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Jeszcze tylko do końca kwietnia, 
czyli do najbliższego wtorku, 
mieszkańcy Wejherowa, Redy 
i Rumi mogą składać swoje 
pomysły do tegorocznych edycji 
Budżetów Obywatelskich. We 
wszystkich trzech miastach BO 
realizowane są w formule metro-
politalnej, podobnie jak w wielu 
innych miastach i gminach na 
Pomorzu. Terminy składania 
propozycji, a później głosowania, 
są jednakowe. W poszczegól-
nych miastach kwoty oraz zasady 
jednak się różnią. Jak to wygląda 
w powiecie wejherowskim?

Ostatnia 
chwila na Twój

pomysł!
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To ostatnie dni,
by złożyć projekt
RUMIA | Kończy się pierwszy etap szóstej edycji Budżetu Obywatelskiego w Rumi. Tylko do 30 kwietnia każdy 
mieszkaniec miasta może złożyć projekt własnego autorstwa. Do dyspozycji rumian jest 1,5 miliona złotych. 
Warto pamiętać, że niektóre zasady przedsięwzięcia, w porównaniu do minionych lat, uległy zmianom.

Niewielki wysiłek, 
ogromNa szaNsa

Projekt może złożyć każdy rumianin, bez 
względu na wiek. Wystarczy zebrać 15 pod-
pisów i w terminie do 30 kwietnia przedłożyć 
odpowiedni dokument. Formularze zgłosze-
niowe i listy poparcia można pobrać na stro-
nie www.rumia.budzet-obywatelski.org lub 
odebrać w Biurze Obsługi Mieszkańców.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy 
w wersji papierowej należy składać w Biurze 
Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rumi. 
Natomiast projekt w wersji elektronicznej 
można przesłać na adres mailowy: budzeto-
bywatelski@rumia.eu.

odświeżoNy regulamiN

Ze względu na rosnące ceny robót i mate-
riałów budowlanych, maksymalna wartość 
projektów inwestycyjnych została zwięk-
szona z 250 do 300 tysięcy złotych. Po-
nadto w wyjątkowych przypadkach mak-
symalny czas realizacji zadań może zostać 

wydłużony z 12 do 24 miesięcy.
Istotną zmianą jest również ograniczenie 

liczby inwestycji realizowanych na terenie 
placówek edukacyjnych do jednej rocznie. 
Oznacza to, że podczas każdej edycji BO 
w Rumi, do realizacji zostanie przeznaczony 
tylko ten projekt szkolny, który uzyska naj-
więcej głosów. Ponadto, placówka edukacyj-
na na terenie której został zrealizowany zwy-
cięski projekt, będzie mogła zaproponować 
kolejną koncepcję dopiero po upływie 2 lat.

Wprowadzone zostały także papierowe 
karty do głosowania, które mają być uzupeł-
nieniem formy elektronicznej. Dzięki temu 
osoby, którym głosowanie internetowe spra-
wia pewne trudności, będą mogły przyjść do 
miejskich jednostek i tam oddać głos.

NiezmieNNe kwestie

Tak samo jak w poprzednich edycjach 
przedsięwzięcia, do dyspozycji rumian jest 
1,5 mln zł. Pieniądze te dają lokalnej spo-
łeczności realną szansę na realizację wła-
snych pomysłów, które mogą poprawić kom-

fort życia wszystkich mieszkańców miasta.  
Pomysły mogą dotyczyć zarówno kwe-

stii inwestycyjnych, takich jak place zabaw, 
ścieżki rowerowe, boiska czy remonty chod-
ników, jak i spraw prospołecznych w postaci 
zajęć rekreacyjnych, warsztatów plenero-
wych oraz koncertów. W pierwszym przy-
padku szacowana wartość pojedynczego 
projektu nie może przekroczyć 300 tysięcy 
złotych, a w drugim kwota jest ograniczona 
do 50 tysięcy. 

Co dalej?

Następnym etapem BO 2020 w Rumi, po 
weryfikacji projektów, będzie głosowanie, 
które potrwa od 9 do 23 września. Więcej 
informacji na temat przedsięwzięcia moż-
na uzyskać na stronie internetowej miasta 
www.rumia.eu oraz pod numerem telefonu 
58 679 65 76.

www.rumia.eu
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Przypomnijmy, że maksymal-
na wartość zgłoszonego pro-
jektu inwestycyjnego nie może 
przekroczyć kwoty 200 tys. zł, 
a projektu nieinwestycyjnego – 
10 tys. zł. Procedury składania 
wniosków i głosowania pozosta-
ją bez zmian. Projekt musi mieć 
poparcie co najmniej 50. miesz-
kańców Wejherowa. Wzorem lat 
ubiegłych, głosować będzie mógł 
każdy mieszkaniec Wejherowa, 
który ukończył 16 lat, a każdy 
głosujący będzie mógł oddać 
maksymalnie dwa głosy – jeden 
na projekt inwestycyjny i osob-
no jeden na projekt nieinwesty-
cyjny. Głosowanie odbywać się 
będzie tak jak w poprzednich 
latach - elektronicznie na stro-
nie internetowej miasta Wejhe-
rowo oraz w formie pisemnej we 
wskazanych punktach. 

Autorzy projektów muszą pa-
miętać, że propozycje działań 
muszą należeć do zadań wła-
snych miasta, a także uwzględ-
niać zasady legalności, gospo-

darności i celowości. Projekt 
do budżetu obywatelskiego 
powinien być tak napisany, aby 
z jednej strony zainteresować 
mieszkańców i zdobyć ich po-
parcie potrzebne do złożenia 
wniosku, a potem w głosowa-
niu, zaś z drugiej strony musi 
umożliwiać weryfikację formal-
ną i analizę techniczno-ekono-
miczną wniosku przez Komisji 
ds. Budżetu Obywatelskiego. 

Głosować będzie można od 9 
do 29 września. Wyniki pozna-
my w październiku br. 

/raf/

Na co wydać 
milion złotych?
WEJHEROWO | Także w Wejherowie tylko do wtorku moż-
na składać pomysły do V edycji Budżetu Obywatelskiego. Do 
dyspozycji mieszkańców jest 1 milion złotych. Głosowanie 
na projekty odbędzie się we wrześniu. 
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Dyżur 
REPORTERA
Widziałeś ciekawe wydarzenie? 
A może chcesz 
zgłosić jakąś sprawę?

tel. 606 112 745

harmOnOgram BO 2019:

1 - 30 kwietnia•	  – składanie wniosków-  
projektów przez mieszkańców
do 31 maja •	 – analiza złożonych   
propozycji projektów 
do 4 czerwca•	  – publikowanie sprawdzonych 
formalnie projektów i poddanie ich konsulta-
cjom społecznym – czas na wnoszenie   
uwag przez mieszkańców
10 czerwca •	 – zakończenie konsultacji   
społecznych 
28 czerwca•	  – ogłoszenie listy    
zakwalifikowanych projektów do głosowania 
9 - 23 września•	  – głosowanie    
mieszkańców na projekty 
październik •	 – ogłoszenie wyników   
głosowania
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wejHerowo | od 6 maja wydłużona zostanie trasa linii 
6 - autobus pojedzie na os. Fenikowskiego. 

Aby usprawnić ko-
munikację miejską 
w Wejherowie, od 6 
maja linia autobu-
sowa nr 6 zostanie 
wydłużona do pę-
tli na os. Fenikow-
skiego. Dodatkowo 
utworzone zostaną 
nowe przystanki.
Do tej pory linia au-
tobusowa nr 6 kur-
sowała na trasie 
Wejherowo Roga-
li Energa do skrzy-

żowania z ul. Patoka/Necla. Jak informuje Czesław Kordel, 
prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji w Wejherowie, od 6 
maja kurs zostanie przedłużony.
Trasa w kierunku os. Fenikowskiego bez zmian przebiegać 
będzie do przystanku Chmielewskiego. Dalej autobus poje-
dzie ul. Gryfa Pomorskiego do skrzyżowania z ul. Orzeszko-
wej, a następnie do pętli. Na nowym fragmencie trasy zosta-
ną utworzone przystanki Dzięcielskiego przy osiedlu Dzię-
cielskiego oraz Gryfa Pomorskiego Kościół - obok kościoła 
przy ul. Gryfa Pomorskiego.
Trasa w kierunku Wejherowo Rogali Energa przebiegać bę-
dzie: od przystanku początkowego Wejherowo os. Fenikow-
skiego ulicami: Orzeszkowej, Gryfa Pomorskiego do przy-
stanku Wejherowo Necla/Patoka i dalej bez zmian.
Informujemy także, że obecny przystanek końcowy Wejhe-
rowo Necla/Patoka zostaje wyłączony z obsługi, a obsługa 
wejherowskiego szpitala zostaje zapewniona tylko kursami z 
oznaczeniem „S – kurs przez: Wejherowo Szpital02”. /wa/

dłuższa trasa, 
Nowe przystaNki

Trwa kolejna edycja budżetu 
obywatelskiego w Redzie. Do 
końca kwietnia mieszkańcy 
mogą zgłaszać propozycje za-
dań, które mają zostać zrealizo-
wane w przyszłym roku.

