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Za nami wybory samorządowe, w których wybieraliśmy prezyden-
tów, burmistrzów, wójtów oraz radnych do Sejmiku Województwa 
Pomorskiego, rady powiatu oraz rad miast i gmin. Znane są już ofi-
cjalne wyniki. Co ciekawe, w powiecie wejherowskim na stanowisko 
prezydenta oraz burmistrzów i wójtów zostali wybrani już w I turze 
ci sami, którzy piastują te stanowiska w obecnej kadencji.

To oni 
wygrali!

Krzysztof Hildebrandt, 
prezydent Wejherowa

MicHał Pasieczny, 
burmistrz Rumi

Krzysztof KrzeMińsKi, 
burmistrz Redy

HenryK sKwarło, 
wójt gminy Wejherowo

zbigniew walczaK, 
wójt gminy Gniewino

bogusława engelbrecHt, 
wójt gminy Linia

Jarosław weJer, 
wójt gminy Luzino

ryszard KalKowsKi, 
wójt gminy Szemud

wiesław gębKa, 
wójt gminy Choczewo

Piotr wittbrodt, 
wójt gminy Łęczyce
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Podczas wyborów freKwencJa w weJHerowie 
była wysoKa i wyniosła 55,5%. MieszKańcy Po-
nownie wybrali Już w i turze na Prezydenta 
Krzysztofa Hildebrandta. 

W wyborach na prezydenta miasta Wejherowa w I turze wygrał 
Krzysztof Hildebrandt (Wolę Wejherowo) z poparciem 55,7%,. dru-
gie miejsce zajął Rafał Szlas (Koalicja Obywatelska) z poparciem 
18,2%, trzeci był Arkadiusz Szczygieł (Dla Wejherowa), na które-
go zagłosowało 15,0% mieszkańców, a ostatnie miejsce zajął Tomir 
Ponka (PiS), na którego głos oddało 11,1% wyborców.

W wyborach do Rady Miasta Wejherowa podział mandatów 
kształtuje się następująco: KWW „Wolę Wejherowo Krzysztofa Hil-
debrandta” - 10. radnych, KKW  Platforma.Nowoczesna  Koalicja 
Obywatelska - 5. radnych, KW Prawo i Sprawiedliwość - 4. radnych, 
KWW Dla Wejherowa - 2 . radnych. 

rada Miasta 
weJHerowa:

weJHerowo

Piotr bocHińsKi
Marek budniK

wojciech KozłowsKi
Piotr reszKe

teresa sKowrońsKa
tomasz grotH

ryszard Kandzora
arkadiusz KraszKiewicz

dariusz Kreft
leszek szczyPior

dorota cHodubsKa
Marcin drewa

Paweł forMela
Krzysztof Hildebrandt

rafał szlas
Jacek gafKa

Czesław KuKowsKi
Mariusz łuPina

Tomir PonKa
Beata rutKiewicz

Wojciech wasiaKowsKi

Spośród 36 917 uprawnionych mieszkańców kar-
ty do głosowania pobrało 21 700 osób. Frekwencja, 
która na terenie Rumi wyniosła 58,78 proc., była jed-
ną z wyższych w powiecie wejherowskim. 

Na Michała Pasiecznego zagłosowało 13 491, co 
stanowi 62.68 proc. głosów. Drugie miejsce zajął 
Mateusz Socha, na którego zagłosowało 2 936 osób. 
Nieco mniej głosów, bo 2 486, otrzymał Bogdan For-
mella. 2 079 osób zagłosowało na Leszka Kierszni-
kiewicza, a 533 na Monikę Baran.

Najlepszy wynik wśród kandydatów do rady miej-
skiej uzyskał Ariel Sinicki, na którego zagłosowało 
2 085 osób. 

- Cieszymy się ogromnie i dziękujemy mieszkań-

com za okazane zaufanie – mówi Michał Pasieczny, 
burmistrz Rumi. - Do Rady Miejskiej z list naszego 
komitetu wyborczego wejdzie czternastu z dwudzie-
stu jeden radnych, a więc zdecydowana większość. 
Dzięki temu będziemy mogli kontynuować ogrom-
ne, rozpoczęte już projekty, na które w kończącej się 
właśnie kadencji pozyskaliśmy dziesiątki milionów 
złotych. Oczywiście, deklaruję współpracę z przed-
stawicielami wszystkich opcji. 

Najwięcej głosów wśród kandydatów na radnych 
zdobył Ariel Sinicki, na którego zagłosowało ponad 
30 proc. wyborców. W gronie najpopularniejszych 
radnych znaleźli się również: Michał Pasieczny (1 
123 głosów) i Mateusz Socha (823 głosów).

Michał Kryża
Krzysztof woźniaK

Karolina rydzewsKa
Anna oKróJ

Marcin KaczMareK
Mateusz socHa

Ariel sinicKi
Piotr bartelKe
Lucyna szyPuła

Magdalena MrowicKa
Leszek KierszniKiewicz

Barbara JasińsKa
Michał Pasieczny

Leszek grzeszczyK
Teresa Hebel

Henryk grinHolc
Florian Mosa

Tomasz urbaniaK-dzienisz
Beata ławruKaJtis

Maria bocHniaK 
Bogdan forMella

ruMia oto oficJalne wyniKi wyborów na burMistrza oraz 
do rady MieJsKieJ ruMi. burMistrzeM na KoleJną 
KadencJę został wybrany MicHał Pasieczny. 

rada MieJsKa ruMi:

Do zdobycia było w sumie dwadzieścia jeden mandatów. 
Z danych Państwowej Komisji Wyborczej wynika, że zdecydowa-
ną większość w Radzie Miejskiej stanowić będą przedstawiciele 
KWW Wspólna Reda.

- W dużej części to doświadczeni radni, co dobrze rokuje na naj-
bliższe lata – mówi Krzysztof Krzemiński, burmistrz Redy. - Suk-
ces jest wypadkową wielu czynników, w tym m.in. pracy zespoło-
wej. Będziemy robić wszystko, aby nie zawieść zaufania, którym 
zostaliśmy obdarzeni przez wyborców.

reda
znane nazwisKa i nowe twarze - znaMy Już 
sKład redzKieJ rady MieJsKieJ. wiadoMo, że 
więKszość Mandatów zdobył Kww wsPólna 
reda, Który rePrezentował M.in. burMistrz 
Krzysztof KrzeMińsKi. 

rada MieJsKa
redy:

Monika śledź
Kazimierz oKróJ

dariusz czylKowsKi
Katarzyna fedde
łukasz lesner
Mariusz Kreft
Hanna JaniaK

Krystian Melzer
leszek Hebel

emilia sawicKa-lieder

sebastian Kozioł 
Mateusz ricHert 

zbigniew Kisiel 
Karolina bocHan 

Małgorzata lewińsKa 
łukasz KaMińsKi 

andrzej byczKowsKi 
teresa tKaczyK 
radosław farion 

9 mandatów dostał Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma.No-
woczesna Koalicja Obywatelska, Komitet Wyborczy Prawo i Spra-
wiedliwość będzie mieć w radzie powiatu 8 przedstawicieli, zaś 
z Komitetu Wyborczego Polskie Stronnictwo Ludowe żaden z kan-
dydatów nie dostał mandatu. 

A kto zostanie starostą wejherowskim? Tego dowiemy się po 
pierwszym posiedzeniu Rady Powiatu Wejherowskiego. 

Powiat 
weJHerowsKi
w radzie Powiatu weJHerowsKiego zasiądzie 
29 radnycH. naJwięceJ Mandatów – 12 - zdobył 
KoMitet wyborczy wyborców wsPólny Po-
wiat gabrieli lisius. 

Nie jest zaskoczeniem, że największe poparcie wśród mieszkańców 
powiatu wejherowskiego ma Gabriela Lisius, starosta wejherowski. 
Zdobyła 6032 głosy, na drugim miejscu – zdobywając 2491 głosów 
– uplasowała się Jolanta Król, trzecie miejsca, zdobywając 2323 głosy, 
zajął Witold Reclaf. Duże poparcie mieszkańców odnotowali też Ewa 
Pasieczna (2026 głosów) oraz Jerzy Conradi (1737 głosów).

Jerzy conradi, ludwik zegzuła, 

Marek KaMińsKi, Jolanta Król, leszek winczewsKi, 

grzegorz grinHolc, ewa Pasieczna, 

witold reclaf, łucja słowiKowsKa,

 anna JaMróz-szadaJ, Józef reszKe, 

wojciech rybaKowsKi, gabriela lisius, 

Jacek tHiel, bogdan toKłowicz, 

tomasz daMaszKe, anna JaKubowsKa, 

ewa daleKa, andrzej soboń
Piotr Pelcer, Krzysztof bober, 

genowefa słowi, Kazimierz bystroń, 

władysław HirscH, dariusz rytczaK, 

alicja sKwarło, Marcin sKulsKi, 

tomasz buJaK, zygmunt treder

rada gMiny weJHerowo: 

gMina weJHerowo
w PierwszeJ turze w wyboracH na wóJta gMiny wygrał dotycHczasowy 
wóJt, HenryK sKwarło, Który otrzyMał 6787 głosów, co daJe 70,25% Po-
Parcia. Jego KontrKandydat, MareK Klas, zdobył 2874 głosy (29,75%). w ra-
dzie gMiny zasiądzie 21 radnycH. 

Przemysław buJaK 
Hubert toMa 

Maciej szczygieł 
Wojciech Kuziel 
Edmund bianga 

Marek Klas 
Beata nowicKa 

Tadeusz danilczyK 
Marek MiotK 

Przemysław KiedrowsKi 
Krzysztof seroczyńsKi 

Zenon PiePer 
Janusz gafKa 

Roman stanisławczyK 
Marek albecKi 

Elżbieta dettlaff 
Artur wensiersKi 

Natalia daMPc 
Kazimierz Kendziora 

Grażyna baran 
Stanisław bieszK

sprawdź inne 
nasze tytuły na:

rada Powiatu 
weJHerowsKiego:

Violetta MacKiewicz-sasiaK
Katarzyna osiecKa-brzesKa

darMowe 
ogłoszenia

i Katalog firM
gwe24.pl
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Obecny wójt nie miał kontrkandydata w tych wyborach. Nato-
miast w radzie gminy zasiądzie 15 radnych. 

rada gMiny luzino: 

gMina luzino
w PierwszeJ turze w wyboracH na wóJta gMi-
ny wygrał dotycHczasowy wóJt, Jarosław 
weJer, Który otrzyMał 4110 głosów, co daJe 
70,22% PoParcia. 

gMina gniewino

wiesław trePczyK 
dariusz ricHert 

aleksandra Meyer 
Marcin MutKa 
grzegorz slas 

sylwester PiąteK 
bartłomiej forMela 

zenon dawidowsKi 
Patryk MiotKe 

łucja toKarsKa 
Jakub Kunz 

sylwia trePczyK 
Mariusz stenKa 
Małgorzata licau

w PierwszeJ turze w wyboracH na wóJta gMiny wygrał dotycHczasowy wóJt, zbigniew walczaK, 
Który otrzyMał 2098 głosów, co daJe 75,79% PoParcia. Jego KontrKandydat, toMasz PalucH, zdo-
był 670 głosów (24,21%). 

