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3 Marszałek obiecał 
kolejne dofinansowanie
To nie będzie ani zwyczajna biblioteka, ani zwyczajne miejsce do przechowywania cennych zbiorów wydawniczych. Książnica prof. Gerarda 
Labudy, powstająca w Wejherowie, ma być unikatowym miejscem na skalę co najmniej województwa, a być może nawet kraju. Prace budow-
lane zostały zakończone, wczoraj i dziś otwarto oferty złożone w ramach przetargów na prace wykończeniowe i wyposażenie obiektu. 
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Pomysły 
mieszkańców

Pomysły można było zgłaszać 
do 30 kwietnia, jednak najwię-
cej wniosków zarejestrowano 
w ostatnich dniach. Mieszkańcy 
zaproponowali m.in. doświetle-

nie przejść dla pieszych, instalację 
fontanny multimedialnej w parku 
Starowiejskim, budowę boiska do 
gry w bule, czy powstanie skanse-
nu fortyfikacji na Wzgórzu Mar-
kowca. To przykłady projektów 
inwestycyjnych. 

Natomiast projekty prospołecz-

ne dotyczą między innymi orga-
nizacji zajęć warsztatowych z j. 
angielskiego oraz informatyki, na-
uki tańca, przeprowadzenia kursu 
samoobrony dla kobiet czy konty-
nuacji serialu dokumentalnego.  

co dalej?

Rozpoczęła się już weryfikacja 
zgłoszonych projektów. Komisja 
sprawdzi, czy dokumentacja jest 
kompletna i spełnia wszelkie wy-
mogi formalne. Proces ten zakoń-
czy się 9 sierpnia. Pomysły, które 

RUMIA | Zakończył się pierwszy etap Budżetu Obywatelskiego 2020 w Rumi, czyli zgłaszanie projektów. Miesz-
kańcy przygotowali łącznie 50 propozycji i udowodnili, że nie brakuje im pomysłów na wydatkowanie 1,5 mln 
złotych.  Teraz nastąpi formalna weryfikacja złożonych wniosków. Prace w tym zakresie zakończą się 9 sierpnia.

50 wniosków w Budżecie 
Obywatelskim
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RekoRdowa edycja 

To już VI edycja największej 
kampanii w Polsce promującej 
zdrowy tryb życia i zrównowa-
żoną mobilność wśród dzieci 

przedszkolnych, uczniów szkół 
podstawowych oraz grona na-
uczycielskiego. Łącznie w projek-
cie bierze udział 48 miast. W tym 
roku, po raz pierwszy do progra-
mu przystąpiła Rumia. Kampania 
pilotażowo będzie realizowana 

Rowerowy Maj w Rumi

RUMIA | Ruszyła ogólnopolska kampania „Rowerowy Maj”. 
Od 6 maja ponad 300 uczestników z Rumi będzie dojeżdżać 
do przedszkola i szkoły na rowerze, hulajnodze, czy rolkach. 
Dla najaktywniejszych czekają atrakcyjne nagrody. 
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REKLAMA U/2019/DB

wejHeRowo | 20 projektów wpłynęło do wejherowskie-
go Budżetu obywatelskiego 2019.

Upłynął termin składania projektów do piątej edycji Budżetu 
Obywatelskiego. Wejherowianie złożyli 20 projektów, z czego 
10 inwestycyjnych i 10 nieinwestycyjnych. 
Obecnie trwa analiza przez Komisję ds. budżetu obywatel-
skiego złożonych propozycji projektów. Lista zweryfikowa-
nych projektów zostanie opublikowana do 4 czerwca br. Swo-
je uwagi i zastrzeżenia w ramach konsultacji społecznych 
mieszkańcy będą mogli zgłaszać Komisji do 10 czerwca br. 
Ostateczną listę projektów zatwierdzonych do głosowania 
Prezydent Miasta Wejherowa ogłosi 28 czerwca br. Głosowa-
nie na projekty odbędzie się we wrześniu. 
W tegorocznej edycji, na realizację wejherowskiego budże-
tu obywatelskiego Prezydent Miasta Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt przeznaczył 1 mln złotych, z tego 900 tys. zł na 
projekty inwestycyjne i 100 tys. zł na nieinwestycyjne. Mak-
symalna wartość zgłoszonego projektu inwestycyjnego nie 
może przekroczyć kwoty 200 tys. zł, a projektu nieinwesty-
cyjnego – 10 tys. zł. 
/raf/

TRwa weRyfikacja 
PRojekTów

w dwóch placówkach: Przedszkolu 
Pod Topolą oraz Szkole Podstawo-
wej nr 1 im. Józefa Wybickiego. 

 
Inauguracja kampanii odbyła się 

w Przedszkolu pod Topolą, gdzie 
zastępca burmistrza Piotr Wittbrodt 
wręczał dzieciom odblaski, które 
mają poprawić ich widoczność na 
drodze. Podobna akcja planowana 
jest również w szkole. Dodatkowo 
do placówek zostały przekazane 
stojaki rowerowe, co ma usprawnić 
organizację programu.  

- To dla nas bardzo ważne, aby 
uczyć dzieci zdrowych nawyków 
i promować aktywne spędzanie cza-
su. W tym roku program realizuje-
my pilotażowo, ale mam nadzieję, że 
w przyszłym roku obejmie on wszyst-
kie nasze placówki - mówi zastępca 
burmistrza Piotr Wittbrodt. 

Naklejki za 
PRzejazd

Uczestnicy kampanii otrzymali 
książeczki, w których będą zbie-
rać naklejki przyznawane za każ-
dy przyjazd do placówki eduka-
cyjnej rowerem, ale też hulajnogą, 
na rolkach, wrotkach lub łączony, 
z podróżą komunikacją miejską 
bądź samochodem. Najaktywniej-
sze klasy, oddziały przedszkolne 
oraz indywidualni uczestnicy 
otrzymają nagrody.

Kampania potrwa do 31.05, a jej 
podsumowanie połączone z wrę-
czeniem nagród odbędzie się 15.06 
na festynie „Rumia oczami dzieci”. 

przejdą weryfikację, zostaną pod-
dane głosowaniu.

NiezmieNNe kwesTie

W tym roku, podobnie jak w po-
przedniej edycji Budżetu Obywa-
telskiego w Rumi, do dyspozycji 
mieszkańców jest 1,5 mln złotych. 
Maksymalna wartość projektów in-
westycyjnych wynosi 300 tysięcy zło-
tych, a prospołecznych 50 tysięcy.

Pełna lista projektów będzie do-
stępna na stronie

 rumia.budzet-obywatelski.org

PioTR wiTTBRodT
zastępca Burmistrza Rumi

Bardzo nas cieszy coraz większe zaangażowanie 
mieszkańców tą formą współdecydowania o miej-
skim budżecie. Pojawiają się coraz ciekawsze 
pomysły na zagospodarowanie przestrzeni 
miejskiej, czy organizację czasu wolnego. Mamy 
nadzieję, że tak duża liczba wniosków przełoży się 
na rekordową frekwencję na etapie głosowania



www.gwe24.pl/aktualnościPiątek, 10 maja 2019 3
fo

t. 
Ar

ch
iw

um

Ma to być nowoczesny, multi-
medialny obiekt, łączący funkcje 
biblioteki, zbioru bezcennych 
ksiąg i innych wydawnictw 
(zbieranych przez prof. Labudę 
przez całe życie), muzeum, pla-
cówki edukacyjnej oraz miejsca, 
gdzie organizowane są rozmaite 
spotkania i eventy. 

Prace budowlane dobiegły koń-
ca, obiekt będzie teraz wykańcza-

ny i wyposażany. Przetargi na wy-
kończenie i wyposażenie zostały 
ogłoszone już wcześniej, wczoraj 
i dziś (w czwartek i piątek) doko-
nano otwarcia kopert z ofertami. 
Niedługo zatem powinniśmy wie-
dzieć, jaki będzie ostateczny koszt 
i termin otwarcia książnicy. 

Obiekt zwiedził w tym, tygo-
dniu Mieczysław Struk, marsza-
łek województwa pomorskiego. 

Nie ukrywał, że jest pod ogrom-
nym wrażeniem. 

- Najbardziej zaskakuje to, że 
wewnątrz obiektu jest tak dużo 
przestrzeni i tak dużo pomiesz-
czeń – podkreślił  Mieczysław 
Struk. - Z zewnątrz wydaje się, że 
powstająca książnica to nieduży, 
kameralny budynek. Po wejściu 
do wewnątrz okazuje się, że jest 
zupełnie inaczej. To miejsce ma 

ogromny potencjał.
Jednocześnie marszałek zade-

klarował, że powiat wejherowski 
może liczyć na kolejną dotację 
z budżetu województwa na wy-
posażenie obiektu. 

- Książnica będzie unikatowym 
zbiorem dziedzictwa kulturowe-
go Pomorza oraz będzie pełnić 
funkcję edukacyjną i zwiększy 
ruch turystyczny w naszym po-
wiecie – wyjaśnia Jacek Thiel, wi-
cestarosta wejherowski. - Środki, 
jakie zostały zarezerwowane na 
stworzenie tej nowej instytucji, to 
4,5 mln zł. Z tego ok. 1,5 mln zł 
udało się uzyskać z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Pomorskiego, 0,5 mln 
zł z Ministerstwa Kultury, 200 
tys. zł z budżetu miasta. Reszta 
to pieniądze z budżetu powiatu 
wejherowskiego. Dla powiatu to 
spory wydatek, ale w kulturę za-
wsze warto inwestować.

W książnicy będą zgromadzo-
ne, opracowywane i udostępnia-
ne zbiory prof. Gerarda Labudy, 
ponadto prowadzone będą zajęcia 
edukacyjne dla dzieci i młodzieży, 
znajdą się tu m.in.: sala pamięci, 
miejsca ekspozycyjne wyposa-
żone w nowoczesny sprzęt mul-
timedialny, sala konferencyjna, 
sale wystawowe, planowane jest 
organizowanie tu wielu wydarzeń 
kulturalnych. Planowany termin 
otwarcia instytucji to jesień bie-
żącego roku. Jest już gotowa kon-
cepcja na wyposażenie obiektu 
i według tej koncepcji będzie to 
realizowane. 

Rafał Korbut

Unikat na skalę 
województwa
WE JHEROWO | Już jesienią tego roku planowane jest otwarcie Książnicy prof. Gerarda Labudy. Prace bu-
dowlane niedawno się zakończyły, teraz obiekt będzie wykańczany i wyposażany w nowoczesny sprzęt. 

Wyczekiwana zmiana wprowadzona
REdA | Od poniedziałku zmieniła się trasa i rozkład jazdy autobusu nr 8, któr y kursuje z redzkiego dworca do wejherowskiego 
szpitala. Zmiana stanowi odpowiedź na liczne sygnały mieszkańców Redy.

REKLAMA 151/2019/DB

wejHeRowo | Piłkarze ręczni zakończyli sezon na miej-
scu wicelidera i starają się o to, aby od kolejnego sezo-
nu grać w i lidze. Tymczasem otrzymali dotację od miasta 
w kwocie 50 tys. zł. 