- Budżet obywatelski cieszy 
się zainteresowaniem mieszkań-

ców- zapewnia Hanna Janiak, 
sekretarz Redy. - Zgłoszonych 
projektów na razie nie jest dużo, 
ale mieszkańcy cały czas dzwo-
nią i pytają o to, jak złożyć wnio-
sek. Wszystko wskazuje na to, że 
podobnie jak w latach ubiegłych 
czekają na ostatnią chwilę.

W tym roku maksymalna 
kwota przeznaczona na reali-
zację jednego projektu wyno-
si 75 tys. zł. Projekty można 
składać w formie papierowej 
bądź elektronicznej. Zgłaszać 
można nie tylko propozycje 
inwestycji, ale także działań 

społecznych i kulturalnych.
- Warto zastanowić się nad 

tym, czego brakuje w najbliż-
szej okolicy, skrzyknąć się 
z sąsiadami, a następnie zgłosić 
odpowiedni projekt – zachęca 
Hanna Janiak. - Budżet oby-
watelski to okazja do tego, aby 
przy wykorzystaniu środków 
z budżetu miasta własny pomysł 
wcielić w życie.

Jak zaznaczają urzędnicy, 
jedna osoba może złożyć tylko 
jeden projekt, a wnioski skła-
dać mogą wszyscy mieszkań-
cy Redy, bez względu na wiek. 
W tym roku nowością jest 
możliwość składania odwołań 
przez wnioskodawców, którzy 
nie zgadzają się z decyzją od-
rzucenia ich projektu.

Więcej informacji na temat 
redzkiego budżetu obywatelskie-
go znajduje się na stronie www.
bo.reda.pl, gdzie są dostępne 
również formularze wniosków 
i listy poparcia – w zakładce BO 
2020 – dokumenty do pobrania. 
WA

Składanie wniosków 
na końcowym etapie
REdA | Jeszcze przez kilka dni można składać propozycje do budżetu obywatelskiego. Do rozdy-
sponowania jest w sumie 375 tys. zł.

REKLAMA                                  52/2019/RL
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Miejsce na twoją 
reklamę

660 731 138  |  d.bieszke@expressy.pl

wejHerowo | Niedługo zostanie zorganizowane spotka-
nie dla mieszkańców ul. kopernika, którego tematem bę-
dzie przebudowa tej ulicy. 

- Zapraszamy mieszkańców Wejherowa, w szczególności 
mieszkających przy ul. Kopernika, na spotkanie konsulta-
cyjne, które odbędzie się 9 maja o godz. 16 w sali konferen-
cyjnej Filharmonii Kaszubskiej – zachęcają przedstawiciele 
miejskiego urzędu. - Na spotkaniu włodarze miasta przed-
stawią mieszkańcom projekt przebudowy tej ulicy. 
Przebiudowa ul. Kopernika ma być przeprowadzona w ramach 
projektu pod nazwą „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa”, na 
które Gmina Miasta Wejherowa otrzymała dofinansowanie ze 
środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. /raf/

koNsultaCje z mieszkańCami

Zadanie pn. „Przedszkolaki 
z perspektywą – utworzenie 
275 nowych miejsc przed-
szkolnych w Redzie” weszło 
w etap, z którego najbardziej 
cieszą się maluchy. Tuż przed 
świętami wielkanocnymi do 
miejskich placówek przed-
szkolnych trafiło wyposażenie 
zamówione w ramach projek-
tu. Chodzi o nowe zabawki, 
pomoce edukacyjne, materiały 
plastyczne, sprzęt TIK (tech-
nologii informacyjno - ko-
munikacyjnej) oraz meble do 
gabinetów logopedycznych. 
Przedszkola czekają jeszcze 
między innymi na wyposaże-
nie i pomoce dydaktycznych 
do integracji sensorycznej SI, 
wyposażenie gabinetów logo-
pedycznych oraz roboty inte-
raktywne.  

- Przypominamy, że w ra-
mach projektu w mieście po-
wstały już publiczne pla-
cówki, tj. Przedszkole nr 1 
i Przedszkole nr 2, docelowo 
oferujące 275 miejsc – mówi 
Łukasz Kamiński, zastępca 
burmistrza Redy. - Dzieciom 
zapewniono ciekawą ofertę 
edukacyjną i wychowawczą, 
a także umożliwiono udział 
w dodatkowych zajęciach, jak 
język angielski i Laborato-
rium Malucha. Prowadzone są 
też zajęcia specjalistyczne dla 
przedszkolaków z deficyta-
mi i niepełnosprawnościami. 
Nadto czterech nauczycieli 
podjęło studia podyplomowe 
z zakresu oligofrenopedago-

Przedszkolaki otrzymały 
nowe zabawki
REdA | Do redzkich placówek przedszkolnych trafiły nowe zabawki i pomoce edukacyjne. To efekt 
realizowanego przez miasto projektu unijnego. 

giki, a 25 pedagogów weźmie 
udział w szkoleniu ECDL, pod-
noszącym kompetencje w obsza-
rze cyfrowym. 

Projekt realizowany jest od 
września ubiegłego roku, a za-
kończy się w wakacje roku przy-
szłego. Dofinansowanie z Unii 
Europejskiej wynosi ponad 4,2 
mln zł. Do przedsięwzięcia Reda 
dołoży ponad 750 tys. zł.

łukasz kamiński,
zastępca burmistrza Redy

W najbliższym czasie w ramach projektu pn. 
„Przedszkolaki z perspektywą – utworzenie 
275 nowych miejsc przedszkolnych w Redzie” 
planowane są prace remontowo-wykoń-
czeniowe, w tym wykonanie podjazdu dla 
niepełnosprawnych w Przedszkolu nr 2 oraz 
wyposażenie nowych placów zabaw.

REKLAMA              145/2019/DB

wejHerowo 
| europoseł ja-
nusz lewandow-
ski odwiedził 
wejherowo. 

Janusz Lewan-
dowski to po-
seł do Parlamen-

tu Europejskiego (od 2004 roku), zaś w latach 2010 – 2014 
Komisarz Unii Europejskiej i Programowania Finansowe-
go. Z przedstawicielami władz miasta rozmawiał o sytuacji 
w Wejherowie, bieżących problemach oraz przyszłości i per-
spektywie w kontekście programów i funduszy unijnych. 
- Miasto pozyskało ponad 100 mln zł, z czego największą pulę 
stanowią pieniądze unijne – zaznaczył Arkadiusz Kraszkie-
wicz, zastępca prezydenta Wejherowa. -  Udało nam się dzię-
ki temu zrealizować wiele inwestycji i projektów społecznych. 
Obecnie dzięki wsparciu z funduszy unijnych w Wejherowie 
realizowana jest m.in. budowa węzła integracyjnego Kwiato-
wa, termomodernizacja budynków i rewitalizacja fragmentów 
miasta, w którą włączone zostały wspólnoty mieszkaniowe. 
Europoseł Janusz Lewandowski podkreślił, że jest zaskoczo-
ny i zauroczony tym, co zobaczył w Wejherowie. 
- To chyba jedyny taki Ratusz w Polsce, Ratusz z duszą i tra-
dycją – podkreślił Janusz Lewandowski. - Ta tradycja od cza-
sów Wejhera aż po XXI wiek żyje tu. A jeśli chodzi o sprawy 
unijne, to zawsze jestem przeciwny temu, żeby Unię Europej-
ską ograniczać do pieniędzy. Jest to przecież największy na 
świecie obszar wolności obywatelskiej, demokracji, swobody 
podróżowania, pozyskiwania pracy i studiowania. 
Spotkanie zostało zaaranżowane m.in. przez Jacka Gafkę. 
przewodniczącego Rady Miasta Wejherowa. 
- Janusz Lewandowski jest autorem wspaniałej perspektywy 
finansowej 2014 – 2020, która dosłownie zalała nas deszczem 
pieniędzy - podkreślił Jacek Gafka. - Perspektywy, która do-
piero się rozpędza, a której beneficjentem jest również miasto 
Wejherowo.  /raf/

o perspektywaCH 
i FuNduszaCH uNijNyCH
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- WKS Gryf Wejherowo, po-
dobnie jak inne stowarzyszenia 
i organizacje, co roku otrzymuje 
od miasta dotację na działania, 
w szczególności związane z mło-
dzieżą – wyjaśnia Krzysztof Hil-
debrandt, prezydent Wejherowa. 
- Umowa, którą dziś podpisali-
śmy z klubem, jest promocyjną, 
a zatem dodatkową. Przekazali-
śmy 200 tys. zł dla klubu i liczy-
my na to, że ta kwota wspomoże 
działalność Gryfa. Piłka nożna 
jest kosztowna, a zależy nam na 
tym, aby wejherowski klub osią-
gał jak najlepsze wyniki.

Prezydent zaznaczył ponadto, 
że w przypadku Wejherowa 200 
tys. zł dotacji to kwota dość 
znacząca. 

- Wiemy, że niektóre kluby 
piłkarskie otrzymują większe 
kwoty, ale trzeba pamiętać, że 
jest tak w większych miastach 
– wyjaśnia Krzysztof Hilde-
brandt. - Nie możemy się rów-
nać z miastami wojewódzkimi, 
które mają duże większe możli-
wości finansowe. 