Jan PatoK 

Przemysław Krefft 

wojciech blocK 

Jan PrzePióra 

bogdan szyMiKowsKi 

barbara gałeK 

elżbieta fiedorowicz 

Michał doMarus 

teresa KaczMareK 

dietrich KrzebietKe 

stefan boJKe 

tadeusz nawrocKi 

dariusz treder 

Judyta sMulewicz 

andrzej MiedziaK

w radzie gMiny zasiądzie 15 radnycH. 
rada gMiny gniewino: 

w radzie gMiny zasiądzie 15 radnycH.
 

rada gMiny cHoczewo: 

gMina 
cHoczewo
w PierwszeJ turze w wyboracH na wóJta 
gMiny wygrał dotycHczasowy wóJt, wie-
sław gębKa, Który otrzyMał 1674 głosy, co 
daJe 64.68% PoParcia. Jego KontrKandydat, 
MicHał bianga, zdobył 914 głosy (35.32%). 

Violetta gabryelsKa 
Krzysztof łasińsKi 

Patryk wendrowsKi 
sabina fleMing 

Michał zielasKiewicz 
sylwia leśniK-oleszeK 
sylwia KroPidłowsKa 

radosław zienKe 
teresa ladeMan 

wiesław erdMann 
bożena wzoreK 

Marek MaćKowiaK 
grzegorz KsiążeK 

Jolanta stefańsKa

Szczegółowo o wyborach przeczytasz na:

Drugie miejsce z poparciem 1806 wyborców (23,88%) zajął Bogu-
sław Napieralski, natomiast na trzecim miejscu uplasował się Kazi-
mierz Gruba, który otrzymał 1063 głosy (14,06%). 

W radzie gminy zasiądzie 15 radnych. 

gMina szeMud
w PierwszeJ turze w wyboracH na wóJta gMi-
ny wygrał dotycHczasowy wóJt, ryszard Kal-
KowsKi, Który otrzyMał 4694 głosów, co daJe 
62,07% PoParcia. 

Monika brzesKa 
Ireneusz czarnowsKi 

Wojciech nowicKi 
Beata baranowsKa 
Wincenty PolaszeK 

Felicja radziaK 
Hanna gruba 

Dariusz Pyż 

Witold HoPPa 
Maciej stęPKa 
Sławomir sKiba 

Grzegorz Haase 
Aleksandra Perz 
Kazimierz MacH 

Jacek nawrocKi

rada gMiny szeMud:

Drugie miejsce, zdobywając 1220 głosów (38,75%) zajął Jan 
Trofimowicz, natomiast na trzeciej pozycji z poparciem 251 wy-
borców (7,97%) uplasował się Tomasz Dzięcielski. 

W radzie gminy zasiądzie 15 radnych. 

gMina linia
w PierwszeJ turze w wyboracH na wóJta gMi-
ny wygrała dotycHczasowa wóJt, bogusława 
engelbrecHt, Która otrzyMała 1677 głosów, 
co daJe 53,27% PoParcia. 

rada gMiny linia:

Jadwiga soMMer 
ludwik oKróJ 

Mirosław ellwart 
teresa Hinca 
tadeusz Klein 

Mirosław KotłowsKi 
Jerzy szulc 

Maria MalinowsKa 
bożena Kobiela 

Marcin lasKowsKi 
Karolina wysocKa 

Justyna Kos 
teresa Hirsz 
Michał MiotK

W radzie gminy zasiądzie 15 radnych. 

rada gMiny łęczyce:

gMina 
łęczyce
w PierwszeJ turze w wyboracH na wóJta gMi-
ny wygrał dotycHczasowy wóJt, Piotr witt-
brodt, Który otrzyMał 2924 głosów, co daJe 
65,47% PoParcia. Jego KontrKandydat, Krzysz-
tof KarczewsKi, zdobył 1542 głosy (34,53%). 

Henryk zysKowsKi 

wioletta PianKowsKa 

wacław KonKol 

estera cHMielewsKa 

tomasz białobrzesKi 

Henryk KadłubowsKi 

Marzena roPela 

Piotr Marzec 

łukasz PiąteK 

Krzysztof licau 

Marian eiKMann 

elżbieta gaJewsKa 

elżbieta tusKowsKa 

sylwia stolz 

andrzej Koss

edyta reicH-grzenKowicz
stanisław engelbrecHt

Marzena  drewa-KierzniKiewicz
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chciałbym podziękować wszystkim, któ-
rzy pomagali mi w kampanii oraz ludziom, 
którzy oddali na mnie i moją drużynę głos. 
Wyborcom w szczególności dziękuję za to, 

że docenili moją pracę w obecnej – koń-

czącej się właśnie – kadencji, czego dowo-

dem jest drugi wynik w głosowaniu na rad-

nego miasta. Ogromnie dziękuję także moim 

najukochańszym dzieciom, które wspierały 

mnie do końca i przeżywały to chyba jesz-

cze bardziej, niż ja. 

Starałem się prowadzić merytoryczną kampanię, bez szukania 

na kogoś przysłowiowych „haków”. Pamiętajcie to, co zawsze po-

wtarzam: prezydentem, radnym, prezesem się bywa, a człowie-

kiem się jest!

Gratuluję prezydentowi Krzysztofowi Hildebrandtowi zwycię-

stwa i cieszę się, że w trakcie kampanii zaczął wychodzić do lu-

dzi. Może znowu nastąpi jakiś przełom w najbliższej kadencji. 

Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję.

Szanowni Mieszkańcy,

Rafał Szlas,
Radny miasta WejheRoWa

Od poniedziałku 29 październi-
ka do czwartku 1 listopada zo-
staje uruchomiona dodatkowa 
linia autobusowa D kursująca na 
trasie Wejherowo Rogali Energa 
(os Przemysłowa) - Wejherowo 
Cmentarz przez osiedle Kaszub-
skie i objazdem ulicą Kociewską.

1 listoPada (czwarteK) 
oprócz linii D kursować będą 
autobusy linii A na trasie Wejhe-
rowo Dworzec PKP - Wejherowo 
Cmentarz oraz linii C na trasie 
Wejherowo Pomorska (os Ka-
szubskie) - Wejherowo Cmentarz. 
Linie rozpoczną kursowanie od 
godziny 8:00.

Autobusy linii cmentarnych A, 
C, D zatrzymywać się będą wy-

łącznie na wyznaczonych przy-
stankach:

Linia A: Wejherowo Dworzec PKP 
→ Sobieskiego GS 02 → Mickiewi-
cza 02 → Reformatów 02 → Wnie-
bowstąpienia 02 → Wejherowo 
Cmentarz → Wniebowstąpienia 01 
→ Rzeźnicka 01 → Świętego Jana 01 
→ Wejherowo Dworzec PKP

Linia C: Wejherowo Pomorska 
02 (os Kaszubskie – przysta-
nek początkowy DH Kaszub) 
→ Kociewska SKM Nanice 03 → 
Rybacka przy przejeździe kole-
jowym → Wejherowo Cmentarz 
→ Rybacka 01 (przystanek przy 
DK 6)  → Wejherowo Pomorska 
02
Linia D: Wejherowo Rogali 02 

(os Przemysłowa – przystanek 
nieopodal „Almaresu”)→ Gul-
gowskiego n/ż 02 → Przemy-
słowa 02 → Broniewskiego Dw. 
PKP 02 → Chopina 02 → Kocha-
nowskiego SKM Nanice 02 → 
Pomorska 02 → Kociewska SKM 
Nanice 03 → Rybacka przy prze-
jeździe kolejowym → Wejhero-
wo Cmentarz. 
Na trasie powrotnej zatrzyma-
nie na przystanku Rybacka 01 
(przystanek przy DK 6) i na 
wszystkich kolejnych przystan-
kach na trasie przejazdu. 

Pozostałe linie kursują według 
obowiązujących rozkładów dla 
danego dnia.

Częstotliwości kursowania li-
nii dodatkowych:
Linie rozpoczną kursowanie od 
godziny 8:00.
Na wszystkich liniach auto-
busowych MZK Wejherowo 
obowiązują ważne bilety MZK 
Wejherowo oraz bilety metro-
politalne.
W dniu 1 listopada zostanie 
uruchomiony dodatkowy punkt 
sprzedaży biletów papierowych 
tylko przy wejherowskim cmen-
tarzu. /raf/

Jak dojechać na cmentarze?
WEJHEROWO | Jak co roku przed dniem Wszystkich Świętych wprowadza-
ne zostaną zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej w Wejherowie. 

1 listopada w Rumi

Do cmentarzy uruchomione 
zostaną dodatkowe linie, na 
których przejazd odbywać się 
będzie wg taryfy zwykłej – wraz 
ze wszystkimi uprawnieniami 
do przejazdów ulgowych i bez-
płatnych. Na liniach tych ważne 
będą także bilety okresowe.

sobota – niedziela 
27-28 PaździerniKa 2018 r. 
Cmentarze w Rumi obsługiwać 
będą stałe linie autobusowe: 84, 
86 i 383.

wtoreK – 
30 PaździerniKa 2018 r. 
Na linii 86 wykonane zostaną 
dodatkowe kursy do/z Cmenta-
rza Komunalnego.

środa – 31 PaździerniKa 
2018 r. 
Obowiązywać będą rozkłady 
jazdy ważne w dni powszednie 
nauki szkolnej.

Linie 86, 288 – zgodnie ze sta-
łym rozkładem jazdy

Linia 373 –funkcjonuje w godz. 
ok. 9:00-16:30, co ok. 30 min, 
na trasie: Chylonia dw. PKP – 
Rumia Cmentarz Komunalny

Linia 386 –  linia funkcjono-
wać będzie na zmienionej trasie 
– zamiast do/z Placu Kaszub-
skiego przystanek początkowy 
i końcowy usytuowany będzie 
na ul. Chełmińskiej – przysta-
nek Stara Rumia Cmentarz. Nie 
będą obsługiwane przystanki: 
„Rumia Plac Kaszubski” oraz 
„Plac Jana Pawła II”. Linia funk-
cjonuje w godz. ok. 9:00-17:00, 
co ok. 30 min, na trasie: Stara 
Rumia Cmentarz – Janowo – 
Rumia Dw. PKP – Cmentarz 
Komunalny

czwarteK – 1 listoPada 
2018 r.
 
Obowiązywać będą 
SOBOTNIE rozkłady jazdy. 