W minionym sezonie seniorzy KS Tytani Wejherowo z do-
robkiem 65 punktów zajęli drugie miejsce w tabeli II Ligi 
Mężczyzn, ustępując tylko niepokonanemu zespołowi 
SKPR USAR Kwidzyn. 
Prezydent Wejherowa wręczył przedstawicielom klubu 
umowę dotacyjną na sportową promocję miasta na kwotę 
50 tys. zł. Umowę podpisali Krzysztof Hildebrandt, prezy-
dent Wejherowa oraz Remigiusz Sałata, prezes KS Tytani 
Wejherowo i Robert Wicon, wiceprezes klubu.
- Piłkarze ręczni wygrali 22 mecze, a tylko 4 nie udało im się 
wygrać – podkreślił prezydent miasta. - To ogromny sukces. 
Gratuluję i dołączam do tych gratulacji umowę promocyjną. II 
miejsce w skali kraju to promocja dla naszego miasta.
Przedstawiciele klubu podkreślają, że na sukces złożyła 
się ciężka praca i determinacja zarówno zawodników, tre-
nerów, jak i zarządu klubu.
- To wszystko to istne wariactwo – powiedział Remigiusz 
Sałata, prezes klubu Tytani Wejherowo. - Wariactwo na-
sze, jeśli chodzi o zarządzanie klubem, wariactwo ludzi, 
którzy prowadzą drużyny dziecięco-młodzieżowe wy-
łącznie na zasadzie wolontariatu i wariactwie zawodni-
ków, którzy nie otrzymują stałych wynagrodzeń i podjęli 
decyzję, że zagrają w I lidze bez otrzymywania pensji. Ta-
kie dotacje, jak otrzymaliśmy od miasta, są nam bardzo 
potrzebne. Ale jest to tylko łatanie dziur w budżecie. 
Potrzeby finansowe będą jeszcze większe, jeśli złożony 
przez władze klubu wniosek o przyjęcie drużyny do I ligi 
będzie rozpatrzony pozytywnie. 
KS Tytani Wejherowo, który powstał w 2010 r. jest organi-
zatorem Wejherowskiej Ligi Piłki Ręcznej Tytanów, szko-
li także najmłodszych, dla których stworzyli Wejherowską 
Ligę „Młodych Tytanów”. Działalność klubu nie zamyka się 
tylko na występy drużyny seniorskiej w rozgrywkach II ligi, 
powstała także sekcja żeńska.
/raf/

TyTaNi z doTacją 
od miasTa

W tej chwili zajazd na pętlę 
Reda Ciechocino jest wyko-
nywany wyłącznie w kierunku 
Wejherowa. Nowy rozkład jaz-
dy umożliwia też przesiadki 
między pociągami SKM a au-
tobusem na stacji Wejherowo 
Śmiechowo. Dodatkowo uru-
chomiony został nowy przy-
stanek Wejherowo Nadrzeczna, 
który znajduje się za rondem 
na ul. Chopina (wspólny z li-
nią nr 6). Kursowanie linii nr 8 
w godzinach szczytu zapewnia 
optymalne przesiadki na linię 
nr 1, a w pozostałych częściach 
dnia oraz weekendy rozkład 
został tak skoordynowany, aby 
zapewnić lepszą częstotliwość 
kursowania niż obecnie. 

- Mamy nadzieję, że wnio-
skowane przez nas zmiany 
wprowadzone przez Miejski 
Zakład Komunikacji w Wejhe-
rowie, który jest operatorem 
linii, znacząco polepszą dojazd 
redzian do wejherowskiego 
szpitala, jak i samego miasta 
– mówi Krzysztof Krzemiński, 
burmistrz Redy. -  Dotychcza-
sowa trasa znacząco wydłużała 
podróż, a pasażerowie zmusze-
ni byli ponosić podwójna opła-
tę za przejazd. 

Szczegóły nowego rozkła-
du jazdy znajdują się na ta-
bliczkach rozkładowych oraz 
na stronie internetowej www.
mzkwejherowo.pl. 
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Alarmy bombowe
w szkołach

WEJHEROWO | Miasto dofinansuje wymianę kolejnych starych 
pieców na proekologiczne.

POWIAt | Kilkanaście alarmów bombowych odnotowano w szko-
łach na terenie powiatu wejherowskiego. Doniesienia o ładunkach 
wybuchowych okazały się fałszywe.

Budżet obywatelski to „wy-
dzielona” część budżetu miasta, 
o której przeznaczeniu decydują 
bezpośrednio mieszkańcy po-
przez zgłaszanie pomysłów, a na-
stępnie głosowanie na złożone 
propozycje. Jeżeli chodzi o Redę, 
to do rozdysponowania jest łącz-
nie 375 tys. zł.

TRwa weRyfikacja

Termin składania wniosków 
upłynął 30 kwietnia. Do tego 
czasu zgłoszono kilkanaście pro-
pozycji, wśród których znajduje 
się między innymi modernizacja 
redzkiego skateparku, przebu-
dowa zadaszenia miejscowego 
amfiteatru, czy też podniesienie 
wiedzy redzian na temat zanie-
czyszczenia powietrza.

Co dalej? Do 24 maja prowa-
dzona będzie weryfikacja zgło-
szonych projektów, czym zaj-
muje się Komisja ds.  Budżetu 
Obywatelskiego. Jej członkowie 
ocenią projekty pod względem 
prawidłowości ich przygotowa-
nia i możliwości realizacji w cią-
gu roku budżetowego. 

wyNiki we wRześNiu

Jak wynika z harmonogra-
mu, pod koniec maja opubli-
kowana zostanie lista projek-
tów przyjętych do głosowania 
i wniosków, które zostały od-
rzucone. W dniach od 27 do 30 
maja pomysłodawcy odrzuco-

Mieszkańcy złożyli
swoje propozycje
REdA | Zakończył się etap składania wniosków do Budżetu Obywatel-
skiego 2020. W sumie zgłoszonych zostało czternaście propozycji, które 
obecnie są weryfikowane przez urzędników.

nych projektów, którzy nie będą 
zgadzać się z decyzją Komisji, 
będą mieli możliwość złożenia 
odwołania. Ostateczna lista pro-
jektów, na które będzie można 
oddawać głosy, ogłoszona ma 
zostać 7 czerwca. Głosowanie 
prowadzone będzie we wrześniu. 

Wówczas również opublikowana 
zostanie lista wniosków, które 
będą realizowane w przyszłym 
roku. Szczegółowe informacje 
na temat Budżetu Obywatelskie-
go 2020 dostępne są na stronie 
www.bo.reda.pl.

WA

kRzyszTof kRzemiński,
burmistrz Redy

Wpłynęło czternaście projektów. Można za-
uważyć dwa główne kierunki życzeń i potrzeb 
mieszkańców. Jeden to poprawa bezpie-
czeństwa w najbliższym otoczeniu, a drugi to 
inwestycje w kolejne tereny rekreacyjne lub 
rozbudowa i ulepszenie już istniejących.

wejHeRowo | miasto otrzymało certyfikat dla samorzą-
du wdrażającego konwencję oNz o Prawach osób Niepeł-
nosprawnych. wyróżnienie, które odebrała zastępca prezy-
denta wejherowa Beata Rutkiewicz, jest efektem wielomie-
sięcznego monitoringu działań prowadzonych w mieście.

Monitoring polegał na spotkaniach i rozmowach z pracowni-
kami danej instytucji oraz sprawdzeniu dostępności architek-
tonicznej wybranych budynków do potrzeb osób z niepełno-
sprawnością.
- Realizując kolejne inwestycje w Wejherowie uwzględnia-
my potrzeby osób niepełnosprawnych – mówi Beata Rut-
kiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa. - Staramy się, aby 
miasto było przyjazne wszystkim grupom społecznym. Jed-
nak nie oznacza to, że wszystko już zostało zrobione. Do tej 
pory przede wszystkim zadbaliśmy, aby budynki służące do 
obsługi mieszkańców tj. magistrat, Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej czy Wejherowskie Centrum Kultury były przysto-
sowane dla osób niepełnosprawnych. Przeprowadzony moni-
toring pozwolił nam zdiagnozować miejsca, gdzie jeszcze po-
trzebna jest interwencja. 

W Raporcie weryfikacyjnym z monitoringu dla Miasta Wejhe-
rowa czytamy:
„Jak pokazał przeprowadzony monitoring, a także działa-
nia mające na celu weryfikację opracowanych rekomendacji 
w Gminie miasta Wejherowa prowadzone są działania mają-
ce na celu poprawę jakości życia niepełnosprawnych miesz-
kańców, zapewnienie dostępności usług i przestrzeni, a także 
wzmocnienie możliwości korzystania przez osoby z niepełno-
sprawnościami z praw obywatelskich na takich samych zasa-
dach, jak inni obywatele.
Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych wyraź-
nie wskazuje, że każdy wobec prawa jest równy, a osobom 
z niepełnosprawnościami należy dać odpowiednie instru-
menty umożliwiające pełne i efektywne uczestnictwo w ży-
ciu społecznym kulturalnym i politycznym. Wszystkie opisane 
w raporcie z monitoringu krótkoterminowe rekomendacje zo-
stały przez instytucję monitorowaną wykorzystane. (…)
Realizując działania na rzecz zwiększenia dostępności, po-
szerzenia oferty usług dla osób z niepełnosprawnościami 
wspierającymi ich niezależność i samodzielność Gmina mia-
sta Wejherowo aktywnie działa na rzecz wdrożenia w Polsce 
konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych.”

z myślą 
o NiePełNosPRawNycH

zgłoszone projekty, 
które poddane 
zostaną weryfikacji

1. Bezpieczne, oświetlone 
i utwardzone przejście pie-
sze przez las z dzielnicy Reda 
Betlejem do stacji SKM Reda 
Pieleszewo. 
2. Modernizacja redzkiego 
skateparku.
3. Modernizacja boiska przy 
Szkole Podstawowej nr 5 
w Redzie. 
4. Podwórko Betlejem – wy-
posażenie boiska do piłki noż-
nej w piłkochwyty i bramki 
oraz instalacja stołu do ping-
ponga. 
5. Psi Park w Parku Miejskim 
w Redzie. 
6. Poprawa bezpieczeństwa 
przejść dla pieszych poprzez 
zamontowanie dodatkowych 
słupów oświetleniowych de-
dykowanych przejściom dla 
pieszych.
7. Boisko wielofunkcyjne przy 
Szkole Podstawowej nr 2 
w Redzie.
8. Rozbudowa miejsca do ak-
tywnego wypoczynku (przy 
SP 6).
9. Podwórko Harcerska – si-
łownia zewnętrzna + rozbudo-
wa placu zabaw. 
10. Podniesienie wiedzy 
mieszkańców Redy na temat 
zanieczyszczenia powietrza 
oraz ochrona przed smogiem. 
11. Budowa oświetlenia na 
placu zabaw, małym boisku 
i doposażenie placu zabaw 
w nowe urządzenia oraz sta-
nowisko gimnastyczne. 
12. Remont chodnika w ciągu 
ulicy Długiej na odcinku oko-
ło 200 mb.
13. Ekrany akustyczne - wy-
głuszające hałasy z boiska.
14. Przebudowa zadaszenia 
amfiteatru w Parku Miejskim. 