Pieniądze będą przeznaczo-

ne na cele związane z promocją 
miasta m.in. podczas II-ligo-
wych rozgrywek. 

- Podczas każdego wyjazdu sta-
ramy się promować miasto za-
równo przez pierwszy klub, jak 
również poprzez drużynę junio-
rów – wyjaśnia Piotr Ruszewski, 
prezes WKS Gryf Wejherowo. 
- Jest to spore wsparcie dla nas. 
Potrzeby są oczywiście większe, 
ale musimy się dostosować do 
takich warunków i budżetu, ja-
kie mamy. Staramy się, aby klub 
jak najlepiej funkcjonował. 

Obecnie sytuacja Gryfa w lidze 
jest trudna, przed sportowcami 
kilka ważnych spotkań. 

- Musimy wygrać ostatnie pięć 
kolejek – mówi prezes Piotr Ru-
szewski. - Komentatorzy pod-
kreślają, że nasza drużyna nie 
jest słabsza od rywali, gramy 
jak równy z równym, ale mieli-
śmy trochę pecha. Liczę na to, że 
w ostatnich kolejkach szczęście 
nam dopisze. 

- Życzymy sukcesów i trzyma-
my kciuki! - zapewnił prezydent 
Wejherowa. /raf/

Dotacja od miasta dla Gryfa
WEJHEROWO | Wejherowski Klub Sportowy Gryf Wejherowo otrzymał kolejną dotację z budżetu mia-
sta. Tym razem kasę klubu zasiliła kwota 200 tys. złotych z przeznaczeniem na cele promocyjne miasta. 
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masZ ciEKawY tEmat? Napisz do nas: r.korbut@expressy.pl

OGŁOSZENIE                                                                        137/2019/DB 

rumia | - wjazdy do garaży w bloku przy ulicy stoczniow-
ców 2N zostały wybudowane niewłaściwie, pod zbyt du-
żym kątem – uważa nasz Czytelnik, mieszkaniec rumi. 

Wjazdy do garaży w 
niektórych budynkach 
przy ul. Stoczniowców 
w Rumi Janowie (mię-
dzy innymi w bloku nr 
2N) mają duży kąt spa-
du. Nasz Czytelnik, 
mieszkaniec Rumi, jest 
zdania, że zostały one 
wybudowane niezgod-
nie z obowiązującymi 
przepisami. 

- Wjechanie do garażu tak, aby nie uszkodzić samochodu, 
było prawie niemożliwe – wyjaśnia rumianin. - Dlatego w wielu 
garażach ktoś (spółdzielnia lub sami właściciele) pozakładał 
stalowe blachy, aby nieco zmniejszyć kąt najazdu. To nieeste-
tyczne. Kto zezwolił na to, aby te budynki zostały tak wykona-
ne? Uważam, że to niezgodne z obowiązującymi przepisami.
Poprosiliśmy o wyjaśnienie tej sprawy przedstawicieli zarządy 
Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo, która zarządza budynkami 
przy ul. Stoczniowców 2. 
- Wjazdy do garaży przy ul. Stoczniowców 2M i 2N zostały wy-
konane zgodnie z normami określonymi w Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budyn-
ki i ich usytuowanie – wyjaśniają przedstawiciele zarządu SM 
Janowo. - Po zakończeniu budowy został dokonany stosow-
ny odbiór techniczny budynku przez Powiatowego Inspek-
tora Nadzoru Budowlanego w Wejherowie. Na prośbę miesz-
kańców zostały ułożone przez wykonawcę prac budowlanych 
w/w budynków elementy niwelujące kąt najazdu i ułatwiające 
wjazd do garaży w przypadku niektórych samochodów (z ob-
niżonym zawieszeniem). Takie rozwiązanie, powszechnie sto-
sowane, zgłaszający problem mieszkańcy uznali za wystarcza-
jące i nie stwierdzono dalszych zgłoszeń w tej materii. /raf/

do garażu po płytaCH

Fot. Rafał Korbut
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Za nami Światowy Dzień Ziemi. 
W proekologiczne obchody po raz ko-
lejny włączają się mieszkańcy Redy, 
którzy już w najbliższą sobotę wezmą 
udział w wielkim sprzątaniu. Oczysz-
czanie koryta rzeki Redy połączone zo-
stanie z otwarciem sezonu grillowego.

- Pierwsza grupa wyrusza o godzinie 
9.00 z ulicy Orzeszkowej, na grani-
cy Wejherowa, a druga o godz. 10.00 
z okolic mostu przy Stajni Pegaz na ulicy 
Rzecznej – mówi Grażyna Lemańczyk, 
kierownik Referatu Gospodarki Od-
padami Komunalnymi Urzędu Miasta 
w Redzie. – Około południa planowany 

jest powrót do parku miejskiego, gdzie 
razem z Fabryką Kultury zapraszamy na 
rozpoczęcie sezonu grillowego.

Chcesz uczestniczyć w tegorocznym 
sprzątaniu? Organizatorzy proszą o przy-
bycie w wygodnym stroju roboczym 
oraz w obuwiu typu kalosze. Worki na 
śmieci mają być rozdawane w punktach 
startowych. Warto wiedzieć, że osoby 
niepełnoletnie muszą znajdować się pod 
opieką dorosłych.

Sobotnią akcję organizują wspólnie: 
Urząd Miasta w Redzie, Miejski Dom 
Kultury,  Kajakowe Meandry oraz okręg 
16 Polskiego Związku Wędkarskiego. WA

W sobotę wielkie sprzątanie
REdA | Już po raz szósty redzianie spotkają się na brzegu rzeki Redy, aby wspólnie, piechotą i z kaja-
ków, posprzątać jej obrzeża. Ekologiczna akcja połączona zostanie z otwarciem sezonu grillowego.

trasa sprZątania:

9:00•	  I grupa – ul. Orzeszkowa   
(granica Wejherowo/reda),
10:00•	  II grupa – ul. rzeczna  
(reda, Stajnia Pegaz most),
10:30•	  – ul. Drogowców   
(most kolejowy na Puck – duży plac),
11:00•	  Park Miejski,
11:20•	  – ul. Kazimierska  
(przed stawem rybnym),
11:40•	  powrót do Parku Miejskiego. 
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redzkie spotkaNie 
wielkaNoCNe
reda | w sobotnie, przedświąteczne popołudnie Fabryka 
kultury w redzie otworzyła drzwi dla osób starszych, sa-
motnych i wszystkich mieszkańców redy, którzy czuli po-
trzebę bycia razem w ten wyjątkowy przedświąteczny czas.

teresa tkaCzyk,
radna Rady Miejskiej w Redzie

Serdecznie dziękuję za wsparcie przy 
organizacji przedsięwzięcia przewodniczą-
cemu Rady Miejskiej, moim koleżankom 
i kolegom radnym, burmistrzowi oraz jego 
zastępcy, a także księdzu proboszczo-
wi Marianowi Świątek, Fabryce Kultury 
i Weronice Korthals, która wraz z rodziną 
uraczyła nas programem muzycznym.

Redzkie spotkania wielkanocne to pomysł radnej Teresy Tka-
czyk. W organizację przedsięwzięcia włączyli się również po-
zostali radni, a także burmistrz Krzysztof Krzemiński, para-
fia Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej.  
- To już druga Wielkanoc, którą spędzamy w tym gronie – mó-
wiła Teresa Tkaczyk, miejska radna. - Mam nadzieję, że za rok 
znów będzie nas więcej. Cieszę się, że wszyscy wyszli zado-
woleni, z podarunkami i uśmiechem na twarzy – dodała.

Fot. Michał Kaczmarek

REKLAMA                                              U/2019/PR
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CHwila 
reFleksji

Oficjalne uroczystości roz-
poczną się 3 maja o godzinie 
9:30 mszą świętą w Sanktu-
arium Najświętszej Maryi Pan-
ny Wspomożenia Wiernych. 
Następnie zostaną złożone 
kwiaty pod pomnikiem Hie-
ronima  Derdowskiego i Józefa 
Wybickiego.  

poCzątek 
zabawy

Natomiast o godzinie 13:30 
na boisku wielofunkcyjnym 
przy ul. Bukowej rozpocznie 
się festyn rekreacyjno-sporto-
wy. Tam odbędzie się między 
innymi „rumska talentiada”, 
mecz piłki nożnej, konkurs to-
czenia piłek i rzutów karnych, 
a także występy duetu smycz-
kowego „Queens of Violins” 
oraz Moniki Kitel z zespołem. 
Natomiast na najmłodszych 
czekać będą zjeżdżalnia i dmu-
chany zamek.  

Tegoroczne obchody Święta 
Narodowego Trzeciego Maja 
będą nawiązywały do 65-lecia 
nadania praw miejskich Rumi. 

Właśnie dlatego tuż po godzi-
nie 18:00 chętni będą mogli 
uczestniczyć w konkursie wie-
dzy o mieście.

gwóźdź 
programu

„Kamień z napisem LOVE”, 
„Zagubiony”, „Symetryczno-
liryczna” czy „Tak smakuje ży-
cie” – między innymi te radio-
we hity będzie można usłyszeć 

od godziny 19:00 za sprawą 
grupy Enej. Występ zespołu 
rockowo-folkowego, którego 
nazwa pochodzi od imienia 
głównego bohatera „Eneidy”, 
będzie głównym punktem wy-
darzenia. Wstęp jest wolny.