Linia 86 – wszystkie kursy 
wykonywane bez zajazdu do 
Cmentarza Komunalnego

Linia 273 –  funkcjonuje 
w godz. ok. 8:30-17:00, na tra-
sie: Chylonia Dworzec PKP 
– Rumia Dworzec PKP – Ru-
mia Partyzantów – Kosakowo 
Cmentarz Komunalny

Linia 373 – funkcjonuje w godz. 
ok. 9:00-17:00, na trasie: Chy-
lonia Dworzec PKP – Rumia 
Cmentarz Komunalny

Linia 386 – linia funkcjonować 
będzie na zmienionej trasie – 
zamiast do/z Placu Kaszub-
skiego przystanek początkowy 
i końcowy usytuowany będzie 
na ul. Chełmińskiej – przysta-

nek – Stara Rumia Cmentarz. 
Nie będą obsługiwane przy-
stanki: „Rumia Plac Kaszubski” 
oraz „Plac Jana Pawła II”. Linia 
funkcjonuje w godz. ok. 7:00-
18:00, na trasie: Stara Rumia 
Cmentarz – Janowo – Rumia 
Dworzec PKP – Cmentarz Ko-
munalny

PiąteK – 2 listoPada 2018 r.
 
Obowiązywać będą rozkłady 
jazdy ważne w dni powszednie 
wolne od nauki szkolnej.

Linie 86, 288 – zgodnie ze sta-
łym rozkładem jazdy ważnym 
w dni wolne od nauki szkolnej

Linia 373 – funkcjonuje w godz. 
ok. 9:00-17:00, co ok. 30 min, 
na trasie: Chylonia Dworzec 
PKP – Rumia Cmentarz Komu-
nalny

Linia 386 –  linia funkcjono-
wać będzie na zmienionej trasie 
– zamiast do/z Placu Kaszub-
skiego przystanek początkowy 
i końcowy usytuowany będzie 
na ul. Chełmińskiej – przysta-
nek Stara Rumia Cmentarz. Nie 
będą obsługiwane przystanki: 
„Rumia Plac Kaszubski” oraz 
„Plac Jana Pawła II”. Linia funk-
cjonuje w godz. ok. 9:00-17:00, 
co ok. 30 min, na trasie: Stara 
Rumia Cmentarz – Janowo – 
Rumia Dw. PKP – Cmentarz 
Komunalny

RUMIA | W okresie Wszystkich Świętych, od 27 października do 2 listopada 2018 r., komu-
nikacja miejska organizowana przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni na obszarze Rumi 
funkcjonować będzie według zmienionych zasad. Nastąpi też zmiana w organizacji ruchu.



JaK ocenia Pan swóJ 
wyborczy wyniK?

Nie będę ukrywał, że liczyłem na dużo 
lepszy wynik. Istniały podstawy do opty-
mizmu. Ostatecznie jednak otrzymałem 
2218 głosów, każdy z nich stanowi dla 
mnie osobne zobowiązanie. Cieszy 
mnie też sukces Prawa i Sprawiedliwości 
w wyborach do Rady Miasta Wejhero-
wa. W poprzedniej kadencji mieliśmy 
jednego Radnego, teraz mamy czterech. 

JaK zaPaMięta Pan 
tegoroczną KaMPanię?

Było to jedno z najbardziej fascynu-
jących przedsięwzięć w moim życiu. 
Odbyłem dziesiątki spotkań i setki 
rozmów z mieszkańcami Wejherowa. 
Wiele z tych rozmów dotyczyła spraw 
bardzo trudnych, o których cały czas 
myślę i zrobię wszystko żeby pomóc. 
Jestem pewien, że ta kampania było 
dopiero początkiem drogi do zmian, 
drogi na pewno bardzo długiej i trud-
nej. Wierzę jednak, że na końcu czeka 
nas wielki sukces.

czy cHciałby Pan Powiedzieć 
coś sowiM KontrKandydatoM?

Przede wszystkim chciałbym pogra-
tulować urzędującemu Prezydento-
wi Krzysztofowi Hildebrandtowi. 
Mandat, który otrzymał od wybor-
ców jest silny. Życzę mu owocnej 

pracy dla miasta i wierzę, że w spra-
wach najważniejszych będziemy 
potrafili współpracować ponad po-
działami. Gratuluję też dwóm po-
zostałym kontrkandydatom: panu 
Arkadiuszowi Szczygłowi i panu 
Rafałowi Szlasowi. Jestem pewien, 
że toczona przez nas w trakcie kam-
panii dyskusja o naszym mieście 
będzie nadal trwała. 

czy cHciałby Pan KoMuś 
PodzięKować?

Kampania była trudnym czasem 
dla mnie i mojej rodziny. Dlatego 
w pierwszej kolejności chciałbym po-
dziękować mojej żonie Jowicie i sy-
nom: Adrianowi i Kacprowi. Dziękuję 
też szefowi mojego sztabu panu Mar-
cinowi Drewie za energię i zaangażo-
wanie. Wreszcie dziękuję wszystkim, 
którzy poświecili swój czas na rzecz 
mojej kampanii. Trudno wymienić tu 
każdego z osobna, było to naprawdę 
wiele wspaniałych osób. Jestem pe-
wien, że będziemy współpracować 
jeszcze przez wiele lat.
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Życzę Krzysztofowi Hildebrandtowi 
owocnej pracy dla Wejherowa

M AT E R I A Ł  P Ł AT N Y

Rozmowa z Tomirem Ponka, Radnym Miasta Wejherowa.

”Było to jedno 
z najbardziej 
fascynujących 
przedsięwzięć 
w moim życiu. 
Odbyłem dzie-
siątki spotkań 
i setki rozmów 
z mieszkańcami 
Wejherowa. 

weJHerowo | Ponad 240 osób wzięło udział w akcji sprząta-
nia zabytkowego cmentarza przy ul. 3 Maja w wejherowie. 

Akcja została zainicjowana przez Muzeum Piaśnickie w Wej-
herowie pod hasłem „Nie pozwól pamięci zarastać trawą... 
sprzątnij grób obok”. W akcji wzięli udział uczniowie wejherow-
skich szkół i pracownicy instytucji publicznych, a wśród nich 
m.in. zastępca prezydenta Wejherowa Arkadiusz Kraszkiewicz, 
dyrektor Filharmonii Kaszubskiej Jolanta Różyńska, dyrektor 
Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych Jaro-
sław Jędrzejewski, radny Paweł Formela a także inicjator akcji 

-  dyrektor Muzeum Piaśnickiego Teresa Patsidis.
W tę inicjatywę włączyły się wejherowskie Szkoły Podstawowe nr 
5, 6, 8 i 11 i Szkoła Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego, a także 
pracownicy Urzędu Miejskiego, WCK, WZNK, ZUK i KP PSP w Wej-
herowie. W sumie na cmentarzu pracowało ponad 240 osób. 
- Dzięki temu na tydzień przed Świętem Zmarłych został uporząd-
kowany i oczyszczony ze śmieci oraz liści nasz zabytkowy cmen-
tarz, nazywany wejherowskimi Powązkami. Zostały też uporząd-
kowane znajdujące się na nim zapomniane groby. To wspaniała 
akcja edukacyjna dla dzieci i młodzieży – podsumował Arkadiusz 
Kraszkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa. /raf/

nie Pozwól PaMięci zarastać trawą

– Przekazujemy środki dla wejherow-
skiego chóru, który poprzez swoje 
występy i udział w konkursach mię-
dzynarodowych godnie reprezentuje 
i promuje miasto – powiedział prezy-
dent Krzysztof Hildebrandt.
W podpisaniu umowy uczestniczyli 
Aleksandra Janus - dyrygent i czło-
nek zarządu chóru Camerata Musi-

cale oraz Arkadiusz Kraszkiewicz, 
zastępca prezydenta Wejherowa.
- Dziękujemy za otrzymane dofi-
nansowanie, które wykorzystamy na 
udział w Międzynarodowym Festi-
walu Muzyki im. Jana Świdra w Cie-
szynie – powiedziała Monika Pro-
chera, prezes Wejherowskiego Chóru 
Mieszanego Camerata Musicale. 

Dofinansowanie dla chóru
WEJHEROWO | Prezydent Wejherowa przekazał dofinansowanie 
w wysokości 11 tys. zł dla  wejherowskiego chóru Camerata Musicale.
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Po raz KoleJny udało się Panu 
dostać do rady Miasta?

Tak, to prawda. Udało mi się zdobyć 
554 głosy. Jestem bardzo zadowolony 
ze swojego wyniku i zrobię wszystko 
żeby godnie reprezentować w Radzie 
mieszkańców okręgu nr 1. Cieszę się 
też z tego powodu, że w tej kadencji 
nie będę jedynym reprezentantem Pra-
wa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta 
Wejherowa. 

Kto będzie rePrezentował Pis 
w radzie Miasta weJHerowa 
w latacH 2018-2023?

Udało nam się wprowadzić czterech 
Radnych, po jednym w każdym okrę-
gu, są to: Tomira Ponka, Piotr Reszke, 
Leszek Szczypior oraz moja skrom-
na osoba. Uważam, że osiągnęliśmy 
w skali miasta naprawdę dobry wynik, 
bo prawie 20% poparcia. 

JaKie Plany na zbliżaJącą się 
KadencJę? 

Bierzemy się ostro do pracy. Mamy swój 
program, który wyraźnie w trakcie kampanii 
artykułował nasz kandydat na Prezydenta 
pan Tomir Ponka. Zdajemy sobie sprawę, że 
będziemy stanowić opozycję w Radzie Mia-
sta. Wyobrażam sobie jednak, że będziemy 
opozycją konstruktywną. Istnieje przecież 
wiele spraw ważnych, gdzie współpraca jest 
potrzebna. Łączy nas nasze miasto.

Osiągnęliśmy dobry 
wynik wyborczy

Rozmowa z Marcinem Drewą, Radnym Miasta Wejherowa.

M AT E R I A Ł  P Ł AT N Y

naJwięKszy w euroPie

System Roweru Metropolitalnego 
jest flagowym i najważniejszym 
przedsięwzięciem realizowanym 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Po-
morskiego na lata 2014-2020. Ma 
być to największy i najnowocze-
śniejszy tego typu system rowerów 
publicznych w Europie. Unijne do-
finansowanie tego przedsięwzięcia 
wynosi ponad 17 milionów złotych.
Wykonawca, spółka NB Tricity, bu-
duje od podstaw system rowerów 
publicznych wraz z niezbędnym 
zapleczem technicznym i teleinfor-
matycznym. Mevo będzie oparte o 
rowery IV generacji wyposażone w 

moduły GPS i GSM. Za realizację 
zamówienia wykonawca otrzyma 
ponad 40 milionów złotych.
Do dyspozycji mieszkańców Ob-
szaru Metropolitalnego Gdańsk- 
Gdynia- Sopot będą 1244 rowery, a 
docelowo ma ich być ponad 4000. 
W projekcie uczestniczy 14 gmin, w 
tym Rumia. Stojaki na jednoślady są 
już zamontowane m.in. przy ul. Cey-
nowy, Kosynierów, Różanej, Kra-
kowskiej, Dąbrowskiego, Kujawskiej 
oraz przy SKM Janowo. 

szybKa instruKcJa

Wypożyczenie roweru będzie się 
odbywać za pomocą aplikacji mo-
bilnej i zajmie około 15 sekund. 