Wymienią kolejne piece

Prezydent Krzysztof Hildebrandt 
podpisał z mieszkańcami dwóch 
wspólnot mieszkaniowych umowy 
na sfinansowanie prac związanych 
ze zmianą systemu grzewczego na 
proekologiczne. Dotacja wyniosła 
łącznie ponad 200 tys. zł. Wejhe-

rowo od lat zachęca mieszkańców 
do zmiany ogrzewania na bardziej 
przyjazne środowisku i pokrywa 
część poniesionych kosztów. Do 
zminimalizowania ryzyka wystę-
powania smogu mogą włączyć się 
sami mieszkańcy. 

Dotację w wysokości 112 tys. zł na 
sfinansowanie prac związanych ze 
zmianą systemu grzewczego na pro-
ekologiczne otrzymała Wspólnota 
Mieszkaniowa przy ul. 10. Lutego 
7, a 95 tys. zł otrzymała Wspólnota 
przy ul. Sobieskiego 223. 

Władze Wejherowa dbają o to, aby 
pozbyć się problemu zanieczysz-
czenia powietrza. Duże znaczenie 
ma uświadamianie mieszkańców 
i uczenie dobrych nawyków m.in. 
rezygnowanie z palenia śmieciami 
w piecach, używanie ogrzewania 
elektrycznego lub gazowego, korzy-
stanie z odnawialnych źródeł ener-
gii czy wymiana pieców. Zachętą do 
tego ostatniego jest możliwość dofi-
nansowania przez miasto.

- Dzięki takim inwestycjom nie 
tylko poprawiacie Państwo sobie 
warunki życia, ale i jakość powietrza 
w Wejherowie – mówi prezydent 
Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. 
- Spalanie w domowych piecach 
tworzy dym, który nie tylko wydzie-
la nieprzyjemny zapach, ale także 
zanieczyszcza atmosferę związkami 

metali ciężkich. Z kolei to skażo-
ne powietrze szkodzi zdrowiu, jest 
przyczyną wielu ciężkich chorób, 
w tym nowotworowych i zatruwa 
środowisko naturalne. 

Jak mówi Beata Rutkiewicz, za-
stępca prezydenta Wejherowa, 
mieszkańcy mogą pozyskać fun-
dusze na wymianę ogrzewania. 
Chodzi o wymianę starych pie-
ców na ekologiczne źródła ciepła, 
na przykład podłączenie do sieci 
OPEC albo do źródła gazowego 
czy też użycie innego urządzenia 
nieemisyjnego. - Zachęcamy rów-
nież mieszkańców, aby korzystali 
z dofinansowania z Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, który zgod-
nie z nowym programem może 
sfinansować nawet do 90 proc. 
kosztów inwestycji – mówi Beata 
Rutkiewicz, zastępca prezydenta 
Wejherowa. 

Od 2008 r. w Wejherowie, przy 
wsparciu i udziale miasta, zlikwido-
wano blisko 700 pieców. 
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W poniedziałek, wtorek i środę do wejherowskich szkół ponadgimnazjal-
nych docierały maile o podłożonych ładunkach wybuchowych. Wiadomo-
ści postawiły na równe nogi kilkudziesięciu strażaków i policjantów, którzy 
sprawdzali autentyczność zgłoszeń. Wszystkie alarmy okazały się fałszywe, 
a maturzyści z powiatu wejherowskiego napisali egzaminy dojrzałości. 

Informacje o rzekomym podłożeniu bomb dotarły do kilkuset szkół 
w całym kraju. Teraz sprawą przy współpracy z Agencją Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego zajmują się członkowie specjalnego zespołu, który po-
wołany został w Komendzie Głównej Policji.

WA
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200 tys. zł na renowac ję zabytków

Powiat wejherowski
www.powiatwejherowski.pl /powiatwejherowski

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 113 §1 i 3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity 
Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.),

Starosta Wejherowski 
zawiadamia,

że w dniu 30 kwietnia 2019 roku, wydano postanowienie prostujące omyłkę pisarską w decy-
zji Starosty Wejherowskiego z dnia 23 kwietnia 2019 r. (znak sprawy OS.6540.2.2019.MM2), nr 
OS-180/2019,  który wystąpił w zakresie lokalizacji robót geologicznych. Prawidłowy wykaz 
nieruchomości  objętych robotami geologicznymi przedstawiono poniżej, działki 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, 215/9, 579/3, 215/14, 213/25, •	
579/1, 286/1, 212, 199/2, 162/26, 162/25, 579/2, obr. 10, gm. M. Rumia,
537/5, obr. 11, gm. M. Rumia,•	
741, 564/4, 564/3, 530/1, 564/1, 545, 439/2, 436/82, 436/3, 420/1, 422/89, 422/58, •	
419/1, obr. 17, gm. M. Rumia,
307/1, 355/1, 361/1, 401/3, 1025/3, 403/5, 873/1, 1024/1, 1020/1, 1025/2, 1019/1, •	
1018/1, 1008/1, 1007/1, 1006/2, 988/42, 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, 9/31, •	
obr. 19, gm. M. Rumia,
1/6, 1/3, obr. 20, gm. M. Rumia,•	
1264/2, 719/24, 720/1, 720/2, 722, 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, 
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, 65/5, 67/1, 68/1, 70/1, 71/1, 73/41, 37/26, 48, 44, 47, 37/45, 37/47, 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, 166/1, 84/9, 83/2, 81/8, 80/19, 307, 79/19, 79/17, 6/22, obr. 20, gm. M. •	
Wejherowo,
11/3, 14, obr. 3, gm. M. Wejherowo,•	
6, 42/1, 156/2, 170, 41, 5/3, 2/5, 49, obr. 4, gm. M. Wejherowo,•	
2/7, 15/25, 2/13, 1, 1, 2/10, 2/10, 2/6, 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, 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, 424/2, 444/2, 431/5, 443/2, 442, 441, 440, 439, 438, 452, 238/1, •	

152/6, 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, 543, 532, 531/2, 529/3, 528/3, 536/2, 536/1, •	
534, 453, obr. 10, gm. M. Wejherowo,
1, 307, 3, 2, obr. 13, gm. M. Wejherowo,•	
153, 87, 154, 86/2, 85, 152, 150, 89, 402, 88, 83, 81, 76/3, 72, 13/2, 12, 11, 10, 9, 6, 5, 2, •	
obr. 14, gm. M. Wejherowo,
151, 154/2, 154/1, 153, 152/2, 152/3, 1, obr. 15, gm. M. Wejherowo,•	
46/1, 32, obr. 19, gm. M. Wejherowo,•	
61, 63, 68, 59, 54/1, 24, 23, 22/1, 21/5, 11, 10/3, 10/2, 9/2, 7, 6, 5/2, 5/1, 4/2, 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. Wej-•	
herowo,
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, 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, 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, 281/1, obr. Luzino, gm. Luzino,
454/17, 663, 373/1, 387, 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, 156, 607, obr. Bożepole Wielkie, •	
gm. Łęczyce,
58/6, 53/66, 194, 53/59, 58/6, 53/61, 190, 53/38, 56/1, 192, 53/37, 53/64, 53/33, •	
235/80, 235/79, 59/2, 18/6, 5, 4/1, 18/4, 6/2, 4/2, 6/6, 10/6, 29/2, 59/1, obr. Godęto-
wo, 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 zawiado-
mienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publiczne-
go ogłoszenia. W związku z powyższym informuje się strony postępowania, że mogą za-
poznać się z postanowieniem w Starostwie Powiatowym w Wejherowie, Wydziale Środo-
wiska (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).

Podczas VI Sesji Rady Po-
wiatu Wejherowskiego radni 
przyjęli pakiet uchwał na do-
finansowanie prac konserwa-
torskich, restauratorskich lub 
robót budowlanych przy za-
bytkach wpisanych do rejestru 
zabytków. Środki wspomogą 
remonty sześciu zabytkowych 
obiektów sakralnych znajdu-
jących się na terenie powiatu 
wejherowskiego.

Wśród beneficjentów znala-
zły się parafie: pw. św. Apo-
stołów Piotra i Pawła w Brzeź-
nie Lęborskim – 60 tys. zł, 
św. Józefa Oblubieńca NMP 
w Zwartowie – 40 tys. zł, św. 
Wawrzyńca w Luzinie – 30 tys. 
zł, Miłosierdzia Bożego w Sa-

sinie – 30 tys. zł, św. Mateusza 
Apostoła w Górze – 10 tys. 
zł. Wsparcie otrzymał także 
Klasztor Zakonu Braci Mniej-
szych Franciszkanów w wyso-
kości 30 tys. zł.

– Dzięki tym środkom 
mieszkańcy naszego powiatu 
i turyści mogą zachwycać się 
pięknem zabytkowych świą-
tyń Ziemi Wejherowskiej 
– podkreśla  Starosta Wejhe-
rowski Gabriela Lisius.

Dnia 7 maja br. w parafii pw. 
św. Apostołów Piotra i Pawła 
w Brzeźnie Lęborskim odbyło 
się podpisanie umów z pro-
boszczami na dofinansowanie 
zadań związanych z  renowa-
cją zabytkowych kościołów.

Sześć zabytkowych kościołów z terenu powiatu wejherowskiego otrzymało pieniądze na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 
budowlane prowadzone przy obiektach. W tym roku Rada Powiatu Wejherowskiego przeznaczyła na ten cel 200 tys. zł. 
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Unia odmieniła losy Polski

Mija 15 lat od momentu wej-
ścia Polski do Unii Europejskiej. 
Dlaczego wydarzenie to nazywa-
ne jest przełomowym w najnow-
szej historii naszego kraju? 

- Przyjęcie Polski do NATO - 
20 lat temu, jak i nasze wejście do 
Unii Europejskiej - 15 lat temu, 
zupełnie odmieniło losy naszego 
kraju. Po stuleciach burzliwej hi-
storii, kraj tylekroć najeżdżany, 
okupowany i łupiony znalazł 
miejsce w wspólnocie krajów 
demokratycznych. Znaleźliśmy 
się w systemie zbiorowego bez-
pieczeństwa i ogromnych szans 
rozwojowych. Unia Europejska 
to największy w świecie obszar 
wolności obywatelskich, swobo-
dy podróżowania, studiowania 
i pozyskiwania pracy. 

To coś więcej niż fundusze, 
ale pozyskanie w latach 2004-18 
ponad 107 mld euro (około 460 
mld zł) netto - czyli po odliczeniu 
składki - zupełnie odmieniło Pol-
skę. Mamy prawdziwie europejską 
infrastrukturę, inaczej wyglądają 
szkoły i szpitale, zainwestowano 
w ochronę środowiska i moder-
nizację rolnictwa. Oznacza to 
lepszą jakość życia w mieście i na 
wsi. No i wypiękniała nam Polska! 