Organizatorami imprezy są: 
Miejski Ośrodek Sportu i Re-
kreacji w Rumi, Miejski Dom 
Kultury w Rumi, Starostwo 
Powiatowe w Wejherowie, 
a także Urząd Miasta Rumi.

Majówka w Rumi z zespołem Enej
RUMIA |  Głównym punktem 3-majowych obchodów w Rumi będzie koncer t zespołu Enej. 
Słynni ar tyści wystąpią o godzinie 19:00 na boisku przy ulicy Bukowej. Oprócz tego organiza-
torzy przygotowali szereg rozmaitych atrakcji z myślą o całych rodzinach. 

Zagórska Struga ma 
nowych mieszkańców

ekologiCzNa 
tradyCja

Zarybianie Zagórskiej Stru-
gi realizowane jest cyklicznie, 
wiosną lub latem. W działania, 
oprócz gminy, zaangażowany 
jest Polski Związek Wędkarski.

– Właściwie od początku ist-
nienia koła, czyli już od 45 lat, 
Zagórska Struga jest corocz-
nie zarybiana pstrągiem poto-

kowym. Tym razem do rzeki 
trafił wylęg żerujący, każda 
sztuka mierzy do 2 centyme-
trów – mówi Tadeusz Jaśko-
wiak, sekretarz koła PZW nr 
50 w Rumi.

trudNe waruNki

Ryby pochodzą z lokalnej ho-
dowli, będącej jedną z najstar-
szych w regionie i która jako 

jedyna znajduje się na cieku. 
Oznacza to, że wypuszczone na 
wolność drapieżniki mają uła-
twioną aklimatyzację.

– Przez brak przepławki, czyli 
kanału umożliwiającego prze-
dostanie się z dolnego na górny 
poziom wody, możliwości wej-
ścia ryby z morza praktycznie 
nie ma. Staramy się więc zary-
biać ten odcinek w miejscach, 
gdzie najłatwiej pstrągom prze-
żyć – wyjaśnia Tadeusz Jaśko-
wiak.

widać eFekty

Jak podkreślają wędkarze, 
przy corocznym spuszczaniu 
wody na okres zimowy więk-
szość pstrągów potokowych 
spływa w kierunku morza. Póź-
niej jednak wracają.

– Jesienią czy latem w Zagór-
skiej Strudze można dojrzeć na-
wet metrowe trocie i pstrągi. Aż 
się wierzyć nie chce – przekonu-
je sekretarz rumskiego koła.

pod  Nadzorem

Należy pamiętać, że w wodach 
będących w użytkowaniu Pol-
skiego Związku Wędkarskiego 
obowiązują określone regulacje 
dotyczące ochrony pstrąga poto-
kowego. Osoby dopuszczające się 
nielegalnego połowu ryb, w zależ-
ności od ich wartości, popełniają 
wykroczenie lub przestępstwo.

– Presja wędkarska na szczę-
ście jest bardzo mała. Większość 
wędkarzy udaje się na Redę. Na 
Szmelcie zdarza się, że niczego 
nieświadome dzieci dopuszcza-
ją się nielegalnego połowu. Nie 
widać jednak, żeby tego pstrąga 
było dużo więcej czy dużo mniej – 
podsumowuje wędkarz.

RUMIA | Przepływająca przez Rumię rzeka została ponownie zarybiona. Ponad 14 tysięcy pstrągów 
potokowych, mierzących do kilku centymetrów, wpuścili do Zagórskiej Strugi rumscy wędkarze.  
Przedsięwzięcie było współfinansowane przez urząd miasta.
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W ciągu minionych piętnastu 
lat środki pozyskane z Unii Euro-
pejskiej przyczyniły się do ogrom-
nych, pozytywnych zmian. Nowe 
drogi i chodniki, energooszczęd-
ne oświetlenie, place zabaw, a tak-
że miejsca sprzyjające integracji 
i relaksowi – to tylko kilka przy-
kładów inwestycji, które w Re-
dzie realizowane były z udziałem 
środków unijnych. Są powody do 
zadowolenia, w związku z czym 
burmistrz Krzysztof Krzemiński 
zachęca mieszkańców do świę-

towania 15. rocznicy wstąpienia 
Polski do Unii Europejskiej. Rocz-
nicowe obchody zorganizowa-
ne zostaną w Rodzinnym Parku 
Miejskim, gdzie w środę o godz. 
13:30 nastąpi wspólne odśpiewa-
nie „Ody do radości”.  

- Każdy chętny otrzyma kartkę 
ze słowami hymnu, więc tu nie 
powinno być problemów – mówi 
Krzysztof Krzemiński, burmistrz 
Redy. – Z mieszkańcami spotka-
ją się radni Młodzieżowej Rady 
Miejskiej, którzy w zasadzie nie 

znają innej Polski, niż będącej 
członkiem Unii Europejskiej. 
Chcemy również przypomnieć, 
jak Reda rozwinęła się w ostat-
nich latach dzięki funduszom 
unijnym.

Po hymnie, od godz. 14 do 18, 
pracownicy Fabryki Kultury za-
chęcają wszystkich do wspólnej 
zabawy w ramach Redzkiej Eks-
plozji Kolorów. - Będzie mnóstwo 
atrakcji, wyrzut kolorów co godzi-
nę, konkursy z nagrodami i wiele 
innych – zapewniają.

15 lat w Unii. Reda będzie świętować
REdA | 1 maja 2004 roku Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. Z okazji 15. rocznicy tego wyda-
rzenia w całym kraju odbędzie się wiele imprez i uroczystości. Sporo działo się będzie też w Redzie. 

kultura | poznaliśmy laureatów konkursu „powiat 
wejherowski okiem plastyka i fotografa”, na który wpły-
nęło prawie 180 prac.

W Powiatowym Zespole Placówek Oświatowo-Wychowaw-
czych w Wejherowie odbyło się uroczyste podsumowanie 
konkursu plastyczno-fotograficznego, który co roku cieszy 
się dużą popularnością. Zgromadzonych gości przywitała wi-
cedyrektor PZPOW Mariola Błaszczuk, po czym przedstawi-
ła krótką historię naszego powiatu. W tym roku do placówki 
wpłynęło 179 prac plastycznych i fotograficznych. W kategorii 
prac plastycznych wśród klas I-III zwyciężyli Kordian Waberski 
z SP nr 6 w Wejherowie i Julia Kwiatkowska z MDK w Redzie, 
wśród klas IV-VI Julia Wróbel z SP nr 3 w Redzie i Maciej Łach 
z MDK w Rumi, a wśród klas VII-VIII i gimnazjum Natalia Komi-
nacka z SP w Łęczycach i Julia Kosiedowska z PZPOW w Wej-
herowie. Grand Prix w tej kategorii otrzymała Zofia Plichta 
z PZPOW w Wejherowie. Laureatkami wśród szkół średnich 
zostały Martyna Meiranke z PZS nr 1 w Rumi i Nikola Lezner 
z Salezjańskiego LO w Rumi. Natomiast w kategorii fotogra-
ficznej wśród klas I-III wygrała Marta Rzepa z SP Sióstr Zakon-
nych w Wejherowie, wśród klas IV-VI Oliwia Sieracka z Spo-
łecznej SP nr 1 w Wejherowie i wśród klas VII-VIII i gimnazjum 
Marta Pranga z SP nr 11 w Wejherowie. Laureatką wśród szkół 
średnich została Sandra Pranczk z PZS nr 4 w Wejherowie. 
Nagrody ufundował starosta wejherowski i burmistrz Rumi, 
a wręczali je wicestarosta Jacek Thiel oraz wicedyrektor 
PZPOW Mariola Błaszczuk. Podsumowanie uświetnił występ 
wychowanki Studia Wokalnego Karoliny Teclaf. (dd)

powiat okiem młodego 
plastyka i FotograFa
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OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49, art.104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowa-
nia administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.)  w związku z art. 41 
oraz 80 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity 
Dz.U. z 2017 r. poz. 2126 ze zm.)  