Mevo stopniowo wkracza do Rumi
RUMIA | Trwa montaż 23 stacji, przy których stanie 79 wspomaganych elektrycznie rowerów publicznych. Miejskie jednoślady 
pojawią się w Rumi w ramach Systemu Roweru Metropolitalnego Mevo. Projekt ruszy w przyszłym roku. 

Zaletą systemu będzie jego prosto-
ta oraz przystępny cenowo tary-
fikator. W systemie abonamento-
wym opłata miesięczna nie będzie 
mogła przekroczyć 10 złotych. W 
cenie użytkownik otrzyma każde-
go dnia 90 minut na przejazdy. Po 
przekroczeniu limitu czasowego 
rowerzysta będzie ponosił opłatę 
w wysokości 5 groszy za minutę. 
Koszt abonamentu rocznego to nie 
więcej niż 100 złotych, przy zasto-
sowaniu tych samych zasad czaso-
wych, co w opłacie miesięcznej. 
Jeśli użytkownik nie będzie chciał 
skorzystać z opcji abonamentowej, 
koszt jednej minuty wyniesie mak-
symalnie 10 groszy. Rower będzie 
można wypożyczyć i zostawić na jed-
nej z 660 stacji postoju. Natomiast za 
dodatkową opłatą jednoślad będzie 
można zostawić poza stacją.

PrzesiadKa na rower

Realizacja projektu ma się przy-
czynić do zwiększenia mobil-
ności podróżnych i stworzenia 
atrakcyjnej alternatywy wobec 
środków komunikacji samocho-
dowej. Głównym celem Roweru 
Metropolitalnego będzie zwięk-
szenie dostępności węzłów inte-
gracyjnych, umożliwiając szybszą 
i bardziej komfortową przesiadkę 
na inny środek transportu zbioro-
wego. Do zmiany przyzwyczajeń 
komunikacyjnych zachęcić mają 
także stawki wypożyczeń. 
Całość sytemu roweru publiczne-
go Mevo ma zostać uruchomiona 
w pierwszej połowie 2019 roku. 
Umowa na jego realizację zostanie 
zawarta na 6,5 roku od dnia wy-
startowania przedsięwzięcia.  

Celem jarmarku jest wprowadzenie świątecznej atmosfery, jak 
również promocja regionalnych wyrobów, a także przedmiotów 
użytkowych i ozdobnych o charakterze bożonarodzeniowym. 
Obecnie miasto poszukuje wystawców.
Nabór, który potrwa do 16 listopada, ma umożliwić przede 
wszystkim wyłonienie rękodzielników i przedsiębiorców gwa-
rantujących wysoką jakość produktów. Regulamin oraz karta 
zgłoszenia są dostępne na stronie: www.rumia.eu. Szcze-
gółowe informacje można uzyskać również pod numerem 
telefonu: 58 679 65 01.
Jarmark rozpocznie się w piątek 14 grudnia o godzinie 
17:30, a zakończy 16 grudnia o godzinie 20:00. W programie 
przewidziano między innymi przejazd świętego Mikoła-
ja oraz zabawy i animacje dla dzieci. Goście będą mogli 
również skorzystać z oferty gastronomicznej oraz zakupić 
wyjątkowe produkty. Dodatkową atrakcją będą świąteczne 
iluminacje oraz okolicznościowe ozdoby.

JarMarK świąteczny 
czeKa na wystawców
rumia poszukuje osób chcących eksponować i sprze-
dawać swoje wyroby podczas jarmarku świątecznego, 
który potrwa od 14 do 16 grudnia. wydarzenie, podobnie 
jak rok i dwa lata temu, zostanie zorganizowane na placu 
przy skrzyżowaniu ul. starowiejskiej i dąbrowskiego. 

MAsz CIEKAWY 
TEMAT/ zDJĘCIE?
NAPISZ DO NAS!

r.korbut@expressy.pl
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Szanowni Mieszkańcy 
Gminy Wejherowo,

 
W wyniku minionych wyborów samorządo-
wych, po raz kolejny dostąpiłem zaszczytu ob-
jęcia funkcji Wójta Gminy Wejherowo. Dziękuję 
za to, że ponownie, swój głos oddali Państwo na 
doświadczenie, sprawne, proinwestycyjne i pro-
rozwojowe zarządzanie, a nie jedynie na sloga-
ny przedwyborczych obietnic. Jestem przeko-
nany, że fundamentami kolejnej kadencji na-
dal będą racjonalne decyzje i skuteczne współ-
działanie z Radą Gminy, sąsiednimi samorząda-
mi, a nade wszystko z Państwem, Mieszkańcami 
Gminy Wejherowo. 
 

Ponownie dziękując za wszystkie oddane na mnie głosy i okazane za-
ufanie, życzę zarówno sobie, jak i Państwu, dobrego klimatu do po-
dejmowania kolejnych wyzwań i realizacji wszystkich zaplanowanych 
przedsięwzięć. Obiecuję, że wraz z moimi współpracownikami, zrobimy 
wszystko, by złożone Państwu deklaracje miały swoje odzwierciedlenie 
w sprawnie i transparentnie funkcjonującym samorządzie. Mieszkańcy 
Gminy Wejherowo zasługują na mądre i dobre decyzje. Dziękuję za ko-
lejną szansę, na podejmowanie ich w Państwa imieniu.

         
             Henryk Skwarło          
           Wójt Gminy WejheRoWo

Prezydent wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt podsumowuje wybory.

- Czas podsumować tegoroczne wy-
bory samorządowe w naszym mieście. 
Chciałbym podzielić się spostrzeżenia-
mi, a przede wszystkim podziękować.
Po pierwsze, chcę podkreślić wysoką - 
podobnie jak w całej Polsce - frekwen-
cję wyborczą, która w Wejherowie wy-
nosiła ponad 55%. Przy czym w Wej-
herowie była ona wyjątkowa, gdyż o 11 
punktów procentowych wyższa niż przy 
poprzednich wyborach w 2014 roku 
(wówczas ponad 44%), co oznacza, że w 
głosowaniu obecnie wzięło udział o 1/4 

więcej mieszkańców. Taka aktywność to 
wygrana nas wszystkich, wygrana miasta - to bardzo ważne. Wejhero-
wianie wypowiedzieli się podczas niedzielnych wyborów mocnym gło-
sem, dającym silny mandat.
Po drugie. Głosowało na mnie 11.140 wejherowian, to jest prawie 56%, zaś 
kandydaci do Rady Miasta z KWW Wolę Wejherowo Krzysztofa Hildebrand-
ta uzyskali 10 mandatów, co jest najlepszym wynikiem spośród wszystkich 
komitetów wyborczych. Można powiedzieć, że wygraliśmy wybory. Myślę, 
że mieszkańcy docenili pozytywne zmiany w Wejherowie, realne dokona-
nia, ale też dobry program i kandydatów, doświadczenie, naszą przewidy-
walność dającą poczucie bezpieczeństwa, jak również apolityczność. Waż-
ny był też merytoryczny i niekonfrontacyjny styl.
Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim wejherowianom, którzy oddali na 
mnie swój głos w wyborach na prezydenta Wejherowa i na kandydatów Wolę 
Wejherowo. Dziękujemy za każdy Państwa głos, za wyrazy sympatii, popar-
cia, zwykłą ludzką życzliwość. Odbyliśmy wiele spotkań, rozmów, które były 
dla nas bardzo budujące. Jesteśmy bogatsi o Państwa pomysły, uwagi i pro-
pozycje. Na pewno je wykorzystamy. Ta kampania dała nam bardzo dużo 
energii, sił i wiary w to co robimy. Dziękuję w szczególny sposób wszystkim 
naszym sympatykom, którzy pomagali nam podczas kampanii wyborczej.
Decyzja o powierzeniu mi po raz kolejny losów naszego miasta i okazane za-
ufanie mobilizuje mnie do jeszcze większego wysiłku w pracy na rzecz pod-
noszenia jakości życia wejherowian i rozwiązywania problemów, które sto-
ją przed Wejherowem. Mieszkańców, którzy na mnie nie głosowali, zapew-
niam, że będę wsłuchiwał się w każdy głos i chcę być prezydentem wszyst-
kich wejherowian. Mimo sporych osiągnięć i wielu dotychczasowych sukce-
sów, co mieszkańcy docenili w głosowaniu, jest jeszcze dużo do zrobienia. 
Po trzecie. Przed nami nowe wyzwania. Wszystkich radnych zachęcam do 
współpracy, na którą jestem otwarty i którą deklaruję ze swojej strony. Je-
stem przekonany, że jest to możliwe, podobnie jak w poprzedniej kadencji.

Serdecznie wszystkim dziękuję! 

wsPólnie zMieniaJMy 
weJHerowo!



Szanowni Mieszkańcy,

składam serdeczne podziękowania 
mieszkańcom gminy luzino, którzy 
uczestniczyli w wyborach samorządo-
wych 21 października 2018 r.
Obecność Państwa w lokalach wybor-
czych jest dowodem, że przyszłość na-
szej Gminy jest dla nas bardzo ważna.

Szczególnie dziękuję tym, którzy 
udzielając mi poparcia, docenili moją 

dotychczasową działalność.

Ponowny wybór na urząd Wójta Gminy Luzino jest dla 
mnie zaszczytem oraz zachętą do dalszej owocnej pracy 
dla naszego wspólnego dobra.

      Z wyrazami szacunku  
            
         Jarosław Wejer          
                      Wójt Gminy Luzino

serdecznie dziękujemy całym komitetem 
Ponad Podziałami za ogromne zaufanie, 
jakim nas Państwo obdarzyliście.
To wielki zaszczyt - móc pracować dla nasze-
go ukochanego miasta i mieszkańców Rumi. 
Jesteśmy dumni, że udało się nam stworzyć 
bardzo zaangażowany, kompetentny i am-
bitny zespół radnych i pracowników. Dzięki 
ciężkiej i konsekwentnej pracy pozyskujemy 
ogromne dodatkowe środki finansowe oraz 
realizujemy znacznie więcej oczekiwanych 
projektów. Jeszcze raz bardzo, bardzo dzię-
kujemy za wielki mandat zaufania i wracamy 
do intensywnej pracy.
Praca w zgodzie łączy i przynosi ogromne 
korzyści.