Wybierając Unię, Polacy wybrali 
bezpieczną przyszłość i możliwo-
ści rozwojowe, jakich nie miały 
poprzednie pokolenia Polaków.

  
Jakie możliwości finansowe 

i organizacyjne zyskały pol-
skie samorządy - dzięki obec-
ności w strukturach Unii Eu-
ropejskiej? 

- W obecnej Perspektywie Fi-

nansowej 2014-20, której czuję 
się współautorem, samorządy 
konsumują jedną trzecią rekordo-
wego unijnego tortu. Samorządy 
wiedzą najlepiej, jak dzielić fun-
dusze, bo są najbliżej ludzi. I robią 
to mądrze, co wyróżnia nasz kraj 
na tle całej Europy. Są oczywiście 
chybione inwestycje - mam za-
strzeżenia co do ilości aquapar-
ków i lotnisk. Samorządy zostały 
wyposażone w duże kompetencje 

i ponoszą wielką odpowiedzial-
ność, ale cierpiały na brak środ-
ków. Wraz z Unią Europejską po-
jawił się w samorządach pieniądz 
inwestycyjny. 

Czy Pomorze, w tym także 
nasz samorząd, wyróżnia się 
na tle całej Polski w zakresie 
integracji europejskiej, pozy-
skiwania środków, otwartości 
na Wspólnotę? 

- Jestem dumny z Pomorza, bo 
nasz region nie dał się oszukać 
i ceni sobie europejskie wartości. 
Jest regionem wolności i solidar-
ności! Jest ogólnopolskim lide-
rem w pozyskaniu i wykorzysta-
niu środków unijnych. Rozpiera 
mnie duma, gdy widzę Pomorską 
Kolej Metropolitalną, czy jadę 
tunelem pod Martwą Wisłą, a ta-
kich przełomowych inwestycji jest 
więcej. Pomorze jest krajowym 
pionierem w sięganiu po środki 
zwrotne, zwłaszcza z programu 
Jeremi, adresowanego do małych 
i średnich przedsiębiorstw. Licz-
by są imponujące. Z poprzednie 
Perspektywy 2007-13 zrealizo-
wano 6300 projektów z dofinan-
sowaniem Unii rzędu 21 mld zł. 
Z obecnej, tej „mojej” pozyskano 

Wy WIAd | Mija 15 lat obecności Polski w Unii Europejskiej. O naszym członkowstwie, roli samorzą-
du oraz przyszłości UE rozmawialiśmy z europosłem Januszem Lewandowskim. 

REKLAMA 87/2019/DB

OGŁOSZENIE 11/2019/DB

OGŁOSZENIE 154/2019/DB

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

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 1945 
z późn. zm.), oraz art. 39 ust.1 pkt 1 w związ-
ku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 03 października 
2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z późn. 
zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gmi-
ny Gniewino uchwały Nr VI/48/2019 z dnia 18 
kwietnia 2019r. w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego części obrębu geodezyjne-
go Kostkowo, gmina Gniewino, oraz o przystą-
pieniu do przeprowadzenia strategicznej oce-
ny oddziaływania na środowisko dotyczącej 
w/w projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego.
Załącznik graficzny do wyżej wymienionej 
uchwały, szczegółowo określający granice pla-
nu jest eksponowany na tablicy ogłoszeń Urzę-
du Gminy Gniewino.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wy-
żej wymienionych planów miejscowych. Wnio-
ski należy składać na piśmie na adres:
Urząd Gminy Gniewino
ul. Pomorska 8
84-250 Gniewino
w terminie do dnia  31 maja 2019r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, na-
zwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku 
oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

już 17,5 mld zł na 2400 Projektów, 
a przecież budżet 2014-20 dopiero 
się rozpędza, z uwagi na opóźnie-
nie na starcie. 

Na tym się nie kończy, bo Po-
morze jest otwarte na współpracę 
w ramach makroregionu Morza 
Bałtyckiego, co zagęszcza kontakty 
międzynarodowe i niesie dodatko-
we korzyści. 

Jak ocenia Pan możliwości po-
zyskiwania kolejnych środków 
europejskich w najbliższych 
rozdaniach budżetowych - czy 
uda się utrzymać dotychczaso-
wą dynamikę w zakresie pozy-
skiwania funduszy na rozwój 
polskich miast? 

- Bardzo mocno odczuwamy, że 
po roku 2015 zmienił się klimat wo-
kół Polski, z uwagi na styl rządzenia 
krajem, który nie pasuje do reguł 
Unii Europejskiej. Wygląda na to, 
że wyniknie z tego namacalna, wie-
lomiliardowa szkoda dla Pomorza 
i całej Polski. Wyjściowa propozycja 

Komisji Europejskiej na lata 2021-
27 jest dla Polski niekorzystna. 
W spójności tracimy aż 20 mld zł. 
w stosunku do tego, co teraz mamy, 
a Fundusz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich jest cięty o 27 procent.

Nie wiadomo kiedy i jak ta roz-
grywka o przyszłość się skończy, ale 
pieniędzy będzie na pewno mniej 
i będą trudniejsze do wzięcia. Wraz 
z europosłem Janem Olbrychtem 
zadbaliśmy o to, by stanowisko 
Parlamentu Europejskiego, który 
jest partnerem rządów w batalii 
o budżet, było korzystne dla nasze-
go kraju - by fundusze na spójność 
i Wspólną Politykę Rolną dla Polski 
mogły pozostać na obecnym pozio-
mie. Niestety, nasz rząd ma słabe 
karty w tej rozgrywce. Dochodzi do 
tego niewiadoma Brexitu. Wobec 
wielu znaków zapytania, co do przy-
szłości, należy w pełni wykorzystać 
wszystko to, co zagwarantowano dla 
Polski na lata 2014-20. Co do Po-
morza jestem spokojny, byle tylko 
władza centralna nie przeszkadzała. 
Pomorze ma dobrych gospodarzy!

MASZ CIEKAWY 
TEMAT/ ZDJĘCIE?
NAPISZ DO NAS!

r.korbut@expressy.pl
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Była to już druga odsłona tego 
typu inicjatywy organizowa-
nej przez lokalnych leśniczych. 
W ubiegłym roku udało się zasa-
dzić około dwóch tysięcy dębów 
na terenie leśnictwa Stara Piła. 

W sadzeniu mógł uczest-
niczyć każdy, komu los śro-
dowiska naturalnego nie jest 
obojętny. Uczestnicy, oprócz 
satysfakcji z własnoręcznie 
zasadzonych drzewek i korzy-
ści wynikających z ruchu na 
świeżym powietrzu, mogli też 

liczyć na dawkę przyrodniczej 
wiedzy. 

- Wydarzenie cieszyło się bar-
dzo dużym zainteresowaniem 
mieszkańców. Drzewka sadzi-
ły całe rodziny z dziećmi. To 
ważne, aby promować wśród 
najmłodszych ekologiczne po-
stawy – podkreśla Beata Ław-
rukajtis,  radna i uczestniczka 
wydarzenia. 

W całej Polsce sadzi się około 
500 milionów sadzonek rocznie. 
Oprócz tego leśnicy otaczają 

opieką odnowienie naturalne, 
czyli te drzewka, które samo-

dzielnie wyrosły w lesie, z na-
sion rosnących tam drzew.

Zasadzili dwa tysiące drzew
RUMIA | Dzięki zaangażowaniu mieszkańców, społeczników oraz pracowników Nadleśnictwa Gdańsk w Rumi 
przybyło około dwóch tysięcy iglaków. To efekt akcji sadzenia lasu, zorganizowanej w ostatnią sobotę kwietnia. 
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Akcja sprzątania brzegów rzeki 
Redy odbyła się w ramach Świa-
towego Dnia Ziemi. Jej celem 
było uporządkowanie zaśmie-
conych obszarów rzecznych od 
ulicy Orzeszkowej w Śmiecho-
wie, przez Pieleszewo do ulicy 
Kazimierskiej oraz w okolicach 
Rodzinnego Parku Miejskiego. 
Do akcji włączyli się mieszkańcy, 
burmistrz Redy, radni, pracowni-
cy Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie i wędka-
rze z Polskiego Związku Wędkar-
skiego okręg nr 16. Uczestnicy 
wyposażeni w rękawice i worki 
na śmieci zebrali kilka ton od-
padów. Do pomocy włączyła się 
również ekipa kajakarzy, która 
wyjmowała z rzeki m.in. opony, 
styropian, dywany i materace.

-Mieszkańcy chętnie włączają 
się w akcję sprzątania miasta, 
aby nauczyć młode pokole-
nie prawidłowego korzystania 
z dobrodziejstw rzeki – wyja-
śnia kierownik Gospodarki Od-
padami Komunalnymi Grażyna 
Lemańczyk.

Uroczyste zakończenie sprzą-
tania i tym samym rozpoczę-
cie sezonu grillowego odbyło 
się w południe w Parku Miej-
skim w Redzie przy akompa-
niamencie orkiestry dętej. Dla 
uczestników przygotowano 
kiełbaski z grilla oraz napoje. 
Organizatorami imprezy byli 
Urząd Miejski, Fabryka Kultu-
ry, Ochotnicza Straż Pożarna 
i Kajakowe Meandry.

(DD)

Wielkie sprzątanie 
rzeki Redy 
REdA | Już po raz szósty odbyła się akcja społeczna „Sprzątania 
rzeki Redy”. Uczestnicy zebrali kilka ton śmieci. 

ja w iNTeRNecie – są jeszcze 
wolNe miejsca
wejHeRowo | czy wiesz, co Twoje dziecko robi w sieci? Prowadzisz działalność go-
spodarczą albo przygotowujesz się do otwarcia własnego biznesu? 

Weź udział w bezpłatnych szkoleniach w ramach cyklu „Ja w Internecie”, które od-
bywają się w Wejherowie w Urzędzie Miejskim przy ul. 12 Marca i miejskiej bibliotece 
przy ul. Kaszubskiej. Są jeszcze wolne miejsca! 
W maju, w ramach cyklu „Ja w Internecie” odbędą się szkolenia „Rodzic w internecie” 
- przeznaczone dla rodziców chcących chronić swoje dzieci przed realnymi zagroże-
niami, które wiążą się z korzystaniem z Internetu; „Moje finanse i transakcje w sieci” 
przeznaczone dla osób chcących nauczyć się załatwiać skutecznie swoje sprawy biz-
nesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem Internetu, a także „Mój biznes w sie-
ci” - przeznaczone jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą, albo przygo-
towujących się do otwarcia własnego biznesu. 
- Zapraszamy na bezpłatne szkolenia, na które zapraszamy mieszkańców Wejherowa, 
którzy ukończyli 25. rok życia – mówi zastępca prezydenta Arkadiusz Kraszkiewicz. - 
Zachęcam do udziału w szkoleniach. 
Formularz rekrutacyjny dostępny jest w Urzędzie Miejskim lub w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Wejherowie (formularz dostępny również na stronie internetowej miasta).