Starosta Wejherowski 
zawiadamia,

że w dniu 23 kwietnia 2019 roku, na wniosek Roberta Muchy przedstawiciela przedsiębior-
stwa Egis Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, będącego pełnomocnikiem PKP Pol-
skie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, wydano decyzję (nr OS-180/2019, znak 
OS.6540.2.2019.MM2) zatwierdzającą projekt robót geologiczno-inżynierski dla potrzeb 
projektowanej modernizacji linii kolejowej nr 202 na odcinku zlokalizowanym w powiecie 
wejherowskim, kilometraż 29+780,00 – 74+100,00 na terenie działek ewidencyjnych nr: 

245, 263/4, 244, 287/3, 243, 242, 241, 239, 287/4, 158/8, 155/3, 152/3, 151/8, 304/2, •	
148/2, 263/3, 144/5, 291/2, 142/3, 288, 139/1, 264, 131/2, 130/2, 263/2, 263/4, 128/2, 
127/2, 263/1, 263/4, 264, 265, 125/2, 322, obr. 1, gm. M. Rumia,
237/3, 237/14, 237/9, 237/10, 579/6, 335/23, 579/4, 579/4, 215/9, 579/3, 215/14, •	
213/25, 579/1, 286/1, 212, 199/2, 162/26, 162/25, 245, 579/2, obr. 10, gm. M. Rumia,
537/5, obr. 11, gm. M. Rumia,•	
741, 564/4, 564/3, 1/6, 530/1, 564/1, 545, 439/2, 436/82, 436/3, 420/1, 422/89, 422/58, •	
1/3, 419/1, obr. 17, gm. M. Rumia,
307/1, 9/16, 30/2, 355/1, 25/2, 361/1, 24/2, 23/2, 366/1, 22/2, 401/3, 21/2, 1025/3, •	
12/5, 403/5, 16/3, 873/1, 9/7, 1024/1, 1020/1, 1025/2, 1019/1, 1018/1, 1008/1, 1007/1, 
1006/2, 988/42, 11/5, 988/37, 988/39, obr. 18, gm. M. Rumia,
9/16, 30/2, 25/2, 24/2, 23/2, 22/2, 21/2, 12/5, 16/3, 9/7, 11/5, 10/6, 9/24, 9/25, 537/5, •	
9/31, obr. 19, gm. M. Rumia,
1/6, 1/3, obr. 20, gm. M. Rumia,•	
720/2, 1264/2, 719/24, 720/1, 720/2, 722, 719/21, 1263/2, 1265/2, 1260/1, 719/17, •	
729/1, 719/4, 745/19, 719/21, 719/24, 435/18, 436/11, 436/19, 435/13, 436/23, 431/3, 
418/8, 417/24, 435/12, 256/3, 256/6, 256/5, 243/2, 256/4, 246/2, 249/2, 250/2, 1040/30, 
249/5, 251/2, 431/3, 418/8, 417/24, 435/12, 256/3, 256/6, 256/5, 243/2, 256/4, 246/2, 
249/2, 250/2, 1040/30, 249/5, 251/2, 1332, 251/3, 254/2, 1040/33, 255/33, 255/41, 
255/38, 255/43, 255/42, 263/2, 265/16, 265/20, 259, 266, 279/2, obr. 1, gm. M. Reda,
64/3, 74, 74, 64/3, 190, 65/5, 67/1, 68/1, 70/1, 71/1, 190, 73/41, 73/41, 37/26, 48, 44, •	
47, 37/45, 37/47, 191, 37/61, 37/59, 38/9, 101, 97, 94, 90, 43, obr. 3, gm. M. Reda,
190, 191, obr. Gniewowo, gm. Wejherowo,•	
90/3, 91, 89/3, 46/1, 166/1, 32, 84/9, 83/2, 81/8, 80/19, 1, 307, 79/19, 79/17, 6/22, obr. •	
20, gm. M. Wejherowo,
11/3, 14, obr. 3, gm. M. Wejherowo,•	
6, 42/1, 11/3, 156/2, 170, 14, 41, 5/3, 2/5, 49, obr. 4, gm. M. Wejherowo,•	
2/7, 15/25, 2/13, 1, 1, 2/10, 2/10, 6, 2/6, 42/1, 11/3, 156/2, 170, 14, 41, 5/3, 2/5, 2/1, •	
obr. 5, gm. M. Wejherowo,
18/83, 18/30, 167/4, 167/1, 18/99, 18/27, 18/26, 314/2, 2/2, 1/36, 18/25, 4/2, 11/5, 23/3, 2/7, •	

15/25, 2/13, 1/54, obr. 6, gm. M. Wejherowo,
161/2, 160, 159/50, 159/47, 71/48, 71/47, 159/49, obr. 7, gm. M. Wejherowo,•	
415, 453, 421, 422, 150/11, 424/2, 444/2, 431/5, 443/2, 442, 441, 440, 439, 438, 452, •	
238/1, 152/6, 152/7, 152/7, 151/1, 152/8, 151, 448/29, 448/32, 448/34, 150/11, 148/2, 
150/19, 445/4, obr. 9, gm. M. Wejherowo,
575/6, 574/1, 573/1, 570/25, 570/20, 547, 153, 543, 87, 154, 532, 531/2, 529/3, 528/3, •	
86/2, 85, 536/2, 536/1, 152, 151, 150, 89, 534, 87, 402, 88, 415, 83, 81, 453, 76/3, 453, 
obr. 10, gm. M. Wejherowo,
1, 307, 575/6, 3, 574/1, 573/1, 570/25, 570/20, 2, obr. 13, gm. M. Wejherowo,•	
153, 87, 154, 86/2, 85, 152, 151, 150, 89, 87, 402, 88, 415, 83, 81, 453, 76/3, 72, 421, •	
13/2, 422, 150/11, 424/2, 12, 444/2, 11, 431/5, 443/2, 442, 10, 441, 9, 440, 6, 439, 5, 
438, 2, obr. 14, gm. M. Wejherowo,
151, 415, 453, 421, 422, 150/11, 424/2, 444/2, 431/5,443/2, 442, 442, 441,440, 439, •	
438, 452, 238/1, 152/6, 152/7, 152/7, 154/2, 154/1, 153, 152/2, 151/1, 151, 152/8, 
152/3, 448/29, 448/32, 448/34, 1, obr. 15, gm. M. Wejherowo,
46/1, 32, obr. 19, gm. M. Wejherowo,•	
61, 63, 68, 59, 267/2, 85/4, 90, 89/6, 54/1, 89/7, 88/3, 87/5, 87/4, 24, 86/3, 86/4, 23, 22/1, 24, •	
91, 22/1, 21/5, 11, 10/3, 1172, 10/2, 9/2, 7, 6, 1166, 5/2, 1154/2, 1154/1, 1165, 5/1, 1155/4, 
4/2, 1155/3, 1164, 811, 813/2, 812, 3, obr. 21, gm. M. Wejherowo,
267/2, 85/4, 90, 89/6, 89/7, 88/3, 87/5, 87/4, 86/3, 86/4, 91, obr. Bolszewo, gm. Wejherowo,•	
1172, 1166, 1154/2, 1154/1, 1165, 1155/4, 1155/3, 1164, 811, 813/2, 812, 824, •	
1155/2, 816/1, 1163, 1156, 583, 230, 1158, 1162, 1159, 1161, 590, 585, 591, 581/12, 
584, 581/12, 592, 593, 92, 90, 97, 164, 147/1, 151/2, 155/3, 165, 172, 174/13, 174/22, 
174/23, 143/12, 164, 174/23, 607, 225, 321, 327/3, 329, 333/4, 261/51, 335/3, 335/2, 
344, 354/32, 345, 346, 347/1, 354/3, 1302, 352/3, 1301, 1303, 348, 1314/4, 1314/5, 
1314/7, 1314/8, 1314/27, 1314/25, obr. Gościcino, gm. Wejherowo,
1440, 279, 1442, 1440, 281/1, 276/1, 281/9, 275, 282/4, 282/3, 272/44, 326/1, 272/27, •	
636/6, 146/4, 143/1, 636/7, 625/41, 140/11, 135/1, 135/9, 134, 621, 626/4, 107, 695/8, 
57/5, 1461, 86/3, 86/2, 744/4, 86/1, 745/1, 83/21, 757/2, 43/1, 753/2, 1472, 846/28, 
847/8, 45, 46, 50, 52, 53, 849, 54, 55, obr. Luzino, gm. Luzino,
454/17, 663, 373/1, 387, 454/17, 374, obr. Strzebielino, gm. Łęczyce,•	
141, 142, 142/1, 269, 110, 64, 79, 47, 64, 54/1, 73, 59, 72, 60, 62/4, 63/3, 17/16, 70, 130, •	
67/6, 67/8, obr. Bożepole Małe, gm. Łęczyce,
59, 82/15, 60, 71, 94/1, 632, 86, 85, 83, 78/3, 78/2, 82/15, 156, 607, obr. Bożepole Wiel-•	
kie, gm. Łęczyce,
58/6, 53/66, 194, 53/59, 58/6, 53/59, 53/61, 190, 53/38, 56/1, 53/38, 58/6, 192, 53/37, 53/64, •	
53/33, 235/80, 235/79, 449, 450, 447, 59/2, 446/8, 445/1, 59/1, 317, 29/2, 316, 18/6, 281/9, 
281/1, 313/2, 310, 5, 4/1, 18/4, 6/2, 4/2, 6/6, 10/6, obr. Godętowo, gm. Łęczyce,
449, 450, 447, 446/8, 445/1, 317, 316, 281/9, 281/1, 313/2, 310, obr. Łęczyce, gm. Łęczyce.•	

Informuje się, że zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie 
stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłosze-
nia. W związku z powyższym informuje się strony postępowania, że mogą zapoznać się z de-
cyzją w Starostwie Powiatowym w Wejherowie, Wydziale Środowiska (ul. 3 Maja 4), pokoju 
205 (II p.), w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godzinach 8:00-15:00 (tel. 58 572-95-42).