Szanowni Mieszkańcy,

Pozdrawiamy serdecznie
W imieniu kandydatów, 

radnych i burmistrza 
KWW Ponad Podziałami

Michał Pasieczny 
i Ariel Sinicki

Szanowni Państwo!

Pragnę podziękować mieszkańcom redy 
przede wszystkim za udział w wyborach samo-
rządowych. Dziękuję wszystkim, którzy docenili 
naszą dotychczasową pracę i dali temu wyraz przy 
urnach wyborczych, powierzając mi urząd Burmi-
strza Miasta Redy na kolejne pięć lat z wynikiem 
79,79% głosów. Jest to w historii naszego samorzą-
du wielki sukces, gdyż po raz pierwszy burmistrz 
będzie sprawował swój urząd czwartą kadencję. 
Dziękuję wszystkim kandydatom Komitetu Wy-
borczego Wspólna Reda. Te wybory pokazały, że 
inicjatywa, jaką podjęliśmy, była słuszna i wolą

mieszkańców dalej będzie kontynuowana, gdyż do Rady Miejskiej wprowa-
dziliśmy 18, w większości doświadczonych w poprzednich kadencjach rad-
nych. Dziękuję też mojemu kontrkandydatowi za wyborczą rywalizację.
U progu nowej kadencji myślę o tym, że Reda pięknie się rozwija, a to 
stawia przed samorządem poważne wyzwania. W ostatnich latach zre-
alizowaliśmy kilkadziesiąt dużych miejskich inwestycji i zaczynamy ko-
lejne, jak rozbudowa szkół i budowa węzła integracyjnego przy dworcu 
PKP. Mam świadomość, że nic nie dzieje się samo, że musimy nadal in-
tensywnie pracować. Wasze, tak wysokie poparcie stanowi dla nas wiel-
kie zobowiązanie i żywię nadzieję, że ani ja, ani cały nasz zespół samo-
rządowy nie zawiedziemy okazanego zaufania.

  Krzysztof Krzemiński          
BuRmistRz Redy

Pragnę serdecznie podziękować za 
udzielone poparcie i zaufanie w wy-
borach wójta gminy linia.
To wielki zaszczyt pełnić tę funkcję 

w kolejnej kadencji. Będę się starała 

jak najlepiej reprezentować gminę Li-

nia i wykonywać zadania dla dobra jej  

mieszkańców.  Postawiliście Państwo 

na doświadczenie, doceniając tym sa-

mym sukcesy ostatniej kadencji. Doło-

żę wszelkich starań oby udowodnić szczególnie tym, 

którzy na mnie nie głosowali,  że jestem osobą praco-

witą, kompetentną  i godną zaufania. Postawiliście na 

„Przyszłość Gminy Linia” – nie zawiodę! – Dziękuję .

Szanowni Mieszkańcy 
Gminy Linia,

Bogusława Engelbrecht
Wójt Gminy Linia



Szanowni Mieszkańcy
Gminy Szemud,

chciałbym podziękować z całego serca 
mieszkańcom naszej gminy szemud. Dziękuję  
szczególnie tym, którzy wzięli udział w wyborach 
samorządowych w dniu 21 października. 
Państwa poparcie jest dla mnie wielkim zobo-
wiązaniem. Obiecuję że Was nie zawiodę. Swo-
ją postawą będę starał się łączyć mieszkańców 
niezależnie od tego czy wzięli udział w wybo-
rach czy nie i niezależnie od tego jak głosowali.
W sposób szczególny chcę podziękować tym, 
którzy pomimo rozpowszechniania w czasie 
kampanii wyborczej nieprawdziwych informacji 
dotyczących gospodarowania finansami Gminy 

-  /zgodnie z postanowieniem sądu zostało opublikowane sprostowa-
nie/,-  kolejny raz zaufali mi i powierzyli funkcje gospodarza Gminy.
Dziękuję również za liczne oddane głosy na moich kandydatów do 
Rady Gminy. Dzięki Waszym wyborom stoimy przed kolejną szan-
są aktywnej pracy na rzecz naszej Gminy. Wspólnie z Radą jesteśmy 
w stanie realizować nasz program wyborczy i sprawić, aby NASZA 
GMINA osiągnęła sukces. Dziękując raz jeszcze, życzę Wam i Waszym 
rodzinom szczęśliwego i godnego życia w Naszej Gminie.

             Wójt Gminy Szemud
         RyszaRd KaLKoWsKi

serdecznie dziękuję Mieszkańcom 

gminy łęczyce za liczny (51,05%) 

udział w wyborach samorządowych 

wyrażający troskę o naszą małą oj-

czyznę.

Bardzo dziękuję za obdarzenie mnie 

zaufaniem po raz trzeci. Oznacza to 

dla mnie uznanie i wielki zaszczyt 

a równocześnie wyzwanie i zobowiązanie do dalszej 

pracy na rzecz zaspokajania potrzeb Naszych Miesz-

kańców i dalszego zrównoważonego rozwoju Gminy.

Z wyrazami Szacunku
Piotr Wittbrodt

Wójt Gminy łĘCzyCe

Szanowni Mieszkańcy
Gminy Łęczyce

Szanowni Państwo!

serdecznie dziękuję wszystkim, 
którzy wzięli udział w wyborach, 
a zwłaszcza tym , którzy zaufali mi po 
raz kolejny. 

Zdaliśmy ponownie egzamin z demo-
kracji. Dziękuję za zaangażowanie mo-
jemu Komitetowi Wyborczemu, a prze-
ciwnikom za kulturalną kampanię wy-
borczą. 

Wynik wyborów pokazuje, że wciąż jeszcze mamy sporo 
do zrobienia. Od dziś mamy nową jakość, bo skład Rady 
znacznie się zmienił. Życzę Wam , drodzy mieszkańcy, 
wszystkiego najlepszego w „nowej gminie”.

Wiesław Gębka
Wójt Gminy ChoCzeWo

Szanowni Wyborcy 
z Gminy Gniewino,

serdecznie dziękuję za wszystkie 

oddane 21 października głosy. 

Dzięki Państwa zaufaniu, będę mógł 

przez kolejną kadencję pełnić funk-

cję Wójta Gminy Gniewino, a kan-

dydaci Porozumienia Wyborczego 

stanowić będą pewną większość 

w Radzie Gminy. Naszą codzienną 

pracą będziemy dokładać wszelkich starań, aby nie 

zawieść Państwa oczekiwań i wspierać rozwój naszej 

Małej Ojczyzny.

Zbigniew Walczak
Wójt Gminy GnieWino
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Serdecznie 
dziękuję 
Państwu 
za głosy.

Kazimierz Klawiter 
Radny  

Województwa Pomorskiego

Wiedno
KaszËbË

ProJeKt, Którego Jest Pani 
autorKą, realizowany Jest 
co roKu, od drugieJ edycJi 
bo w ruMi. również co roKu 
udaJe się Pani zdobyć znacz-
ną część głosów. JaK to się 
dzieJe?

Celem mojego projektu jest 
przede wszystkim zapobiega-
nie bezdomności zwierząt. Od 
początku cieszył się on dużym 
zainteresowaniem mieszkań-
ców miasta, już 4 lata temu 
zdobył pierwsze miejsce wśród 
projektów prospołecznych, 
więc jak widać nie tylko mi na 
tym zależy. Mieszkańcy nasze-
go miasta to empatyczni ludzie, 
którzy, chcą zapobiec bezsen-
sownemu cierpieniu niechcia-
nych zwierząt.

 
 
Patrząc na Pani zaangażo-
wanie, czy Można tu Mówić 
o realizacJi Pewnego ro-
dzaJu MisJi?

 
Myślę, że tak. Od zawsze 
w moim domu pomagaliśmy 
porzuconym psom i kotom, 
od 9 lat zajmuje się tym profe-
sjonalnie jako wolontariuszka 
Pomorskiego Kociego Domu 
Tymczasowego. Dopiero pod-
czas czynnej działalności na 
rzecz zwierząt, zobaczyłam 
jak wielka jest skala problemu. 
Pod każdym blokiem i na każ-
dej ulicy żyją wolno bytujące 
koty, a do schronisk codziennie 
trafiają dziesiątki zwierząt. Po 
kliku latach ratowania kotów 
i psów, zdałam sobie sprawę, że 
większej ich liczbie nie jestem 
już w stanie pomóc, a pro-
blem wciąż narasta. Fundacje, 
domy tymczasowe i schroni-
ska dla zwierząt są po prostu 
przepełnione. Zwierzęta stło-
czone są w ciasnych klatkach 
lub na małej powierzchni, co 
uniemożliwia zaspokojenie 
ich podstawowych potrzeb 
gatunkowych. Trzeba także 
podkreślić, że co drugi kot i co 
czwarty pies umiera w polskich 
schroniskach, a większość tych, 
które przeżyją, nigdy nie znaj-
dzie domów. Niestety, zwierząt 
jest dużo więcej niż chętnych 
do ich przygarnięcia. Właśnie 
dlatego sterylizacja i kastracja 
zwierząt, a także ich czipowa-
nie to jedyna skuteczna meto-
da zapobiegania bezdomności 
zwierząt.

 
JaKie Korzyści Przynosi 
realizacJa tego ProJeKtu 
MieszKańcoM oraz gMinie?

 
Oprócz tego, że mieszkańcy 

miasta, będący jednocześnie 
właścicielami zwierząt, mogą 
skorzystać z bezpłatnych zabie-
gów, to na realizacji programu 
skorzystają także ci, którzy 
nawet nie lubią zwierząt – bę-
dzie ich po prostu mniej. Nie 
ma nic przyjemnego w wido-
ku bezdomnego, wałęsającego 
się po ulicy, chorego kota czy 
psa. Dzięki temu, że zwierząt 
bezdomnych jest mniej, rów-
nież służby, takie jak policja 
czy straż miejska, mają mniej 
pracy związanej ze zwierzęta-
mi. Oprócz najważniejszej dla 
mnie korzyści, czyli ogranicze-
nia cierpienia zwierząt poprzez 
zmniejszenie ich niekontro-
lowanego rozrodu, miasto 
realnie oszczędza pieniądze. 
Każda gmina ma obowiązek 
uchwalać program zapobiega-
nia bezdomności i opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi. 
Rumia co roku wydaje na ten 
cel 150 tys. zł, a dzięki kilku-
letniej akcji sterylizacji i ka-
stracji, środki te będzie można 
ograniczyć, a resztę wydać na 
inne, bardziej pożądane przez 
mieszkańców zadania.

 
z JaKiM zainteresowanieM 
właścicieli zwierząt do-
MowycH sPotyKa się ten 
ProJeKt Już Podczas reali-
zacJi?

 
Projekt cieszy się bardzo du-
żym zainteresowaniem miesz-
kańców, a środki wykorzysty-
wane są bardzo szybko. W tym 
roku akcja ruszyła w lutym, 
a pieniądze skończyły się już 
w połowie wakacji. 

 
co Powinien wiedzieć wła-
ściciel czworonoga, Który 
cHce sKorzystać z bezPłat-
neJ sterylizacJi lub Ka-
stracJi?

