 
popisał się Ciarkowski i kąśliwie 
zagrał w pole karne, gdzie pośli-
zgnął się jeden z graczy gospoda-
rzy i zabrakło wykończenia. Do 
przerwy nie padł już żaden gol.

W 52. minucie prowadzenie 
podwyższyła Olimpia – dośrodko-
wanie z rzutu wolnego wykończył 
głową Nibursk. Drugi gol podciął 
skrzydła żółto-czarnym, a Olimpia 
wyczekiwała gospodarzy na wła-
snej połowie, licząc na okazje do 
kontrataków. W 79. minucie Gryf 
strzelił gola kontaktowego – w du-
żym zamieszaniu podbramkowym 
najpierw zablokowany został strzał 
Czychowskiego, ale potem Ciar-
kowski uderzył bardzo precyzyjnie 
i nie dał szans bramkarzowi. Pod-
opieczni Jarosława Kotasa ruszyli 

z kolejnymi atakami, jednak zma-
sowana ofensywa zgubiła Gryfa 
– Olimpia wyszła z szybką kontrą, 
sam na sam z Leleniem znalazł się 
Kolosow i pokonał bramkarza wej-
herowian. Wynik do końca pozostał 
bez zmian - Gryf po raz pierwszy 
w tym roku zaznał smaku porażki.

Często o meczu mówi się, że 
jeden zespół gra, a drugi strzela 
gola i tak można opisać środowe 
spotkanie na Wzgórzu Wolności. 
Olimpia pokazała świetną skutecz-
ność i dzięki niej wróciła z Wejhe-
rowa z kompletem punktów.

Olimpia skuteczna do bólu
II LIgA | Na Wzgórzu Wolności goście wykorzystali swoje okazje i zgarnęli komplet punktów.

GRYf: Leleń – Brzuzy (73.Koziara), Sobociński, 
Wicki, Kamiński, Goerke (80.Gabor) – Wojow-
ski, Nadolski, Kołc, Ciarkowski – Okuniewicz 
(75.Czychowski)

OLIMpIA: Tułowiecki – Lewandowski, Wenger, 
Kolosov, Balewski, Korkliniewski, Kurbiel (78.Da-
nowski), Stępień, Szołtys (46.Niburski), Kiełtyka 
(69.Lisiecki), Kop-Ostrowski (46.Filipczyk)

GRYf WEJhEROWO – OLIMpIA ELBLĄG 1-3
Ciarkowski 79’ – Korkliniewski 30’, Niburski 52’, Kolosov 86’

uwaga! Mecz pierwotnie miał 
się odbywać w sobotę, zostanie 
jednak rozegrany w niedzielę.

Żółto-czarni nie mogą się po-
chwalić statusem drużyny niepo-
konanej w 2018 roku, ale raczej 
nikt nie oczekiwał, że tak świetna 
seria będzie trwała w nieskończo-
ność. Trener wejherowian, Jaro-
sław Kotas, także podkreślał, że 
obniżka formy może nadejść, a do 
utrzymania w droga jest jeszcze 
daleka.

Przed Gryfem pozostało jeszcze 
wiele pojedynków z bezpośredni-
mi rywalami w walce o pozostanie 

w II lidze. Najbliższy przeciwnik 
żółto-czarnych, Rozwój Katowice, 
jest w stosunkowo komfortowej 
sytuacji, bo ma 6 punktów przewa-
gi nad strefą spadkową.

Ten komfort Rozwój zawdzię-
cza w dużej mierze dobrej formie 
wiosną: zespół z Katowic po prze-
rwie zimowej wygrał 5 meczów, 1 
zremisował i zaledwie 1 przegrał 
– wzbogacił się o 16 punktów w 7 
meczach. Podobną zdobycz, bo 17 
punktów w 8 spotkaniach, ma 
Gryf, zatem obie ekipy zasługują 
na miano pozytywnych niespo-
dzianek obecnej rundy.

Zimą do Rozwoju doszło dwóch 
niezwykle doświadczonych graczy 
– Seweryn Gancarczyk oraz To-
masz Wróbel, którzy łącznie mają 
na koncie 270 występów w meczach 
Ekstraklasy. Najlepszym strzelcem 
Rozwoju jest Adam Żak, który 
zdobył 6 goli.

W rundzie jesiennej wejherow-
sko-katowicki pojedynek wygrał 
Gryf, który na Śląsku zwyciężył 
3-0 po golach Maciejewskiego, Na-
dolskiego i Okuniewicza. Wzgórze 
Wolności nie miałoby nic przeciw-
ko, gdyby Gryf znów zaprezento-
wał tak dobrą formę.

Wrócić do zwycięstw
II LIgA | Piłkarze Gryfa zaledwie po kilku dniach ponownie zameldu-
ją się na Wzgórzu Wolności i stoczą kolejną potyczkę o utrzymanie.

GRYf WEJhEROWO – ROzWÓJ KATOWICE
NIEdzIELA, 29 KWIETNIA, 14:00

Żółto-czarni pokonali 
siarkę i uczynili kolejny 
krok w kierunku utrzy-
mania.

Pierwsza połowa nie 
obfitowała w sytuacje 
bramkowe. Piłka dwa 
razy znalazła się bram-
ce, ale dwukrotnie sędzia 
odgwizdał spalony. W 35. 
minucie mieliśmy otwar-
cie wyniku – długie po-
danie pięknym strzałem 
z woleja zakończył Oku-
niewicz. Bramkarz nie 
miał szans. Do przerwy 
Gryf prowadził 1-0.

W 58. minucie było 2-0. 
Michał Ciarkowski ładnie 
zwiódł rywala i precy-
zyjnym uderzeniem po 
ziemi pokonał Kieliszka, 
bramkarza Siarki. Dwie 
minuty później gola dla 
Siarki zdobył Kamil Cu-
priak. Końcówka gry to 
mnożące się niedokład-
ne podania obydwu dru-
żyn. Wynik meczu nie 
uległ jednak zmianie i za-
kończył się wynikiem 2:1 
dla Gryfa Wejherowo.

siarka tarnoBrzeg 
– gryF weJHerowo 

1-2
cupriak 60’ – okunie-

wicz 35’, ciarkowski 58’

siarka: Kieliszek – 
Grzesik, Kubowicz, Ksie-
zniakiewicz, Witasik, Wit-

kowski, Płatek, Galara, 
Radulj, Janeczko, Broź 

gryF: Brzuzy, Wicki, Gul-
czyński (46. Czychow-

ski), Sobociński, Goerke 
– Wojowski (74.Koziara), 
Kołc, Wicon (88.Gabor), 

Ciarkowski – Okuniewicz 
(46.Kamiński)

gryf lepszy 
w tarnobrzegu
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