OGŁOSZENIE                                                                        150/2019/DB 

W Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Pomor-
skiej w Wejherowie odbyły się 
eliminacje powiatowe konkur-
su, w którym udział wzięło 69 
uczestników. Organizatorem 
był Powiatowy Zespół Placówek 
Oświatowo-Wychowawczych 
we współpracy z Muzeum Pi-
śmiennictwa i Muzyki Kaszub-
sko-Pomorskiej, a fundatorem 
nagród Starostwo Powiatowe 
w Wejherowie. Młodych recyta-
torów oceniało jury w składzie: 
Beata Buczek-Żarnecka, Anna 
Kociarz i Agnieszka Skawińska. 
Konkurs odbył się w podziale 
na kategorie wiekowe. 

-Aby rozluźnić atmosferę 
przed przystąpieniem do pre-
zentacji wybranych utworów, 
młodzi uczestnicy otrzymali 
drobne upominki za poprawne 
odpowiedzi na zagadki – mówi 

wicedyrektor PZPOW Mariola 
Błaszczuk. 

Pierwsze miejsce w poezji 
polskiej wśród klas I-III zajął 
Wojciech Grzywacz z SP nr 6 

w Rumi, drugie Filip Komorow-
ski z SP nr 5 w Redzie i Eliza 
Mikucka z PZPOW w Wejhero-
wie a trzecie Kacper Tumiński 
z SP nr 10 w Rumi. Pierwsze 

miejsce wśród klas IV-VI zdo-
był Zbigniew Trusewicz z SP nr 
6 w Wejherowie, drugie Lena 
Węska z SP w Bolszewiei trzecie 
Nikodem Rospondek z SP w Bo-

janie. Pierwsze miejsce wśród 
klas VII, VIII i gimnazjum za-
jęła Dominika Gesek z SP nr 4 
w Rumi, drugie Oliwia Plichta 
z SP w Bolszewie i Michał Bach 
z SP nr 10 w Rumi. Natomiast 
w poezji śpiewanej zwyciężyła 
Ewelina Socha z SP nr 2 w Lu-
zinie, drugie miejsce zajęła Ad-
rianna Ropela z SP w Bożym-
polu Wielkim i trzecie Zofia 
Tartas z SP nr 2 w Redzie. Na-
grody i dyplomy wręczała Ma-
riola Błaszczuk z wicestarostą 
Jackiem Thielem. Dodatkowo 
każdy z uczestników otrzymał 
od organizatora pamiątkowy 
gadżet. Na szczeblu wojewódz-
kim powiat wejherowski będą 
reprezentować laureaci: Woj-
ciech Grzywacz, Zbigniew Tru-
sewicz, Dominika Gesek i Ewe-
lina Socha. 

(DD)

Mistrzowie polskiej mowy i śpiewu
KULTURA | Za nami powiatowe eliminacje XXXVI Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej i Poezji Śpiewanej. 
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REKLAMA                                                                                                    6/2019/PR

Paweł we wrześniu 2018 roku 
spadł z konia i uderzył plecami 
w metalowy słupek ogrodze-
nia. Wskutek upadku złamał 
kręgosłup i został częściowo 
sparaliżowany (paraliż dolnej 
części ciała).

Teraz Paweł i jego rodzina 
potrzebują środków na lecze-
nie i rehabilitację oraz do-
stosowanie domu do jazdy na 
wózku inwalidzkim.

Koncert dla Pawła organizują 
Przyjaciele z Chóru Camerata 
z Orla. W sumie podczas kon-
certu wystąpi ponad 200 osób 
śpiewających osobno, w grupach 
muzycznych oraz chórach.

Podczas koncertu odbędą się 
licytacje, takie jak: lunch z prezy-
dentem Wejherowa, przejażdżka 
na motocyklu z wójtem gminy 
Wejherowo, dzień ze starostą 
powiatu wejherowskiego, prze-
jażdżka wozem strażackim na 
sygnale, przejażdżka niezwykłą 
bryczką i wiele, wiele więcej!

W programie nie zabraknie 
świetnej muzyki, stoiska z je-
dzeniem oraz małego antykwa-
riatu. Przewidziany jest punkt 
opieki nad dziećmi.

Koncert – już w najbliższą nie-
dzielę, 28 kwietnia, w kościele 
pw. św. Piotra i Pawła w Orlu 
o godz. 17.00. /raf/

Pomóżmy Pawłowi!
ORLE | W najbliższą niedzielę w Orlu odbędzie się wielki Koncert 
Charytatywny dla Pawła Hołownia, który został częściowo sparali-
żowany wskutek wypadku.

masZ ciEKawY 
tEmat?

Napisz do nas: r.korbut@expressy.pl

Miejska Biblioteka Pu-
bliczna przy współpracy 
Szkoły Podstawowej nr 9, 
Wejherowskiego Centrum 
Kultury oraz Hospicjum 
Domowego pw. św. Judy 
Tadeusza po raz kolejny 
zaprezentowała spektakl 
charytatywny z okazji Dnia 
Chorego. We wtorkowy 
wieczór dwa razy na sce-
nie szkoły  wystawiono 
spektakl pt. „Mieszczanin 
Szlachcicem”. Reżyserem 
przedstawienia była dy-
rektor Miejskiej Biblioteki 
Publicznej Ewelina Mag-
dziarczyk-Plebanek, która 
do współpracy zaprosi-

Zagrali w spektaklu, wsparli hospicjum
KULTURA | Spektakl charytatywny na podstawie komedii Moliera „Mieszczanin szlachcicem” zorganizowano w Wejherowie. 
Dochód ze sprzedaży biletów został przeznaczony na Hospicjum Domowe św. Judy Tadeusza w Wejherowie.

ła radnych, dziennikarzy, 
sportowców i inne znane 
postacie z Wejherowa.

- Widzowie zobaczyli, że 
w epoce kiedy awans spo-
łeczny pozwolił ludziom ze 
wsi i małych miast zdobyć 
wykształcenie i przenieść 
się do dużych ośrodków, 
brakowało im często nie-
zbędnej ogłady. Musieli 
wówczas nieudolnie nadra-
biać niedostatki naśladując 
tych, którzy kulturę bycia 
mieli od pokoleń we krwi - 
wyjaśnia Ewelina Magdziar-
czyk-Plebanek.

Komedia Moliera została 
przedstawiona z farsowym 
zacięciem. Wszystko było 
karykaturalnie wyolbrzy-
mione i uproszczone, po-
cząwszy od kostiumów oraz 
scenografii, a skończywszy 
na grze aktorów. Spektakl 
był prawdziwą rewią ak-

torskich popisów. Gdy wi-
dzowie zobaczyli znanych 
aktorów w kostiumach i pe-
rukach śmiech zagościł na 
ich twarzach. A z każdą mi-
nutą było jeszcze zabawniej. 
W przedstawieniu wystąpili: 
Maciej Baran, Jacek Gafka, 
Adam Hebel, Aleksandra 
Janus, Bogdan Krawczyk, 
Daniel Kuptz, Agnieszka 
Lakowska, Mateusz Odow-
ski, Tomasz Smuga, Rafał 
Szlas, Bartłomiej Szreder, 
Adam Szulc, Jakub Szumi-
las, Aleksandra Ucińska-
Makowska, Wioletta Urbań-
ska, Mieszko Weltrowski, 
Karolina Wojda i Wojciech 
Wołodkiewicz. Za kostiumy 
i scenografię odpowiadała 
Aleksandra Lis. Całkowity 
dochód z spektaklu został 
przeznaczony na Hospicjum 
Domowe pw. św. Judy Tade-
usza w Wejherowie. (DD)Fo
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REKLAMA                                                                                U/2019/PRREKLAMA                                                                                U/2019/PR

Cztery Koła Gospodyń Wiejskich - 
Mierzyno, Perlino, Kostkowo i Rybno 
– wzięły udział w organizowanym od 
6 lat przez Sołectwo Rybno oraz Cen-
trum Kultury, Sportu, Turystyki i Bi-
bliotekę w Gniewinie Wielkanocnym 
Konkursie pod hasłem „Nietypowy 
pomysł na wielkanocne jajka”. Ha-

słem głównym tegorocznego konkur-
su było zaprezentowanie umiejętności 
kulinarnych Pań z KGW oraz pomy-
słowości w tworzeniu zaskakującej 
potrawy wielkanocnej. Zaprezento-
wane niezwykle różnorodne potrawy 
oceniało jury, do którego zaproszono 
Kubę Korczaka, znanego i cenione-

go eksperta i promotora produktów 
regionalnych, wykładowcę akademii 
kulinarnych na terenie całego kraju, 
inicjatora akcji „POLSKA SMAKU-
JE”. Skład jury uzupełnili: Genowefa 
Rutz, skarbnik Gminy Gniewino, Wal-
demar Szczypior, dyrektor CKSTiB 
oraz przedstawicielki KGW biorących 

udział w konkursie. 
Jury miało niełatwe zadanie, gdyż 

przygotowane na konkurs potrawy 
smakowały wyśmienicie a ich wygląd 
wręcz zaskakiwał pomysłowością, co 
widać na załączonych zdjęciach. Osta-
tecznie zadecydowano, że nagrodę za 
jakość i pomysłowość potraw otrzyma 

KGW z Kostkowa zaś za najpiękniej 
przystrojony świąteczny stół KGW 
z Rybna. 