Kolejna akcja rusza z począt-
kiem 2019 roku. Aby móc 
skorzystać z bezpłatnego za-
biegu, mieszkaniec Rumi musi 
wypełnić wniosek właściciela 
na wykonanie zabiegu, który 
jest dostępny na stronie inter-
netowej urzędu oraz bezpo-
średnio w urzędzie. Z wypeł-
nionym formularzem należy 
się udać do Wydziału Polityki 
Gospodarczej, Mieszkaniowej 
i Ochrony Środowiska, celem 
wstępnej weryfikacji. Tam 
mieszkaniec będzie zobowią-
zany do okazania dowodu 
tożsamości, natomiast w przy-
padku, gdy zabieg będzie do-
tyczyć psa – zostanie dodat-
kowo poproszony o okazanie 
dokumentu potwierdzającego 
posiadanie aktualnego szcze-
pienia przeciwko wściekliźnie. 
Z pozytywnie zweryfikowa-
nym przez urząd formularzem, 
należy udać się do jednego 
z biorących udział w projekcie 
gabinetów weterynaryjnych, 
gdzie po wizycie kwalifikacyj-
nej zostanie ustalony termin 
zabiegu sterylizacji lub kastra-
cji zwierzęcia. 

 
czy Myśli Pani o PodJęciu 
KoleJnycH PodobnycH dzia-
łań na rzecz zwierząt?

 
Na pewno w przyszłym roku 
także złożę projekt steryliza-
cji i kastracji zwierząt do Bu-
dżetu Obywatelskiego Rumi 
i już teraz serdecznie proszę 
mieszkańców o głosy. Ideą 
zapobiegania bezdomności 
poprzez wykonywanie steryli-
zacji i kastracji oraz czipowa-
nia chciałabym zarazić kolejne 
miasta, nie tylko poprzez bu-
dżety obywatelskie, ale także 
poprzez wprowadzenie syste-
mowych rozwiązań dla każdej 
gminy.

co Poradziłaby Pani oso-
boM, Które cHcą zaProPo-
nować własne inicJatywy 
w KoleJneJ edycJi budżetu 
obywatelsKiego w ruMi. JaKi 
Jest PrzePis na suKces?

Liczy się dobry pomysł. Taki 
projekt broni się sam, trafia 
w potrzeby dużej części społe-
czeństwa. Oczywiście bardzo 
ważne jest również zaanga-
żowanie wnioskodawcy i jego 
ciężka praca podczas dwóch 
tygodni głosowania. W moim 
przypadku to się sprawdza, za 
co jeszcze raz ogromnie dzię-
kuję wszystkim, którzy oddali 
swój głos na projekt „Steryli-
zacji i kastracji zwierząt wła-
ścicielskich”.

Wśród stypendystów burmistrza 
Redy znaleźli się uczniowie szkół 
podstawowych, gimnazjaliści, li-
cealiści oraz studenci. Wszyscy 
zaznaczali, że stypendium jest dla 
nich wyjątkowym wyróżnieniem.

od 200 do 800 zł

- Cieszę się z tego, że znalazłem się 
w gronie najzdolniejszych - zapew-
nia Szymon Pobłocki, jeden ze sty-
pendystów. -  Dla mnie to nagroda 
za całoroczną i systematyczną pra-
cę. To były miesiące przygotowań 

do konkursów, które umożliwiły 
mi dostanie się do jednego z naj-
lepszych liceów w kraju.
Młodzi ludzie w zależności od 
osiągnięć jednorazowo otrzyma-
li od 200 do 800 zł. Uroczystość 
uhonorowania uczniów, gimnazja-
listów, licealistów i studentów zor-
ganizowana została w auli Szkoły 
Podstawowej nr 4 w Redzie.

wielKa radość

- Mieszkańcy to nasz największy 
potencjał – mówi Krzysztof Krze-

miński, burmistrz Redy. – Na tym 
etapie nauki i rozwoju każda zachę-
ta jest ważna, a dla samorządu to 
wielka radość, że możemy chociaż 
w takim wymiarze docenić doko-
nania młodych redzkich uczniów, 
studentów, sportowców i artystów.
Stypendiami naukowymi uhono-
rowano ponad trzydziestu uczniów 
i dwóch studentów. Siedemdziesiąt 
pięć osób otrzymało stypendia 
sportowe. Ponadto wyróżniono 
młodych artystów, którym w su-
mie wręczono dziewiętnaście sty-
pendiów.  Anna Walk

Stypendia burmistrza wręczone
REdA | Ponad sto osób otrzymało stypendia burmistrza miasta. Włodarz Redy w ten sposób uho-
norował najzdolniejszych młodych mieszkańców.

Od lat zapobiega 
bezdomności zwierząt
RUMIA | Wywiad z Marleną Pindras, autorką projektu pt. „Sterylizacje 
i kastracje zwierząt właścicielskich”, który zdobył najwięcej głosów w Bu-
dżecie Obywatelskim 2019 w Rumi.

OGŁOSZENIE                                                                                                                                                                               310/2018/DB
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Konkurs Pomorskie Drogi do 
Niepodległej to jeden z elemen-
tów programu obchodów 100-
lecia niepodległości Polski 
i Pomorza, przygotowany przez 
samorząd województwa pomor-
skiego. Przez ostatnie miesiące 
uczniowie pomorskich szkół 
średnich szukali w swoim naj-
bliższym otoczeniu bohaterów 
wydarzeń sprzed 100 lat. W kon-
kursie wystartowało ponad 300 
uczniów z całego regionu, którzy 
przygotowali 112 prezentacji.
Do ścisłego finału konkursu do-
stało się pięć drużyn. By wziąć 
w nim udział, każda drużyna 
musiała zająć pierwsze miejsce 
na powiatowych galach, które 
odbyły się w Gdańsku, Sztumie, 
Starogardzie Gdańskim, Wej-
herowie i Bytowie. Uczniowie 
mogli wybierać – albo sięgając 
po nazwiska z przygotowanej 
w ramach konkursu listy, albo 
samodzielnie odnajdując posta-
cie działające w ich najbliższym 
otoczeniu – w rodzinie czy naj-
bliższym sąsiedztwie. Opisywali 
znane postacie historyczne, ale 
też osoby, które były zaangażo-
wane w działania prowadzące 
do odzyskania przez Polskę nie-
podległości, a o których losach 
później zapomniano. – Każdy 
zakątek naszego regionu ma swo-
jego bohatera wolności – mówił 
obecny na gali Mieczysław Struk, 

marszałek województwa pomor-
skiego. – Powinniśmy czerpać 
z ich patriotyzmu, odwagi i god-
ności każdego dnia. Cieszę się 
niezwykle, że dzięki konkursowi 
mogliśmy przypomnieć sobie 
i innym o lokalnych bohaterach 
walki o niepodległość. Życzę 
nam wszystkim, by stali się dla 
nas inspiracją w działaniu – pod-
kreślił marszałek Struk.

najlepsze na Pomorzu prezenta-
cje o bohaterach niepodległości 
przygotowały drużyny:

V Liceum Ogólnokształcącego •	
im. S. Żeromskiego w Gdańsku 
Zespołu Szkół Ponadgimna-•	
zjalnych nr 1 im. S. Staszica 
w Kwidzynie 
Powiatowego Zespołu Szkół •	
nr 2 im. Bohaterskiej Załogi 
ORP Orzeł w Wejherowie 
II Liceum Ogólnokształcącego •	
im. Ziemi Kociewskiej w Staro-
gardzie Gdańskim 
II Liceum Ogólnokształcącego •	
z Oddziałami Dwujęzycznymi 
im. A. Mickiewicza w Słupsku 

Jury w ocenach stawiało m.in. 
na kreatywność, oryginalność, 
poprawność merytoryczną oraz 
własną interpretację tematu. 
Prace uczniów oceniało siedmiu 
przedstawicieli z Pedagogicznej 
Biblioteki w Słupsku, Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 

Wolność to narodowy skarb. Konkurs Pomorskie 
Drogi do Niepodległej rozstrzygnięty
W Teatrze Muzycznym w Gdyni odbył się finał konkursu „Pomorskie drogi do Niepodległej” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Wojewódzki etap 
zmagań wygrała prezentacja uczniów z II Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku. Wiktoria Augustyn, Patrycja Groch i Kaja Willich przedstawiły postać 
Franciszka Leona Kręckiego. Drugie miejsce zajęli uczniowie z Kwidzyna, a trzecie z Wejherowa. 

Pomorskiego i Pomorskiej Akade-
mii Działania. Komisja podkreśliła, 
że wybór nie był prosty, gdyż pre-
zentacje uczniów były dopracowa-
ne pod względem merytorycznym, 
technicznym i często w sposób 
zaskakujący opowiadały o bohate-
rach i patriotyzmie. – Patriotyzm 
to wiedza o kraju i jego historii – 
mówiła Agata Szklarkowska, prze-
wodnicząca komisji oceniającej 
prezentacje uczniów. – Zespoły, 
które wzięły udział w konkursie, 
w tej nauce patriotyzmu szczegól-
nie nam pomagają – dodała.

na podium konkursu Pomorskie 
drogi do niepodległej stanęły 
drużyny z:

i miejsce – ii liceum ogólno-•	
kształcącego w słupsku,
ii miejsce – zespołu szkół •	
Ponadgimnazjalnych nr 1 
w Kwidzynie,
iii miejsce – Powiatowego •	
zespołu szkół nr 2 w wejhe-
rowie.