Najbliższe terminy szkoleń: 
16, 17 maja, godz. 14-18; 18 maja, godz. 10-14 - Miejska Biblioteka Publiczna w Wejhe-•	
rowie, ul. Kaszubska 14 
16, 17 maja, godz. 9-15 - Urząd Miejski w Wejherowie, ul. 12 Marca 195 •	
23, 24 maja, godz. 14-18; 25 maja, godz. 10-14 - Miejska Biblioteka Publiczna w Wej-•	
herowie, ul. Kaszubska 14 
28, 29, 30 maja, godz. 16-20 - Urząd Miejski w Wejherowie, ul. 12 Marca 195 •	
3, 4, 6 czerwca, godz. 9-13 - Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie, ul. Kaszub-•	
ska 14 
3, 4, 6 czerwca, godz. 14-18 - Urząd Miejski w Wejherowie, ul. 12 Marca 195 •	

Szkolenia realizowane są w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 
2014-2020, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfro-
wych”. Operatorem programu w imieniu Ministerstwa Cyfryzacji jest Fundacja Legal-
na Kultura.
Szczegółowe informacje na temat projektu można pod numerami telefonu: 
58 677 70 57 oraz 58 677 70 53.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA RUMI
o przyjęciu dokumentu

- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejo-
nie ul. Torfowej, 
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi dla obszaru 
w rejonie ulicy Husarskiej, etap I i II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) zawiadamiam o  przyjęciu:
- zarządzeniem Nr 185/139/2019 Burmistrza miasta Rumi z dnia 28.03.2019r. zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Torfowej,
Informacje o w/w dokumencie:
- zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie informacji o środowisku i jego ochro-
nie – www.ekoportal.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi, na 
tablicy ogłoszeń, w lokalnej prasie;
- wraz z niezbędną dokumentacją były wyłożone do publicznego wglądu w dniach 08.02.2019r.
-04.03.2019r. w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, w pok. nr 200;
- w celu umożliwienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektu w/w dokumentu  
w dniu 19.02.2019r. została przeprowadzona dyskusja publiczna nad przyjętymi  
w projekcie zmiany planu  rozwiązaniami;
- każdy kto kwestionował ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu mógł wnieść uwagi 
w formie pisemnej do dnia 18.03.2019r. na adres: Urząd Miasta Rumi, 84-230 Rumia, ul. So-
bieskiego 7. 
- zarządzeniem Nr 216/170/2019 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 26.04.2019r. miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Rumi, w rejonie ulicy 
Husarskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.  
Informacje o w/w dokumencie:
- zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie informacji o środowisku i jego ochro-
nie – www.ekoportal.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi, na 
tablicy ogłoszeń, w lokalnej prasie;
- wraz z niezbędną dokumentacją były wyłożone do publicznego wglądu w dniach 15.03.2019r.
-05.04.2019r. w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, w pok. nr 200;
- w celu umożliwienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektu w/w dokumentu  
w dniu 19.03.2019r. została przeprowadzona dyskusja publiczna nad przyjętymi  
w projekcie planu  rozwiązaniami;
- każdy kto kwestionował ustalenia przyjęte w projekcie planu mógł wnieść uwagi w formie pi-
semnej do dnia 19.04.2019r. na adres: Urząd Miasta Rumi, 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7. 

OGŁOSZENIE 155/2019/DB

BeaTa ławRukajTis,
radna Rumi

Tam, gdzie wcześniej usunięto drzewa, które 
zostały wykorzystane m.in. do produkcji me-
bli, czy książek zasadziliśmy nowe. To nasz 
wkład w odbudowę lasu. Niestety nie zawsze 
pojawia się naturalne odnowienie lasu, czyli 
z jakiś powodów nasiona z okolicznych drzew 
nie stają się młodymi drzewkami. 
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Co prawda Klinika Dentx 
Centrum Zdrowego Uśmiechu 
działa już od kilku lat, niedaw-
no zorganizowano uroczyste 
otwarcie. Dentx przeniósł się 
bowiem do nowych pomiesz-
czeń w nowej lokalizacji. 

W budynku przy ul. Wałowej 
30 lok. 1 (wejście od strony ron-
da, wcześniej klinika mieściła się 
przy ul. Wałowej 28) świadczone 
są usługi pełnego zakresu lecze-
nia stomatologicznego oraz me-
dycyny estetycznej.

- Na otwarcie w nowych po-
mieszczeniach zaprosiliśmy 
przyjaciół, znajomych, pracow-
ników i stałych pacjentów – wy-
jaśnia Daria Jakšto, właścicielka  
Centrum Zdrowego Uśmiechu 
Dentx. - Chcieliśmy zaprezento-
wać, jak wygląda nowe wnętrze 
(wyremontowane, przestronne 
pomieszczenia) i jakim sprzętem 
dysponujemy. A jest to wyposa-
żenie z najwyższej półki, mamy 
do dyspozycji choćby mikroskopy 
firmy Zeiss czy nową lampę do 

wybielania zębów firmy Beyond. 
Podczas otwarcia uroczyście 

przecięto wstęgę, a na uczestników 
czekał poczęstunek i symbolicz-
na lampka szampana. Największe 
zainteresowanie gości wzbudziła 
jednak prezentacja dwóch przy-
kładowych zabiegów. Jednym 
z nich było wybielanie zębów,. 
Każdy mógł się naocznie przeko-
nać, jak duża różnica była przed 
i po wykonaniu tego zabiegu. 

- W drugim gabinecie zapre-
zentowaliśmy natomiast, jak wy-

gląda zabieg botoksu – dodaje 
Daria Jakšto. - Chcieliśmy poka-
zać,  że wbrew temu, czego wiele 
osób się obawia, to wcale nie jest 
ani straszne, ani sztuczne, ani bo-
lesne. To szybki zabieg, który daje 
bardzo dobre efekty.

Po przeprowadzce Klinika Dentx 
Centrum Zdrowego Uśmiechu 
mieści się przy ul. Wałowej 30 
lok. 1 (wejście od strony ronda). 
W nowej lokalizacji dla pacjentów 
przygotowane jest więcej gabine-
tów, przestronniejsze pomieszcze-

nia, klinika została też doposażona 
w dodatkowy sprzęt. Usługi świad-
czą najlepsi, doświadczeni specja-
liści, którzy stale dokształcają się 
i podnoszą swoje kwalifikacje. 

- Wszystkie gabinety są zmoder-
nizowane i wyposażone tak, aby 
zapewnić jak najwyższy standard 
– podkreśla Daria Jakšto. - Jedno-
cześnie staramy się zaproponować 
konkurencyjne ceny. Gabinet nie 
odbiega jakością od znanych trój-
miejskich klinik, a niejednokrot-
nie go przewyższa. 

Nowością jest rozszerzenie za-
kresu usług o zabiegi z zakresu 
medycyny estetycznej. W Wej-
herowie do tej pory brakowało 
takiej profesjonalnej kliniki, zaj-
mującej się tą dziedziną. 

- Bardzo ważna dla nas jest 
kompleksowość usług – podsu-
mowuje Daria Jakšto. - W dzi-
siejszych czasach, gdzie każdy 
żyje w pośpiechu, istotne jest, 
aby w jednym miejscu  móc wy-
konać wszystkie zabiegi. 

/raf/

Nowoczesna klinika oficjalnie otwarta
Zabiegi z zakresu stomatologii oraz medycyny estetycznej na najwyższym, światowym poziomie, bez bólu, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych 
technologii i w przyjaznej atmosferze -  klinika Dentx w Wejherowie została oficjalnie otwarta. 

REKLAMA                                              U/2019/PR REKLAMA                                              U/2019/PR
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Bibliotekarze świętowali
KULtURA | W Powiatowej Bibliotece Publicznej pracownicy bibliotek z powiatu wejherowskiego obcho-
dzili Dzień Bibliotekarza. Środowa uroczystość zorganizowana została w ramach Tygodnia Bibliotek.
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Burmistrz Miasta Rumi

ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w najem, na okres 4 lat, 
lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Rumia: 
 
 Lokal użytkowy o powierzchni 56,35m² w tym: powierzchnia podstawo-
wa 51,41m² oraz powierzchnia pomocnicza 4,94m², usytuowany w budyn-
ku komunalnym przy ul. Dąbrowskiego 12B/1 w Rumi, na nieruchomości 
gruntowej, oznaczonej jako działka nr 972/3 o pow. 420m², obr. 18, za-
pisanej w księdze wieczystej KW GD1W/00021619/2, będącej własnością 
Gminy Miejskiej Rumia. 
 Lokal przeznaczony jest na prowadzenie działalności biurowej, handlowej lub 
usługowej, nieuciążliwej dla mieszkańców budynku. Zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania przestrzennego wyklucza się lokalizację banków i in-
nych instytucji finansowych.
 Stawka wywoławcza czynszu do przetargu wynosi 30,00zł za 1m² powierzchni 
podstawowej i 50% wyżej wymienionej stawki za 1m² powierzchni pomocniczej, 
w stosunku miesięcznym. Do stawek czynszu zostanie doliczony 23% podatek VAT. 
Czynsz płatny z góry, do dnia 10 każdego miesiąca. Stawki czynszu wzrastają o śred-
nioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany w Monitorze Pol-
skim, z mocą od następnego miesiąca od daty ogłoszenia. 
 Wadium – 2.000,00zł  (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) płatne w pieniądzu.
Pierwszy przetarg odbył się w dniu 19 marca 2019 r. 
Drugi przetarg odbędzie się w dniu  14 czerwca 2019r. o godzinie 1200 w siedzi-
bie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, pok. 100

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 
2.000,00zł, w gotówce w Filii Banku Rumia Spółdzielczy w siedzibie Urzędu Miasta 
Rumi lub przelewem na konto Urzędu Miasta Rumi Nr: 18 8351 0003 0000 2394 
2000 0100, w terminie do dnia 10.06.2019r. Oferty wraz z dowodem wpłaty wa-
dium należy składać w zaklejonej kopercie opatrzonej klauzulą: „Dotyczy prze-
targu na najem lokalu użytkowego, położonego przy ul. Dąbrowskiego 12B/1 
w Rumi”, w sekretariacie Urzędu Miasta Rumi, pok. 204, do dnia 10.06.2019r. do 
godz. 1300(druki ofert do pobrania znajdują się w pokoju 105).
Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest zapoznać się z warunkami przetar-
gu, regulaminem przetargów oraz projektem umowy najmu lokalu użytkowego.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na 
poczet przyszłego czynszu za najem lokalu użytkowego, pozostałym uczestnikom 
przetargu wniesione przez nich wadium zwraca się niezwłocznie – jednak nie póź-
niej niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, bez odsetek. 
Jeżeli osoba ustalona jako najemca lokalu użytkowego nie stawi się bez uspra-
wiedliwienia w terminie wyznaczonym przez Gminę do zawarcia umowy najmu, 
Burmistrz Miasta Rumi odstąpi od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie bę-
dzie podlegać zwrotowi. 
Burmistrz Miasta Rumi zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania 
którejkolwiek z ofert oraz prawo odwołania przetargu, zgodnie z art. 38 ust. 4 usta-
wy o gospodarce nieruchomościami.
Szczegółowe informacje o lokalu użytkowym uzyskać można pod tel. (58) 679 65 34 
lub w pokoju 105 Urzędu Miasta Rumi. Termin oględzin przedmiotu przetargu na-
leży uzgodnić z Kierownikiem Referatu Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Mia-
sta Rumi.