Dodatkową atrakcją konkursu był 
wykład Kuby Korczaka połączony 
z pokazem przygotowania nietypowe-
go zestawu dań w postaci żurku, sałat-
ki i potrawy z indyka. (MOD)

Wielkanocny konkurs
GNIEWINO | Po raz szósty w Domu Sołeckim w Rybnie odbył się kulinarny Konkurs Wielkanocny 
pod hasłem „Nietypowy pomysł na wielkanocne jajka”.
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OGŁOSZENIE                                                                           54/2019/RL 

rumia | już w najbliższą sobotę o godz. 9.00., zawodnicy 
pobiegną i popłyną w ramach iX aquathlonu rumia 2019. 

Wydarzenie to jest jedną z siedmiu imprez Grand Prix Polskie-
go Związku Triathlonu w aquathlonie pościgowym.
Zawody w Rumi przeznaczone są dla wszystkich kategorii wie-
kowych. Uczestnicy będą się ścigali w wodzie (na pływalni 
MOSiR-u, przy ul. Rodziewiczówny 8), a także na lądzie - start 
i meta biegu zlokalizowane będą w parku miejskim w Rumi, 
między ul. Starowiejską i ul. Mickiewicza. Wręczenie nagród 
przewidziano ok. godz. 16.15 na scenie w parku.
Organizatorami wydarzenia są: Uczniowski Klub Sportowy Tri-
Team Rumia, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rumi, Polski 
Związek Triathlonu.
Zapisy na zawody na stronie: foxter-sport.pl. /raf/

pobiegNą i popłyNą
Fot. MOSiR Rumia

Trasa została wyznaczona 
w parku przy ul. Starowiejskiej 
- promenadą wzdłuż Zagór-
skiej Strugi. Bieg rozpocznie 
się 27 kwietnia, o godz. 10.00. 
Zakończenie przewidziano ok. 
godz. 12.30.

- Organizuję bieg od same-
go początku - mówi Tadeusz 
Odowski, pomysłodawca wy-
darzenia. - Zachęcam wszyst-
kich do udziału. Zwłaszcza, 
że jest on bezpłatny, a każdy 
uczestnik otrzyma nagrodę. 
Ponadto dla dzieci i młodzieży 
przewidzieliśmy niespodzian-
ki, a na koniec zawodnicy 
wezmą udział w losowaniu na-
gród dodatkowych.

MOSiR Rumia oraz sponso-
rzy przygotowali atrakcyjne 
nagrody. W każdym z 12 bie-
gów dla zwycięzcy jest przewi-
dziana specjalna „wielkanoc-
na” statuetka, a dla najlepszej 

Wielkanocne bieganie z tradycją
RUMIA | Już po raz dwudziesty pier wszy - jak co roku, w pier wszą sobotę po świętach - Miejski  Ośrodek Spor tu i  Rekreacj i 
w Rumi zaprasza na Bieg Wielkanocny.

trójki - „wielkanocne” medale. 
W biegach dziecięcych i mło-
dzieżowych każdy, kto ukończy 
wyścig, otrzyma upominek.

W biegu głównym kobiet i męż-
czyzn zdobywcy trzech pierw-
szych miejsc otrzymają nagrody 
finansowe (w wysokości 150, 120 
i 80 zł), a w biegach dziecięcych 
- wartościowe nagrody rzeczowe. 
Ponadto w młodszych katego-
riach wiekowych na zakończenie 
imprezy odbędzie się losowanie 
nagród pocieszenia (są to: wej-
ściówki do jump city, koszulki, 
sprzęt sportowy, gadżety promo-
cyjne miasta Rumia, talony na 
pizzę i do salonu fryzjerskiego, 
gadżety Banku Spółdzielczego 
Rumia i wiele innych).

Impreza ma charakter otwar-
ty. Warunkiem uczestnictwa jest 
zgłoszenie, strój sportowy oraz 
zaświadczenie lekarskie lub zgo-
da rodziców.  /raf/Fo
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NIERUCHOMOŚCI

sprzedam

sprzedam 2 Działki, bud. Kębło-
wo Nowowiejskie, 3km od Lęborka 
pod lasem, 1033m2, cena 39 000-
49 000,  tel. 602 306 210

sprzedam gospodarstwo rolne 
o powierzchni 8.20ha wraz z za-
budowaniami, tel. 661 895 941

wyNajmĘ

odNajmĘ garaż z działką o pow. 
616m2, Reda, 12 Marca, tel.602 
306 210

poszukujĘ wyNająć

kupiĘ

kupiĘ mieszkanie za gotówkę, 
w Trójmieście, do remontu, zadłu-
żone, tel. 572 48 55 29

MOTORYZACJA

sprzedam

skoda 105L, 38lat, iGas(BRC), 
cytryna,cena 2188 zł, Tczew, tel. 
574 797 077

jawa 50, typ 220i223, obie po 
42lat, cena 4114 zł i 2114 zł, Tczew 
tel. 574 797 077

piaggio/Vespa Ciao, skuter, 
1os.2T, 1995r czarny, cena 1888 zł, 
Tczew, tel. 574 797 077

sprzedam  Daewoo Nubira 
2002, Abs, poduszki powietrzne, 
el. Lusterka, stan bardzo dobry, 
tel. 603 661 240

kupiĘ

iNNe

EDUKACJA

lekCje dodatkowe z fizyki i che-
mii, w tym zadania oraz matema-
tyka, nauczyciel emeryt, Wejhero-
wo, tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

sprzedam komputer, dysk 120 
GB, klawiatura Vobis, monitor LCD 
TV Samsung z pilotem, 500 zł, 
505-56-70-34 

USŁUGI

usługi dekarsko – ciesielskie, 
tel. 697 753 504

opakowaNia jednorazowe, tel. 
501 175 330

kotłowNie, instalacje, wod-kan, 
gazowe, pompy ciepła, całe Trój-
miasto i okolice, tel. 601 677 964

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

REKLAMA                   19/2019/DB

OGŁOSZENIA Nadaj drobne ogłoszenie SMSem już od 2 zł

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 Biznesuszukasz praCowNika?
Napisz ogłoszenie!

REKLAMA                    32/2019/RL

TOWARZYSKIE

RÓŻNE

sprzedam rowery 20 szt, od 100 
zł, przyczepki rowerowe, tel. 603 
661 240

słoma w balotach 120x150, sia-
no, słoma w kostkach z magazy-
nu, możliwość transportu, tel. 506 
250 477

drewNo  opałowe, buk, sosna 
i gałęziówka, porąbane, ułożo-
ne, możliwy transport , tel .  506 
250 477

sprzedam tanio dwie pary drzwi 
drewnianych, 70cm, tel. 607 587 
590

sprzedam drzwi drewniane, 
łazienkowe, prawe, 70cm, tel. 
509796794

sprzedam rowery 20 szt, od 100 
zł, przyczepki rowerowe, tel.603 
661 240

sprzedam działkę ogrodniczą 
w Gościcinie, tel. 538 443 446

sprzedam duży, rozsuwany stół 
+8 krzeseł, Wejherowo, tel. 600 
994 348

taNio chłodziarka do napojów, 
piwa, pokale, rogi, kufle, ozdobne, 
tel. 781 426 010

złota rączka, drobne napra-
wy, sprzątanie obejścia, piwnic, 
transport, prace w ogrodzie, oko-
lice Luzina, Wejherowa, tel. 693 
737 381

sprzedam materac rehabilita-

cyjny, grzejnik z lampą karbono-
wą, moc. 900 W, nowa, tel. 502 
647 767

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

sprzedam grobowiec w Pier-
woszynie, 4osobowy, tel. 607 291 
564
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meCze 
gryFa w ppv

Piłkarze Gryfa Wejherowo poko-
nali wicelidera drugoligowych roz-
grywek – Olimpię Grudziądz. Zwy-
cięstwo w stosunku 3:0 pozwoliło 
żółto-czarnym awansować na 15 
lokatę w tabeli ligowej. Zaskakują-
cy jest nie tylko rezultat meczu, ale 
także znakomita gra Wejherowian, 
którzy dziś dominowali nad swym 
rywalem w każdym aspekcie.

Otwarcie wyniku mogło nastąpić 
już w pierwszej minucie meczu – 
doskonałej okazji w polu karnym 
nie wykorzystał Maciej Koziara. 
Strzał pomocnika Gryfa Wejhero-
wo zawędrował wysoko nad po-
przeczką bramki strzeżonej przez 
Brylewskiego. Koziara parafrazując 
popularne porzekadło mógłby po-
wiedzieć - „do dwóch razy sztuka”, 
ponieważ w 10’ minucie spotkania 
kolejny raz doskonale znalazł się 
w polu karnym i po dośrodko-
waniu z prawego skrzydła oddał 
skuteczny strzał głową. Futbolów-
ka wpadła wprost w lewe okienko 
bramki gości, a Wejherowianie 
mogli się cieszyć z wyjścia na pro-
wadzenie. Drugi kwadrans meczu 

rozpoczął się od 
faulu tuż przed 

polem karnym Grudziądzan.  Do-
brej sytuacji nie wykorzystał jed-
nak kapitan żółto-czarnych – Piotr 
Kołc. Nieskuteczny strzał Kołca 
stał się przyczynkiem do wyprowa-
dzenia kontrataku przez piłkarzy 
Olimpii. Faulem ratować się musiał 
Oskar Ryk, który został ukarany 
przez sędziego żółtą kartką.