Za zajęcie pierwsze miejsca każdy 
z uczniów oraz opiekun otrzyma-
li po 1000 zł, za drugie po 500 zł, 

a za trzecie po 300 zł. – Nie ma 
większej nagrody dla nauczy-
ciela niż sukces jego dzieci, jego 
uczniów – mówiła nauczycielka 
Iwona Tłuchowska, odbierając 
nagrodę za pierwsze miejsce. – 
To była ich praca, z której jestem 
bardzo dumna – podkreślała ze 
wzruszeniem.
Specjalnym gościem uroczystej 
gali zakończenia konkursu była 
Elżbieta Tatarkiewicz-Skrzyńska, 
sanitariuszka i łączniczka Po-
wstania Warszawskiego. Udzieliła 
wszystkim obecnym niezwykłej, 

bardzo wzruszającej lekcji histo-
rii, opowiadając nie zawsze łatwe 
dzieje swojego życia oraz codzienne 
przejawy patriotyzmu. – Wolność 
to największy dar, skarb narodowy, 
o który powinniśmy dbać każde-
go dnia – mówiła Tatarkiewicz-
Skrzyńska. – W swojej młodości 
musiałam o nią walczyć, narażając 
życie podczas powstania i okupacji. 
Czasy Polski ludowej też nie były 
dla mnie proste. Do tego stopnia, 
że podczas stanu wojennego traci-
łam nadzieję. Jednak teraz żyjemy 
w wolnym kraju, możemy się cie-
szyć piękną Polską. Kocham mo-
rze, kocham góry, polską muzykę 
i literaturę. Podziwiam kraj, w któ-
rym żyjemy i o niego dbam. Mimo 
wieku, uczestniczę we wszystkich 
uroczystościach wspominających 
bohaterów tej wolności. To jest 
prawdziwy patriotyzm – podkre-
ślała ze wzruszeniem.
Po uroczystej gali pomorscy ucznio-
wie oraz nauczyciele mieli okazję 
zobaczyć spektakl Teatru Muzycz-
nego w Gdyni „Lalka” w reżyserii 
Wojciecha Kościelniaka.
Konkurs realizowany był przez Sa-
morząd Województwa Pomorskie-
go we współpracy z Wojewódzką 
Biblioteką Pedagogiczną w Słupsku 
oraz Pomorską Akademią Działania 
w Nowym Dworze Gdańskim. Pre-
zentacje, które wygrały etapy po-
wiatowe, można obejrzeć na stronie 
niepodlegla.pomorskie.eu.
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Uroczyste otwarcie wystawy, która prezen-
towana będzie w auli Szkoły Podstawowej nr 
4, zaplanowane zostało na godz. 18. Werni-
saż uświetni występ saksofonisty Marcina 
Janka. Zaprezentowane zostanie malarstwo 
eksperymentalne i prace z pleneru w Dęb-
kach. Dodatkowo wręczone zostaną nagrody 
w konkursie plastycznym pt. „Wolność jest 
w nas” realizowanym przez uczniów redzkich 
szkół. Dodatkowo istniała będzie możliwość 
wylosowania gadżetów promocyjnych Urzę-
du Miasta oraz prac artystów. 
Wystawa prezentowana będzie od piątku 
do poniedziałku w godz. od 10 do 18. Wstęp 
wolny. wa

PrzyJdź na wystawę!

ogłoszenie 
w ramce? Zadzwoń:

660 731 138

reda | stowarzyszenie Kunszt zaprasza na 
wystawę malarstwa, fotografii i rękodzieła 
pt. „wolność jest w nas”. XiV redzie impresje 
startują dzisiaj, czyli 26 października. 
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Biblioteka rozpoczęła przygo-
dę z Lińskim salonikiem po-
etyckim - nowym projektem 
promującym poezję wśród 
dzieci i młodzieży. W dniach 
21-24.08.2018 r. odbyły się 
warsztaty muzyczne „Śpiewa-
my poezję”. Uczestnicy zajęć 
poznali ćwiczenia na rozgrza-
nie aparatu mowy, umuzykal-
nienie oraz na poprawę dykcji 
za pomocą łamańców języko-
wych. Poznali ciekawe utwory 
poetyckie, ich muzyczne inter-
pretacje i wykonawców poezji 
śpiewanej. Młodzież z pomocą 
trenerów stworzyła krótki tekst 
i jego interpretację w wersji 
rap.  
13-14.09.2018 r. odbyły się 
warsztaty literackie z pisarką, 
poetką i ilustratorką Elizą Pio-
trowską. Autorka wspominała 
początki swojego pisarstwa, 
gdy w szkole podstawowej 
uczestniczyła w podobnych 
warsztatach z poetką Danutą 
Wawiłow. Uczestnicy otrzyma-
li zadanie stworzenia wiersza 
na konkretny temat (jabłonka, 
drzewa, wieczór), a następnie 
korzystając ze wskazówek pani 
Elizy doskonalili każdy wers. 
Poetka zwracała uwagę na bu-
dowę,  rytm wiersza, stosowa-
nie rymów, język poezji. Każdy 
uczestnik warsztatów mógł za-
prezentować swój utwór grupie, 
zebrał wiele pochwał i zachęt. 
Pani Eliza prezentowała swo-
je książki, czytała fragmenty 
swoich wierszy oraz rozdawała 
autografy. 
O tym, że język polski nie jest 
tak trudny jak się powszech-
nie wydaje i że zabawa słowem 
może sprawiać dużo radości 
przekonywała młodych czy-

Liński salonik poetycki
GM. LINIA | Biblioteka Publiczna Gminy Linia realizuje projekt „Liński salonik poetycki”. 

telników Biblioteki Publicznej 
Gminy Linia autorka popular-
nych książek dla dzieci Agnieszka 
Frączek - językoznawca, germa-
nistka i leksykograf. 20.09.2018 
r. odbyły się trzy spotkania, 
podczas których autorka z pasją 
i z wielkim poczuciem humo-
ru czytała dzieciom fragmenty 
swoich książek i chętnie odpo-
wiadała na liczne pytania. Wraz 
ze słoniem i kotem, bohaterami 
wierszyków, autorka przestawia-
ła meandry języka polskiego. 
Rozbawiła młodą publiczność 
między innymi opowieścią o ko-
cie, który nocą zakradał się do 
lodówki w poszukiwaniu smacz-

nych kąsków. Autorka przyznała, 
że pisząc teksty dla dzieci zawsze 
myśli o tym, jak je rozbawić, za-
chęcić do czytania i zarazem 
nauczyć prawidłowej wymowy 
i pisowni. 
Dnia 27.09.2018 r. młodzi czy-
telnicy zapoznali się z twórczo-
ścią i życiem regionalnego poety 
Aleksandra Labudy uczestnicząc 
w grze terenowej „Śladami po-
etów kaszubskich”. Zabawa roz-
poczęła się w bibliotece od kodu 
QR z zaszyfrowaną pierwszą 
wskazówką dla poszczególnych 
grup uczestników. Kolejne roz-
wiązywane zagadki prowadziły 
do posągu Grzeni - ducha na 

szlaku turystycznym gminy Li-
nia, popiersia Aleksandra Labu-
dy i jego grobu, gdzie młodzież 
złożyła kwiaty i zapaliła znicze.
Projekt dofinansowano ze środ-
ków Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego pochodzących 
z Funduszu Promocji Kultury.

Taka sytuacja od dawna wystę-
puje w kompleksie budynków 
mieszkalnych na rogu ulic Sobie-
skiego i Kopernika. Z zewnątrz 
problemu nie widać, ale wystar-
czy wejść na niewielkie, otoczone 
budynkami podwórko...
Znajduje się tam m.in. pustostan 
(stary, opuszczony budynek), 
który zaanektowali bezdomni. 
Budynek jest częściowo spalony, 
ponieważ jakiś czas temu dzicy 
lokatorzy zaprószyli tam ogień. 
Widok jest – delikatnie mówiąc  
- nieciekawy i nieestetyczny: 
drewniana, częściowo spalona, 
niedomknięta brama, wewnątrz 
ogromna ilość śmieci, powy-
bijane szyby. Na piętro można 
wejść po zewnętrznych schod-
kach – w miejscu, gdzie powin-
ny być drzwi, leży stary tapczan, 
w pomieszczeniach przewrócona 
zardzewiałą lodówka, mnóstwo 
gruzu, pustych butelek, pobitego 
szkła, odpadów. 
- Z tego, co wiem, ta nierucho-
mość jest zadłużona i od ponad 
10 lat nikt się do niej nie przy-
znaje – opowiada jeden z oko-
licznych mieszkańców. - Jakieś 
2 czy 3 lata później wprowadzili 
się tu bezdomni. I od tej pory 
zaczął się nasz koszmar. Piją tu 
alkohol, krzyczą, zaczepiają nas 
i naszych gości, bywają agre-
sywni. Do tego załatwiają się tu, 
niemal pod naszymi oknami. 
Wielokrotnie zgłaszaliśmy tę 
sprawę Straży Miejskiej, powia-
domiliśmy MOPS i odpowiednie 
służby. Niestety, sytuacja wciąż 
się powtarza. W pewnym mo-
mencie dzicy lokatorzy założyli 
sobie tam nawet kłódkę, zaczęli 
tu gromadzić różne przedmio-
ty, palić śmieci żeby się ogrzać 

w zimie. Wywołali już pożar, 
w którym jeden z nich poniósł 
śmierć. Zdarza się, że przez kilka 
dni z rzędu grupka kilku „pijacz-
ków” stoi tu całymi godzinami 
i piją do późnej nocy. Straż Miej-
ska reaguje na nasze interwencje 
i przyjeżdża, ale to pomaga tylko 
na chwilę. Dwa czy trzy dni póź-
niej znów tu wracają. Jest to dla 
nas bardzo uciążliwe, obawiamy 
się też o bezpieczeństwo nasz 
i naszego mienia. Bo kto może 
zagwarantować, czy w odwecie 
na to, że wezwaliśmy strażników 
miejskich, nie zniszczą nam sa-
mochodu albo znów czegoś nie 
podpalą?
Jak udało nam się ustalić, budy-
nek nie ma właściciela. 
- Sprawa nam jest znana, po-
dejmowaliśmy tam interwencje 
– potwierdza Zenon Hinca, ko-
mendant Straży Miejskiej w Wej-
herowie. - W nocy z 20 na 21 
stycznia bieżącego roku wybuchł 
tam pożar, w którym zginął je-
den z bezdomnych. Byliśmy tam 
zaraz po pożarze, razem z poli-
cją i przedstawicielami Urzędu 
Miasta. 22 stycznia obiekt został 
wpisany do ewidencji jako pusto-
stan. Problem z tym budynkiem 
jest skomplikowany, ponieważ 
jego właściciel zmarł i nie ma 
ustawowych spadkobierców. Nie 
ma więc komu nakazać rozbiór-
ki lub zabezpieczenia budynku 
ani uprzątnięcia terenu. W ta-
kich wypadkach sprawa trafia do 
sądu i nieruchomość powinna 
zostać przejęta przez gminę. Tak 
też dzieje się w tym przypadku, 
procedura administracyjna jest 
w toku. Niestety, takie sprawy są 
długotrwałe.
/raf/

Piją, hałasują, brudzą, 
niepokoją mieszkańców
WEJHEROWO | Bezdomni – w szczególności ci, którzy nie chcą żad-
nej pomocy oraz odmawiają udania się do ośrodków czy noclegowni 
– często są uciążliwi dla mieszkańców. Zajmują pustostany, w których 
spożywają alkohol, hałasują, brudzą, znoszą sterty śmieci. 
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ruMia | w dniach od 25 do 27 października, w sanktu-
arium nMP wspomożenia wiernych, trwa jubileuszowy 
XXX Międzynarodowy festiwal Muzyki religijnej im. ks. 
stanisława ormińskiego w rumi. wśród artystów znalazła 
się Kasia Moś oraz chór gospel Joy. wstęp jest wolny.