Rumia, dnia  07.05.2019r.

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. 
zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środo-
wisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu 
przez Rade Gminy Gniewino następującej Uchwały Nr LVI/417/2018 z dnia 
28.09.2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyj-
nego Rybno w gminie Gniewino. Jednocześnie zawiadamiam o przystąpie-
niu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrę-
bu geodezyjnego Rybno w gminie Gniewino;
Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmioto-
wych spraw oraz składać wnioski do wyżej wymienionych planów w siedzi-
bie Urzędu Gminy Gniewno, ul. Pomorska 8, 84-250 Gniewino lub na adres e-
mail: agnieszka.gdanietz@gniewino.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia  
31 maja 2019 r. 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Wnioski 
mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomo-
cą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrzenia ich bez-
piecznym podpisem elektronicznym.

Wójt Gminy Gniewino

OGŁOSZENIE 157/2019/DB

OGŁOSZENIE 156/2019/DB

Miejsce na twoją 
reklamę

660 731 138  |  d.bieszke@expressy.pl

Dzień Bibliotekarza w Wejhe-
rowie zorganizowany został już 
po raz drugi. W ubiegłym roku 
uhonorowani zostali dyrektorzy 
bibliotek z terenu powiatu wej-
herowskiego, a w tym pamiątko-
wymi statuetkami i dyplomami 
odznaczeni zostali Bibliotekarze 
Roku 2018.

- Nagrodzone osoby wytypowali 
dyrektorzy poszczególnych bi-
bliotek – mówi Barbara Gusman, 
dyrektor Powiatowej Biblioteki 
Publicznej w Wejherowie. - Trze-
ba przyznać, że nie było to łatwe 
zadanie, bo często na nagrody za-
służyli wszyscy pracownicy.

W sumie odznaczono dwanaście 
osób. Uroczystość pod względem 
artystycznym uświetnił występ 
iluzjonisty Kajetana Bieleckiego. 
Wydarzenie było częścią Tygodnia 
Bibliotek organizowanego przez 
Powiatową Bibliotekę Publiczną 
w Wejherowie.

WA

Nagrodzeni bibliotekarze: Jó-
zefina Opczyńska (Miejska Biblio-
teka Publiczna w Wejherowie), 
Małgorzata Brzozowska (Biblio-
teka Publiczna Gminy Linia), Ewa 
Wójcik-Spera (Gminna Biblioteka 
Publiczna w Choczewie), Maria 

Chustak (Biblioteka Publiczna 
Gminy Szemud), Daria Reinke 
(Powiatowa Biblioteka Publiczna 
w Wejherowie), Danuta Stachecka 
(Gminna Instytucja Kultury i Bi-
blioteka w Łęczycach z siedzibą 
w Strzebielinie), Marta Plińska 
(Biblioteka i Centrum Kultury 
Gminy Wejherowo), Hanna Grzy-
bowska (Centrum Kultury, Spor-
tu, Turystyki i Biblioteka w Gnie-
winie), Aleksandra Barankiewicz 
(Miejska Biblioteka Publiczna 
w Rumi), Krystyna Kotłowska, 
a także Maja Krośnicka i Renata 
Szkoła-Penkowska z Gminnej Bi-
blioteki Publicznej w Luzinie.
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Wydarzenie rozpoczęło się 
od wspólnego odśpiewania 
hymnu zjednoczonej Europy. 
W głównej roli wystąpił lo-
kalny chór. „Oda do radości” 
w Rodzinnym Parku Miejskim 
rozbrzmiała w ramach akcji 
Związku Miast Polskich #dzię-
kUjeEmy.

luźNo i RadośNie

- Na przestrzeni ostatnich 
piętnastu lat Reda bardzo moc-
no się rozwinęła, co w dużej 
mierze jest zasługą środków 
unijnych – mówi burmistrz 

Krzysztof Krzemiński. - Dla-
tego chcieliśmy uczcić pięt-
nastolecie członkostwa Polski 
w Unii Europejskiej. Świętuje-
my wspólnie w luźnej i bardzo 
radosnej atmosferze.

Jedną z atrakcji imprezy była 
Redzka Eksplozja Kolorów, 
która polegała na wyrzucaniu 
w górę przez mieszkańców 
różnokolorowych proszków. 
W ten sposób świętowali nie 
tylko ludzie młodzi, ale i całe 
rodziny.

15 laT miNęło …

- Ciekawa atrakcja zarów-
no dla młodzieży, jak i nieco 
starszych osób – zapewnia 14-
letnia Marta. - Można w inte-
resujący sposób spędzić wolny 
czas. Cieszę się, że organizowa-
ne są tego typu wydarzenia.

Przypomnimy. Polska stała 
się członkiem Unii Europej-
skiej o północy 1 maja 2004 
roku. Akcesja była rezultatem 
długotrwałych wysiłków wielu 
rządów. Początki tego procesu 
sięgają pierwszych miesięcy 
istnienia III RP.

WA

Uczcili 15 lat Polski w Unii
REdA |  Mieszkańcy Redy spotkali się w Rodzinnym Parku Miejskim, aby uczcić 15-lecie 
członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Jubileuszowa impreza miała charakter luźnego spo-
tkania, w któr ym uczestniczyły całe rodziny.

Reda | kolorowe kwietniki, kwitnące ronda i pachnące 
ulice. Reda po raz kolejny rozkwitła na wiosnę. 

- Kwiaty, które pojawiły się na ulicach, robią ogromne 
wrażenie – zapewnia pani Anna, mieszkanka Redy. - Są 
bardzo delikatne i wyjątkowo kolorowe. Bardzo się cie-
szę, że Reda wyładniała na wiosnę – dodaje.
W Redzie zrobiło się kolorowo i radośnie przede 
wszystkim za sprawą bratków, które pojawiły się 
w różnych punktach miasta. Jest ich całkiem sporo, 
bo ponad dziesięć tysięcy. Ogromne wrażenie robią te, 
które u zbiegu ulic Wejherowskiej, Puckiej i Cechowej 
tworzą napis „Reda”, ale świetnie prezentują się rów-
nież kwiaty w innych częściach miasta. 
- Tereny zielone pełnią bardzo ważną funkcję w prze-
strzeni miejskiej, w związku z czym staramy się dbać 
o nie w sposób szczególny - mówi Krzysztof Krze-
miński, burmistrz Redy. - W tym roku postawiliśmy na 
bratki w barwach naszego miasta, czyli króluje niebie-
ski i żółty. Kwiaty będą sukcesywnie wymieniane. 
Które z ulic są najbardziej ukwiecone? Gdańska, Łąko-
wa, Pucka, a także Gniewowska oraz Spokojna.
wa

Reda RozkwiTła 
Na wiosNę
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PaTRioTyczNie

Koncert gwiazdy poprzedzony zo-
stał uroczystościami patriotycznymi. 
W Sanktuarium NMP Wspomożenia 
Wiernych odprawiona została uro-
czysta msza święta. Tuż po niej odbył 
się przemarsz pod pomnik Hieronima 
Derdowskiego i Józefa Wybickiego, 

gdzie odbyło się złożenie kwiatów. 
W ramach wydarzenia młodzież ze 
Szkoły Podstawowej numer 10 im. Jana 
Brzechwy przygotowała patriotyczny 
program artystyczny, natomiast bur-
mistrz Michał Pasieczny w swoim wy-
stąpieniu  przypominał o ogromnym 
znaczeniu Konstytucji 3 maja. 

Na sPoRTowo 
i RodziNNie

Po południu rozpoczęto festyn sporto-
wo- rekreacyjny. W programie znalazły się 
liczne atrakcje m.in.: „rumska talentiada 
2019”, mecz piłki nożnej, konkurs rzutów 
karnych czy młodzieżowy turniej rugby. Po 
sportowych rozgrywkach odbył się tanecz-

ny pokaz w wykonaniu rumskich Spinek, 
natomiast o muzyczną oprawę wydarzenia 
zadbał duet smyczkowy Queens of Violins 
oraz Monika Kitel z zespołem. Tę część wy-
darzenia zakończył konkurs wiedzy o mie-
ście, który nawiązywał do 65-lecia nadania 
praw miejskich Rumi. 

Tuż przed koncertem w niebo polecia-
ły biało-czerwone balony, wypuszczone 

przez europosła Janusza Lewandowskie-
go, burmistrza Michała Pasiecznego oraz 
Jolantę Król, dyrektor MOSiR-u. 

Punktualnie o godz. 19.00 na scenie po-
jawiła się gwiazda wieczoru - zespół Enej. 
W trakcie koncertu można było usłyszeć 
przeboje, takie jak: „Kamień z napisem 
LOVE”, „Zagubiony”, „Symetryczno-lirycz-
na” czy „Tak smakuje życie”. 

Enej na zakończenie majówki w Rumi
RUMIA | Zwieńczeniem obchodów tegorocznego Święta Narodowego Trzeciego Maja w Rumi był występ zespołu Enej. Koncert, który odbywał się na 
boisku wielofunkcyjnym przy ul. Bukowej, mimo niesprzyjającej pogody porwał do wspólnej zabawy licznie zgromadzoną publiczność.  
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w lutym i jego tematem prze-
wodnim był portret Stanisława 
Moniuszki albo scena rodzajo-

wa związana z operą „Halka” lub 
„Straszny Dwór”. Prace konkur-
sowe oceniało jury w składzie: 
Eugeniusz Lademann, Hanna 

Haponiuk, Mirella Jałocha, 
Lucyna Miotk oraz Krzysztof 
Brzozowski. 

Ogłoszenie wyników i wręcze-

200. urodziny Stanisława Moniuszki - obchody w Rumi
RUMIA |  W niedzielę 5 maja minęło 200 lat od urodzin wybitnego polskiego kompozytora Stanisława Moniuszki. Z tej okazji w całym kraju odbyły się koncer ty 
i wystawy upamiętniające ar tystę. W obchody włączył się również Miejski Dom Kultur y, któr y zorganizował wernisaż podsumowujący konkurs malarski. 

wyniki konkursu: 
I miejsce- Krzysztof 
Wieczorek
II miejsce- Zofia 
Bartoszewicz 
III miejsce- Alfons Zwara 

wyróżnienia 
otrzymali: 
Michał Owczarz
Jolanta Kitowska 
Maria Sułkowska 
Jadwiga Jackowska 
Józef Górecki 

nie nagród odbyło się w minioną 
niedzielę. Wyróżnienia w imie-
niu burmistrza wręczał zastępca 
Piotr Wittbrodt. Wernisaż prac 
laureatów poprzedzony został 
częścią artystyczną, w której wy-
stąpił Chór św. Cecylii pod dy-
rekcją Krzysztofa Brzozowskiego 
oraz solistka Anna Osior. Licznie 
zgromadzona publiczność mogła 
wysłuchać utwory kompozytora 
m.in. z opery „Halka” oraz pie-
śni „Prząśniczka”, czy „Znasz-li 
ten kraj”.
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Festiwal Kultury Białoruskiej 
na Pomorzu to cykliczne przed-
sięwzięcie, którego celem jest 
integracja polskich i białoruskich 
środowisk artystycznych, a także 
przybliżanie mieszkańcom Po-
morza folkloru Białorusi. Każde-
go roku w naszym województwie 

organizowana jest trasa koncer-
towa, której stałym przystankiem 
jest również nasze miasto. 