Wejherowianie zdominowa-
li rywali w kolejnych minutach 
spotkania. Pokłosiem serii zagrań 
z pierwszej piłki przez zawodni-

ków drugiej linii było dośrodkowa-
nie z prawej flanki. W znakomitej 
sytuacji znalazł się najlepszy snaj-
per gospodarzy – Dawid Rogal-
ski, jednak jego strzał głową z 23’ 
minuty meczu nieznacznie minął 
bramkę Olimpii Grudziądz.  Za-
ledwie 5 minut później z rzutu 
wolnego doskonale przymierzył 
Koziara, jednak jego strzał w pra-
wy róg bramki gości rewelacyjnie 
sparował Brylewski, który w w tym 
okresie meczu miał sporo pracy na 

linii bramkowej. Tuż po tej sytuacji 
za przewinienie pod bramką gości 
żółtym kartonikiem ukarany został 
Krzysztof Wicki. Frontalne ataki 
Wejherowian nie ustawały, zaś  de-
fensorzy Olimpii rozbijali je coraz 
nieporadniej. Dobrym przykła-
dem był faul Ariela Wawszczyka, 
który za przewinienie na Robercie 
Chwastku został ukarany żółtą 
kartką.  Na zakończenie pierwszej 
części pojedynku na chwilę obu-
dzili się Grudziądzanie, jednak 

ich strzały przelatywały wysoko 
nad poprzeczką bramki, bądź były 
blokowane przez dobrze dyspo-
nowanych obrońców ze Wzgórza 
Wolności.

W przerwie spotkania trener 
Grudziądzan -  Mariusz Pawlak 
postanowił zmienić dwójkę za-
wodników. Roszady te przynio-
sły oczekiwany skutek, ponieważ 
w pierwszych minutach drugiej 
części pojedynku Grudziądzanie 
przejęli inicjatywę. Najpierw w 48’ 
minucie żółtą kartkę otrzymał 
Mateusz Goerke, zaś dwie minuty 
później piłkę z bramki zmuszony 
był wyciągać Dawid Leleń. Na 
szczęście dla bramkarza gospoda-
rzy gol ten nie został uznany przez 
arbitra głównego z racji pozycji 
spalonej. Dynamiczne ataki Olim-
pii zostały ukarane przez Łukasza 
Pietronia. Pomocnik Gryfa wyko-
rzystał zamieszanie w polu kar-
nym gości i pewnym strzałem pod 
poprzeczkę pokonał golkipera 
z Grudziądza. Szczególnej urody 
trafienie padło w 55’ minucie po-
jedynku. Przez kolejne 20 minut 
gra toczyła się głównie w środku 
pola. Mecz był wyjątkowo wyrów-

nany aż do 88’ minuty, wtedy to 
rzut karny na gola zamienił nie-
zawodny Krzysztof Wicki. Dzięki 
zwycięstwu piłkarze Gryfa Wej-
herowo awansowali na 15 pozycję 
w tabeli. Choć wciąż znajdują się 
w strefie spadkowej to od 12 loka-
ty, którą piastują Błękitni Stargard 
dzieli ich gorszy stosunek bramek. 
Kolejny mecz piłkarze Gryfa ro-
zegrają w niedzielę – 28 kwietnia 
o godzinie 19.00 w Elblągu.

Rollercoaster w wariancie Wejherowskim
II LIGA | Remontada na Wzgórzu Wolności! Gryf pokonuje Olimpię Grudziądz.

BRamki – 10’ Koziara, 
55’ Pietroń

Żółte kaRtki – 18’ ryk, 
31’ Wicki, 35’ Wawszczyk, 
47’ Goerke, 72’ rogalski

GRYF – Leleń – Ewer-
towski, Brzuzy, Chwastek, 
rogalski, Wicki, Goerke, 
Kołc, ryk, Koziara, Pietroń

OLimPia – Brylewski – 
Zitko, Wawszczyk, Alves, 
Ziętarski, Kona, Skibic-
ki, Ciechanowski, Kmita, 
Ocenaś, Witasik

Jeszcze tydzień temu mogło się 
wydawać, że żółto-czarni wrócili 
na właściwe tory. Zwycięstwo z 
Ruchem pozwoliło wydostać się 
ze strefy spadkowej. Niestety, ra-
dość ta nie trwała zbyt długo. Na 
skutek wyjazdowej porażki z GKS 
Bełchatów (1:3) Wejherowianie 
spadli na 16 miejsce w tabeli dru-
goligowych rozgrywek. Honoro-
wą bramkę dla zawodników ze 
Wzgórza Wolności zdobył nieza-
wodny Krzysztof Wicki.

Wbrew pozorom pierwsze mi-
nuty spotkania w Bełchatowie nie 
odzwierciedlały przewagi „Bru-
natnych”, będących formalnym 
faworytem starcia. W ataku po-

zycyjnym zdecydowanie lepiej ra-
dzili sobie Wejherowianie, zaś głę-
boko cofnięci gospodarze liczyli 
na dogodną okazję z kontrataku. 
Taktyka preferowana przez szko-
leniowca z Bełchatowa – Artur 
Derbina przyniosła natychmiasto-
wy skutek. Już w 15’ minucie me-
czu gospodarzy na prowadzenie 
wyprowadził Emile Thiakane, dla 
którego był to piąty gol w obecnym 
sezonie. Bramka dodała skrzydeł 
Bełchatowianom, bowiem od mo-
mentu jej zdobycia zaczęli grać z 
większym animuszem. Odważna 
gra gospodarzy kolejny raz po-
skutkowała. Konsekwencją okazał 
się być gol zdobyty przez Damiana 

Michalskiego (30’), który strzałem 
z rzutu karnego pewnie pokonał 
Dawida Lelenia.

Okazało się, że rzut karny sta-
nowiący pokłosie faulu nie był 
ostatnim w tym spotkaniu. W 
58’ minucie meczu bramkę kon-
taktową dla Wejherowian zdobył 
niezawodny Krzysztof Wicki. 
Pomocnik żółto-czarnych z zim-
ną krwią wykorzystał rzut karny 
strzelając ósmą bramkę w sezonie 
2018/2019. Radość Gryfician nie 
trwała jednak zbyt długo. Po kil-
kudziesięciu sekundach główny 
sędzia zawodów – Szymon Lizak 
z Poznania podyktował trzecią w 
tym meczu „jedenastkę” – tym ra-

Gryf przegrywa w Bełchatowie zem dla gospodarzy. Rzut karny na 
gola zamienił Patryk Mularczyk. 
W ostatnim kwadransie gry przed 
szansą na podwyższenie prowa-
dzenia stanął Bartłomiej Bartosiak, 
jednak uderzenie piłkarza Bełcha-
towian trafiło wprost w słupek. Do 
końca spotkania wynik nie uległ 
zmianie.

Porażka żółto-czarnych sprawi-
ła, że Gryf Wejherowo spadł na 
16 miejsce w tabeli drugoligowych 
rozgrywek. Z dorobkiem 30 punk-
tów Gryficianie znaleźli się kolejny 
raz w strefie spadkowej. Najbliż-
szym przeciwnikiem Wejherowian 
będzie Olimpia Grudziądz. Mecz 
30 kolejki drugoligowych zmagań 
odbędzie się 24 kwietnia o godzi-
nie 17.00 na Wzgórzu Wolności.

ZBigniEw sZYmKOwicZ,
TREnER GRyfA WEjhEROWO

Jeśli chodzi o mecz w Bełchatowie, to mu-
szę przyznać, że wynik nie odzwierciedla po-

ziomu naszej  gry. Graliśmy całkiem nieźle w ataku pozy-
cyjnym i jedyne czego zabrakło to dokładnych podań do 
napastników. Niestety brak czujności w defensywie spra-
wił, że straciliśmy dwie bramki. W meczu z  Olimpią Gru-
dziądz postanowiłem wystawić tylko jednego napastnika 
w celu załatania dziur w obronie. Pomysł ten okazał się 
słuszny, ponieważ przez większość spotkania przeważa-
liśmy zarówno w strefie środkowej, jak i na skrzydłach. 
Cieszy z pewnością fakt, że pierwszy raz od dawna nie 
straciliśmy gola. Duża w tym zasługa obrońców oraz zna-
komitej dyspozycji Dawida Lelenia. Najbliższy mecz w El-
blągu będzie dla nas trudny, ponieważ za kartki wypa-
dli rogalski oraz Wicki – nasi najskuteczniejsi w rundzie 
wiosennej zawodnicy. Mam nadzieję, że z Elbląga wy-
wieziemy 3 punkty, bo jestem pewien, że nie zasługuje-
my na tak niską pozycję w tabeli ligowej.



REKLAMA                                                                           70/2019/RL 