To już 30. edycja festiwalu, dla którego inspiracją była postać, 
działającego przez 26 lat na terenie Rumi, wybitnego muzyka 
i kompozytora, wielkiego patrioty, humanisty i wychowawcy 

młodzieży, salezjanina ks. prof. Stanisława Ormińskiego. 
W ramach festiwalu, tradycyjnie, przeprowadzone zostaną 
trzy konkursy: organowy, zespołów chóralnych oraz na 
najlepsze wykonanie pieśni religijnej w języku kaszubskim.
O tytuł najlepszego chóru oraz wykonawcy pieśni religijnej 
w języku kaszubskim walczą m.in. Kwartet Wokalny Insty-
tutu Muzyki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego 
im. Jana Długosza, Zespół wokalny „Canto”, Akademicki 
Chór Politechniki Gdańskiej, Chór kameralny „Sirenes”, 
Chór „Schola Cantorum Misericordis Christi”, a także Chór 
żeński „Cartusia”. W konkursie organowym uczestniczy 9 
instrumentalistów.
Jedną z głównych atrakcji festiwalu jest piątkowy koncert 
muzyki gospel w wykonaniu Kasi Moś oraz Gospel Joy. 
Artyści zagoszczą na scenie o godzinie 19:00. Natomiast 
koncert finałowy, poświęcony jubileuszowi 100. rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości, w wykonaniu 
Aleksandry Zamojskiej (sopran), Ewy Marciniec (alt), Lesz-
ka Skrla (baryton), Orkiestry Symfonicznej Polskiej Filhar-
monii Bałtyckiej oraz Chóru Opery Bałtyckiej pod batutą 
Wojciecha Rodka odbędzie się o godz. 17:15 w sobotę (27 
października). Natomiast o godzinie 20:00 będzie można 
wysłuchać koncertu laureatów. 
Dyrektorem artystycznym festiwalu jest prof. Roman Perucki, 
natomiast funkcję dyrektora wydarzenia pełni Daniel Ptach.

trwa Jubileuszowy festiwal iM. Ks. orMińsKiego



WYCIĄG Z OGŁOSZENIA PRZETARGOWEGO
Wójt Gminy Wejherowo ogłasza publiczne przetargi ustne nieograniczone  na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Gościcino 

z przeznaczeniem na zabudowę produkcyjną, przemysł lekki, rzemiosło uciążliwe i usługi

OsTATNIE WOLNE DzIAŁKI POD zAbuDOWĘ usŁugOWą 
W gOśCICINIE K/WEJhEROWA WOJ.POMORsKIE

W NIEWIELKIEJ ODLEgŁOśCI OD DROgI KRAJOWEJ NR 6

Lp. Obręb Nr ewid. działki Powierzchnia w ha Nr księgi wieczystej Cena nieruchomości  
netto w zł

Przeznaczenie w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego

1. Gościcino 704/63
1,1382 ha, w tym użytki 

i klasy: RIVa
GD1W/00042198/7 1.011.500,00 zł

02-P/U - Teren zabudowy produkcyjnej, przemysłu lekkiego, 
rzemiosła uciążliwego i usług.  Przez działki przechodzi strefa 

ochronna od linii energetycznej.

2. Gościcino 704/65 1,1153 ha, w tym użytki 
i klasy: RIVa

GD1W/00042198/7 991.500,00 zł 02-P/U - Teren zabudowy produkcyjnej, przemysłu lekkiego,
 rzemiosła uciążliwego i usług.  Przez działki przechodzi strefa 

ochronna od linii energetycznej.

Przetargi odbędą się dnia 15 listopada 2018 roku  od godz. 10.00
w urzędzie gminy Wejherowo, ul.Transportowa 1

1) Działka o nr ewid.  704/63 o pow. 1,1382 ha i działka nr 704/65 o pow. 1,1153 ha, położone są w miejscowości Gościcino, a Sąd Rejonowy w Wejherowie IV Wydział Ksiąg  
Wieczystych prowadzi dla nich księgę wieczystą nr KW GD1W/00042198/7. W dniu publikacji ogłoszenia podział działki nr 704/33 na działki 704/63 i 704/65 nie został ujaw-
niony w KW. Stosowny wniosek do Sądu Rejonowego w Wejherowie został złożony. 

Działki w miejscowym planie oznaczone zostały symbolem: 02-P/U - Teren zabudowy produkcyjnej, przemysłu lekkiego, rzemiosła uciążliwego i usług.  Przez działkę prze-
chodzi strefa ochronna od linii energetycznej. Dojazd do działki nr 704/63 poprzez ulicę Handlową lub alternatywnie przez nieurządzoną drogę 03-KD do ulicy C.Klimka. Dział-
ka 704/65 posiada dostęp do ulicy C. Klimka. Szczegóły dotyczące planu dostępne w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Wejherowo. 

Nieruchomości są w kształcie zbliżonym do prostokąta, ze spadkiem. Nieuzbrojone. W ulicach Handlowej i Klimka sieć wodociągowa,  energetyczna i kanalizacji sani-
tarnej. W pobliżu istnieje sieć gazowa.

Działki nie posiadają obciążeń wpisywanych w dziale III i IV KW, ale aktualnie są w dzierżawie na cele rolne. Umowa planowo kończy się z dniem 31.10.2018 r. Obecne zagospodaro-
wanie działek jest w części jako rolne, a w części jako nieużytek, wcześniej wykorzystywany jako plac. Rada Gminy Wejherowo uchwałą Nr XLV/531/2018 z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie 
sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowości Gościcino wyraziła zgodę na ich sprzedaż. Wykaz nieruchomości do sprzedaży, wprowadzony został Zarządzeniem Nr 98/2018 Wój-
ta Gminy Wejherowo z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wejherowo, przeznaczonych do sprzedaży. 

Informujemy ponadto, że warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium. Wadium należy wnieść przelewem środków pieniężnych w wysokości 10% ceny wywo-
ławczej na rachunek Urzędu Gminy Wejherowo – Nr 80116022020000000061963934. Termin wniesienia wadium upływa dnia 8 listopada 2018 roku.  Za datę wniesienia wadium 
uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy Wejherowo.

Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposo-
bem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej 
inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

Pełne ogłoszenie dostępne jest na stronie www.bip.ugwejherowo.pl  w zakładce Komunikaty/ogłoszenia, stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w Referatu Nierucho-
mości i Środowiska UG Wejherowo oraz na tablicy ogłoszeń Sołectwa Gościcino. Szczegółowych informacji udziela Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Środowi-
ska Urzędu Gminy Wejherowo, ul.Transportowa 1, tel. 0-58 677-97-07,  fax 0-58 677-97-00,  pokój nr 41B. 

OGŁOSZENIE PŁATNE                               308/2018/DB



NIERUCHOMOŚCI

sPrzedaM

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

sPrzedaM nieuzbrojoną działkę bu-
dowlaną, 821 m2, w Mieroszynie koło 
Jastrzębiej Góry, do morza ok. 3 km, tel. 
793 903 536

wynaJMę

wynaJMę garaż w Rumi, tel. 668 385 
455

PoszuKuJę wynaJąć

JesteM zainteresowana wynajęciem 
garażu w okolicach ul. Rejtana / osiedle 
Chopina, długoterminowa umowa, tel. 
665 117 489

KuPię

KuPię lub wynajmę garaż murowany w 
okolicy ul. Zachodniej, tel. 506 705 866

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

MOTORYZACJA

sPrzedaM

KuPię

złoMowanie aut, kasacja, skup, po-
moc drogowa, tel. 789 345 593

EDUKACJA

leKcJe dodatkowe z fizyki i chemii, w 
tym zadania oraz matematyka, nauczy-
ciel emeryt, Wejherowo, tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

sPrzedaM komputer, dysk 120 GB, kla-
wiatura Vobis, monitor LCD TV Samsung 
z pilotem, 1000 zł, 505-56-70-34 

PRACA

USŁUGI
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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
szuKasz PracowniKa?
napisz ogłoszenie!
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usługi dekarsko – ciesielskie, tel. 697 
753 504

oPaKowania jednorazowe, tel. 501 175 
330

ProfesJonalna fotografia okolicz-
nościowa: śluby, wesela, sesje plenerowe, 
chrzty, komunie, tel. 697 442 013

Kotłownie, instalacje, wod-kan, gazo-
we, pompy ciepła, całe Trójmiasto i okoli-
ce, tel. 601 677 964

TOWARZYSKIE

Pani lat 65, blondynka, 168 cm wzrostu, 
pozna pana do lat 68, bez nałogów, w 
celu stałego związku, z powiatu wejhe-
rowskiego, tel. 504 872 835

32-lateK pozna Panią do 47 lat, celem 
stałego związku, tel. 690 526 075 Prze-
mek

RÓŻNE

drewno opalowe, buk, sosna i gałę-
ziówka, porąbane, ułożone. Możliwy 
transport, tel. 506 250 477

siano, słoma w balotach - 120x150, sia-
no, słoma w kostkach z magazynu. Moż-
liwość transportu, tel. 506 250 477

blacHy, stal do wypieku 40-60, tel. 694 
642 709 

sPrzedaM odkurzacz – dmuchawa do 
liści nowy, tel. 694 642 709 

sPrzedaM pojemnik na chleb, ładny, 

biały, owalny 60 zł, tel. 507 486 424

Piła tarczowa, drewniana 180 zł. Roz-
siewacz KOS 430 zł, tel. 606 678 60

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

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

sPrzedaM szafę 2-drzwiową, na obu-
wie i kurtki, 135x135, brązowa, bardzo 
tanio, tel. 517 782 024

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

sPrzedaM piłeczki – breloczki z 
rzemieniem biało-czerwony oraz Arki 
Gdynia z niebiesko-żółtym, z zapięciem 
srebrnym karabińczyk, tel. 604 947 489

buRMIsTRz MIAsTA RuMI 
OgŁAszA NAbóR NA WOLNE 

sTANOWIsKO PRACY 
W uRzĘDzIE MIAsTA RuMI: 

Kierownik Referatu zamówień Publicznych, 
w pełnym wymiarze czasu pracy.

 
Szczegółowa treść ogłoszenia o naborze dostępna jest 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi oraz w Biule-
tynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi /www.
bip.rumia.pl/.

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
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WóJT gMINY WEJhEROWO
INfORMuJE

że od dnia 26 października 2018 r. na stronie Biule-
tynu Informacji Publicznej Gminy Wejherowo oraz 
internetowej Gminy Wejherowo, a także na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy Wejherowo, ul. Transporto-
wa 1,  został wywieszony wykaz dotyczący:

nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na •	
cele rolne oraz uprawy ogrodowe, oznaczonych 
jako działki nr 2/18 w Kąpinie, 208/1 w Kniewie 
oraz 699/16 w Gościcinie.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach obję-
tych wykazem można uzyskać w Referacie Gospo-
darki Nieruchomościami i Środowiska, tel. 58 738- 
67-51 i 58 677-97-07.
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bądź 
na bieżąco!
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