- Zainteresowanie było bardzo 
duże. Na trybunach pojawiło się 
kilkaset osób - mówi dyrektor 
MOSIR Jolanta Król. - W tym 
roku nowością były występy 

Artyści z Białorusi 
wystąpili w Rumi
RUMIA | Było energetycznie, sentymentalnie i żywiołowo. W ramach kolejnej edycji Festiwalu 
Kultury Białoruskiej na scenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wystąpili czołowi białoruscy 
muzycy, tancerze i akrobaci.
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wejHeRowo | w ramach obchodów 3 maja na stadionie 
Gryfa wejherowo odbył się mecz charytatywny.  

Na boisku rywalami samorządowców powiatu wejherow-
skiego byli lokalni księża. 
Sportowe zmagania były kulminacyjnym punktem festynu 
w trakcie którego odbyła się zbiórka ofiar dla Karola Barcza 
– 15-letniego mieszkańca Wejherowa, który cierpi na eozy-
nofilowe zapalenie przewodu pokarmowego, chorobę Le-
śniewskiego-Crohna i padaczkę. Podczas festynu zgroma-
dzeni goście mogli liczyć na mnóstwo atrakcji. Poza meczem 
największym zainteresowaniem cieszyło się miasteczko mi-
litarne, pokaz strong-man, dmuchane zamki, fotobudka oraz 
strefa gastronomiczna. W przerwie spotkania oraz po jego 
zakończeniu odbyła się dobroczynna licytacja z której fun-
dusze zostaną przekazane na leczenie oraz rehabilitację Ka-
rola. W rywalizacji sportowej skuteczniejsi okazali się księża, 
którzy pokonali samorządowców 7:5. 
/mm/

cHaRyTaTywNy fesTyN 
Na wzGóRzu wolNości

akrobatów i gimnastyków, którzy 
zaprezentowali efektowne ewolu-
cje. Nasi goście z Białorusi pod-
kreślali, że autorami programu 
zarówno muzycznego, jak i spor-
towego są ludzie młodzi, często 
rozpoczynający swoje kariery. Wi-
dać, że w swoje występy wkładają 
mnóstwo pracy - dodaje.

W tym roku przed mieszkańcami 
Rumi zaprezentowali się utalento-
wani białoruscy wokaliści: znany już 
w Polsce (koncertował kilkakrotnie 
w naszym kraju) Paweł Kozicz z Bia-
łoruskiego Państwowego Uniwersy-
tetu Kultury i Sztuki w Mińsku oraz 
Aleksander Minionok nazywany 
„białoruskim Justinem Bieberem”. 
Przed lokalną publicznością wy-
stąpiła też Monika Miedzianowska 
- pochodząca z Koszalina absol-
wentka Akademii Muzycznej im. 
St. Moniuszki w Gdańsku, aktualnie 
występująca w Holandii. Trójka so-
listów wspomagana była przez chór 
ze Szkoły Muzycznej Yamaha. 

Ponadto niezapomniany popis 
fizycznych umiejętności dali akro-
baci i gimnastycy ze Szkoły Rezerw 

Olimpijskich z Mińska, czyli czołowi 
przedstawiciele białoruskiej gimna-
styki artystycznej, którzy specjalnie 
dla widzów z Polski przygotowali 
zupełnie nową choreografię. 

Za brawurowy i pełen energii 
występ gromkimi brawami nagro-
dzono też zespół jazzowy Taran 
z Mińska. Jego założycielem jest 
Anatolij Taran, jeden z najlep-
szych akordeonistów na świecie, 
zdobywca Pucharu Świata w grze 
na akordeonie w 2016 roku. 

Oprócz tego rumską scenę uświet-
niły występy znanej z poprzed-
nich edycji festiwalu Szkoły Tańca 
Współczesnego Sensacja z Witeb-
ska. Jest to największa prywatna 
szkoła na Białorusi, która w swoich 
4 filiach w ciągu 25 lat działalności 
wykształciła ponad 16 tysięcy tan-
cerzy. Osobny program zaprezento-
wały też uczennice ze Szkoły Tańca 
Flic w Lęborku. 

Dyrektorem artystycznym przed-
sięwzięcia jest Igor Jankowski. Poza 
Rumią artyści odwiedzili m.in. 
Puck, Malbork, Gdańsk, Starogard 
Gdański oraz Żukowo. 



NIERUCHOMOŚCI

sPRzedam

sPRzedam dom z ladną działką, 
blisko jeziora. Cena 450 000 zł, 
tel. 794 710 073

zamieNię mieszkanie, 46m bal-
kon 3 p. na 1 lub 2 p., doplacę lub 
w wieżowcu, tel. 514 615 463

wyNajmę

Poszukuję wyNająĆ

kuPię

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

MOTORYZACJA

sPRzedam

skoda 105S, 38lat, iGaS(BRC), 
cytryna, cena: 2222zł, 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 1900 zł, 
Tczew, tel. 574 797 077

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

TOWARZYSKIE

wolNy ,  wiek 63, wzrost 168 / 70, 
pozna panią po 50 - tce . Znudziła 
się Tobie samotność, proszę za-
dzwoń, tel. 502 286 524

RÓŻNE

BuTle gazowe, 2 szt, 11kg prop-
butan, tel. 502 286 524

oPoNy 4 szt 14” 185*65, tel. 502 
286 524

ReGały skręcane metalowe, 
ocynkowane, tel. 502 286 524

BeToNiaRkę 220v 185 l wie-
niec, stal na łozysku +zap zeb, 
tel .  502 286 524

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

sPRzedam lodówkę 3 letnią, stan 
b. dobry, okazja, tel. 885 557 151

sPRzedam materac rehabilita-
cyjny, nowy, 700 zł, tel. 603 661 
240

silNik 380 v 2,8 kw kołnierzowy 
z pompą lub osobno, sprzedam, 
tel. 502 286 524

złoTa rączka, drobne naprawy, 
sprzątanie obejścia, piwnic, trans-
port, prace w ogrodzie, okolice Lu-
zina, Wejherowa, tel. 693 737 381

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

REKLAMA 208/2018/DB

REKLAMA U/2019/RL

sPRzedam lodówkę, dwudrzwio-
wą, typ daewoo, cena do uzgod-
nienia, stan idealny, tel. 885 557 
151, tel. 58 714 41 54

sPRzedam rowery damskie, mę-
skie, młodzieżowe, dziecinne, oraz 
przyczepkę rowerową, od 100 zł, 
tel. 603 661 240

sPRzedam materac rehabilitacyj-
ny, grzejnik z lampą karbonową, 
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 Pierwo-
szynie, 4osobowy, tel. 607 291 564
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/gwe24
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mecze 
GRyfa w PPv

Ostatnie minuty spotkania były 
dla zgromadzonych kibiców praw-
dziwym horrorem. Na szczęście 
horror ten znalazł swoje pozytyw-
ne zakończenie.

Od pierwszych minut pojedy-
nek obu ekip był dynamiczny, zaś 
tempo meczu było zaskakująco 
szybkie. Oblicze wyrównanej gry 
odmienił kapitan Gryfa Wejhe-
rowo – Piotr Kołc, pokonując 
bramkarza rywali w doliczonym 
czasie pierwszej połowy. Warto 
podkreślić, że kapitan żółto-czar-
nych wykorzystał rewelacyjne po-
danie Macieja Koziary.

Po zmianie stron obraz gry nie 
uległ zmianie. Frontalne ataki 
przyjezdnych były skutecznie 
rozbijane przez dobrze ustawio-
nych defensorów. Zasieki obronne 
Gryfician przeforsował w 79’ mi-
nucie pojedynku Daniel Paszeka. 
Wyrównanie do którego dopro-

wadzili goście paradoksalnie nie 
było dobrą informacją dla żadnej 
ze stron, zwłaszcza, że mecz pre-
tendentów do spadku toczył się 
o pełną pulę. Gdy mecz zmierzał 
ku końcowi sprawy w swoje ręce 
wziął niezawodny w ostatnich 

tygodniach Maciej Koziara. Naj-
pierw pokonał Neugebauera, 
który zmienił w przerwie Soliń-
skiego strzałem z rzutu wolnego, 
a następnie w doliczonym czasie 
gry przypieczętował składną akcję 
Wejherowian zapewniając swej 

drużynie 3 punkty. O znakomitej 
końcówce w wykonaniu swoich 
podopiecznych wspominał na 
konferencji prasowej trener Zbi-
gniew Szymkowicz.

Spodziewaliśmy się, że będzie 
to ciężki mecz, ponieważ dla Roz-

Horror na Wzgórzu Wolności!
II LIGA | Zwycięstwo w meczu z Rozwojem Katowice pozwoliło oddalić się żółto-czarnym od strefy spadkowej. Wejherowianie pokonali autsajdera 
drugoligowych rozgrywek 3:1 po bramkach Piotra Kołca i Macieja Koziary. 

To już kolejny udany weekend dla 
zawodników grup młodzieżowych 
Gryfa Wejherowo. Tym razem silniej-
si od wejherowskiej młodzieży okazali 
się piłkarze z Gdyni. Najpierw przed-
stawiciele SI Arki Gdynia pokonali na 
wyjeździe reprezentantów roczników 
2002-2003 (3:1), a następnie zawod-
nicy gdyńskiej Iskry pewnie zwycię-
żyli z młodzikami grupy II (3:0). Po-
zostałe mecze zostały rozstrzygnięte 
na korzyść Wejherowian. Powody 
do dumy może mieć Wojciech Bork, 
którego podopieczni ze szczebla A1 
Junior gładko rozprawili się z dru-
żyną Anioły Garczegorze – 4:0. Za-
ciętością i wolą walki jakiej mogą 
zazdrościć zawodowi piłkarze mogą 

Wyniki spotkań 
grup młodzieżowych

Maciej Koziara

Cieszymy się ze zwycięstwa nad 
Rozwojem Katowice, ponieważ 

okoliczności były trudne. Obie 
drużyny walczą o utrzymanie, dla-

tego wiedzieliśmy, że szybko strze-
lona bramka pozwoli uspokoić naszą grę. Udało się 
to w doliczonym czasie pierwszej części spotkania, 
dzięki czemu schodząc na przerwę zyskaliśmy duży 
komfort psychiczny. W drugiej części meczu mieli-
śmy kilka dobrych sytuacji, ale nie udało zamienić się 
ich na bramki. Stare piłkarskie porzekadło mówi, że 
niewykorzystane sytuacje się mszczą i tak było rów-
nież w tym przypadku. Na szczęście w ostatnich mi-
nutach zdołaliśmy odwrócić losy meczu. Moja dobra 
forma w ostatnich meczach to efekt ciężkich trenin-
gów oraz dobrej gry kolegów z drużyny. Wierzę, że 
zwycięstwo z Rozwojem pozwoli nam się utrzymać 
na drugim poziomie rozgrywkowym.

GRyf WejheROWO - ROzWój KatOWiCe 3:1 
 
GOle: 1:0 - Piotr Kołc (45), 1:1 - Daniel Paszek (79), 2:1 - 
Maciej Koziara (88), 3:1 - Maciej Koziara 90)
 
GRyf: leleń – ewertowski, Sikorski, Chwastek (87. Ryk), 
Rogalski, Wicki, Goerke, Macierzyński (61. Czychowski), 
Kołc, Koziara, Pietroń
 
ROzWój: Soliński (46. Neugebauer) – Gancarczyk, Łą-
czek, Płonka, Kamińsk (70. Gembicki)i, Kurowski, Kowal-
ski, Kuliński, Baranowicz, Mońka (62. Musiolik), Paszek, 
andrzejczak

i liga wojewódzka  -  a1 
junior (2001-2003)
Gryf Wejherowo – anioły 
Garczegorze 4:0

i liga wojewódzka – B1 
junior Młodszy (2002-
2003)
Gryf Wejherowo – Si arka 
Gdynia 1:3

i liga wojewódzka – C1 
trampkarz (2004)
GaP Sparta – Gryf 
Wejherowo 3:4

Gdańsk – D1 Młodzik 
Grupa 1 (2006)

GKS linia – Gryf ii 
Wejherowo 0:7

Gdańsk – D1 Młodzik 
Grupa 2 (2006)
Gryf i Wejherowo – KtS-K 
ii luzino 2:2

Gdańsk – D2 Młodzik 
Grupa 1 (2007)
Gryf ii Wejherowo – UKS 
jedynka Reda 3:0

Gdańsk – D2 Młodzik 
Grupa 2 (2007)
iskra Gdynia – Gryf 
i Wejherowo 3:0

woju było to spotkanie ostatniej 
szansy. Po wyjściu na prowadzenie 
zaczęliśmy grać nieco bardziej ase-
kuracyjnie, choć mieliśmy swoje 
szanse. Prawdę mówiąc po utracie 
gola przestałem wierzyć, że ten 
mecz jest jeszcze do wyciągnięcia. 
Chciałbym pogratulować chłopa-
kom wiary i walki do końca.

Zwycięstwo z Rozwojem Kato-

wice może się okazać bezcenne 
przy ostatecznym rozrachunku. 
Gryficianie umocnili się na 14 po-
zycji i aktualnie mają na koncie 37 
punktów. To zaledwie jedno oczko 
więcej od Siarki Tarnobrzeg otwie-
rającej strefę spadkową. Do końca 
rozgrywek pozostały 2 kolejki. Ry-
walami Wejherowian będą Znicz 
Pruszków oraz Stal Stalowa Wola.

poszczycić się chłopcy z poziomu 
C1 – Trampkarz. Po widowiskowym 
meczy pokonali oni reprezentantów 

GAP Sparta 4:3. Poniżej prezentuje-
my wyniki wszystkich spotkań grup 
młodzieżowych.
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Szkolenie pod okiem trenerki mistrzów świata

W tegorocznych mistrzo-
stwach zagrało 25 zespołów 
z całej Polski. Przez trzy dni 
w halach sportowych PZS 
i SP nr 4 oraz SP nr 3 i SP 
nr 2 rozgrywano mecze eli-
minacyjne. Po każdym dniu 
rozgrywek zawodnicy rege-
nerowali siły w hotelu Lido 
w Juracie na biesiadzie mor-
skiej i dyskotece. W me-
czach finałowych w katego-
rii B Open Nowa Wieś Lę-
borska pokonała Bydgoszcz 
2:0 (21:17, 21:21), w katego-
rii A Open Starogard Gdań-
ski przegrał z Bielskiem Pod-
laskim 1:2 (21:16, 20:21, 
12:15) a w kategorii 45 plus 
Gliwice II rozgromiły Człu-
chów II 2:0 (21:15, 21:19).  
W klasyfikacji końcowej 
Open w finale A zwyciężył 
Bielsk Podlaski, przed Sta-
rogardem Gdańskim i Sta-
rym Polem. Na szóstej pozy-
cji uplanował się Urząd Mia-
sta Reda a na ósmym Urząd 
Gminy Choczewo I. W fina-
le B wygrała Nowa Wieś Lę-
borska, przed Bydgoszczą 
i Województwem Kujawsko-
Pomorskim Toruń. Czwarte 
miejsce zajął Urząd Miasta 

Puck. Natomiast w katego-
rii 45+ zwyciężyły Gliwice II 
przed Człuchowem II i Tcze-
wem a w kategorii 50+ wy-
grało Zabrze, drugi był Urząd 
Gminy Choczewo III a trze-

cie Gliwice III. Podczas za-
kończenia mistrzostw na 
wieczorku samorządowym 
w hotelu River Style w Re-
dzie goście honorowi wrę-
czyli medale, puchary, dyplo-

my i wyróżnienia zwycięz-
com. Najlepszą siatkarką fi-
nału A została Ewa Kuchar-
ska z Bielska Podlaskiego, 
najlepszą siatkarką finału B 
Adrianna Tomasiewicz z No-

Majowy weekend 18 i 19 
maja zapowiada się bar-
dzo sportowo. W sobotę, 
18 maja miłośnicy biega-
nia wezmą udział w Festy-
nie Rekreacyjnym „Wejhe-
rowo Biega”. Już następne-
go dnia, w nadzielę 19 maja 
chętni na chodzenie z kijami 
zmierzą się w Pucharze Pol-
ski Nordic Walking w wie-
lu kategoriach dostosowa-
nych dla wszystkich zainte-
resowanych. Miejscem obu 
imprez będzie wejherowski 
Park Miejski. 
Do wyboru będzie pięć tras. 
Dzieci do lat 6 pobiegną 
na dystansie 300 m, dzieci 
w wieku 7-10 lat na dystan-
sie 500 m, a młodzież i doro-
śli ma do wyboru trasy o dł. 
od 900 m do 4000 m.
W biegach obowiązuje wpi-
sowe (pakiet startowy): 5 zł 
dzieci i młodzież do 18 roku 

życia i 10 zł dorośli powyżej 
18 roku życia. Pakiet starto-
wy składa się z koszulki, bu-
telka wody oraz okoliczno-
ściowego medalu. Dochód 
z festynu zostanie w cało-
ści przeznaczony na cel cha-
rytatywny. W biegach nie 
obowiązują zasady rywali-
zacji - jedynym warunkiem 
jest ukończenie wybranego 
dystansu. Po zakończeniu 
biegów, wśród uczestników 
którzy ukończyli trasę, roz-
losowane zostaną nagrody 
rzeczowe. W biegach obo-
wiązuje limit zawodników – 
950 osób.
Biuro festynu dostępne 
w Amfiteatrze, będzie otwarte 
w godz. 8.00-10.30. O godzi-
nie 10.35 odbędzie się wspól-
na rozgrzewka. Patronat ho-
norowy nad zawodami objęli: 
Prezydent Miasta Wejherowa 
i Starosta Wejherowski.

Elisabet Martín-Mora na co 
dzień szkoli obecnych ame-
rykańskich i rosyjskich mi-
strzów świata. Światowej 
sławy trenerka przez cztery 
dni prowadziła seminarium 
i szkolenie w Rumi. Szko-
lenie zgromadziło adeptów 
tego sportu z całej Polski.
Wydarzenie, przeznaczone 
dla polskich trenerów jazdy 
figurowej na rolkach i wrot-
kach, odbyło się w hali Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w Rumi. Zorganizował 
je rumski Klub Jazdy Figuro-

wej Spin on Rolls, we współ-
pracy z komisją ds. jazdy fi-
gurowej w Polskim Związku 
Sportów Wrotkarskich.
Seminarium z Elisabet Mar-
tín-Mora w Rumi to pierwsze 
tej rangi wydarzenie w Pol-
sce.
- Można śmiało powiedzieć, 
że to kamień milowy w roz-
woju w naszym kraju dwóch 
nowych dyscyplin sporto-
wych, czyli jazdy figurowej 
na rolkach oraz na wrotkach 
– zapewnia Monika Jędrze-
jewska, instruktor oraz prezes 

Klubu Jazdy Figurowej „Spin 
on Rolls” Rumia.
Elisabet Martín-Mora na co 
dzień mieszka w Barcelonie, 
gdzie pracuje w swoim klubie 
sportowym Roller Artistic. 
Jest również sędzią specjali-
stą technicznym z uprawnie-
niami Międzynarodowej Fe-
deracji Jazdy Figurowej na 
Rolkach (WIFSA). Trener-
ce podczas seminarium towa-
rzyszyła córka Àngela Mar-
tín-Mora, jedna z najlepszych 
europejskich zawodniczek 
w tej dyscyplinie.

Mieszkańcy Rumi mogli 
z trybun MOSiR-u przyglą-
dać się szkoleniu z Elisabet 
i Àngelą. Hiszpańska trener-
ka jest bardzo zadowolona 
z wizyty w Polsce.
- Hala MOSiR-u Rumia to 
doskonały obiekt do naszych 
treningów i organizowania 
zawodów międzynarodo-
wych – powiedziała Elisabet 
Martín-Mora. –– Jest tu ide-
alna nawierzchnia i oświetle-
nie, a ludzie są bardzo gościn-
ni i pełni pasji.
/raf/

Biegi dla każdego
WEJHEROWO | Zapraszamy 18 i 19 maja na wielkie święto sportu 
w Wejherowie!

RUMIA | Światowej klasy trenerka jazdy figurowej na rolkach i wrotkach przyjechała do Rumi, aby przeprowadzić cykl szkoleń dla trenerów. 

Samorządowcy na boisku
REdA | Zakończyły się XXIII Mistrzostwa Polski w Piłce Siatkowej Pracowników Samorządowych w Redzie. Zwyciężyła Nowa Wieś Lęborska i Bielsk Podlaski.

fo
t. 

D
D

fo
t. 

Ra
fa

ł K
or

bu
t

wej Wsi Lęborskiej, najlep-
szą siatkarka 45+ Magdalena 
Chabowska z Człuchowa, naj-
lepszą siatkarką 50+ Magdale-
na Grzesista z Zabrza, najlep-
szym siatkarzem finału A Ma-
ciej Abłażewicz z Starogar-
du Gdańskiego, najlepszym 
siatkarzem finału B Sebastian 
Tomczak z Bydgoszczy, naj-
lepszym siatkarzem 45+ Grze-
gorz Łakomy z Gliwic i naj-
lepszym siatkarzem 50+ Ma-
rek Świątek z Choczewa. Na 
miss mistrzostw wybrano Mo-
nikę Szczygielską z Lubicza 
a na mistera Tomasza Nowaka 

z Częstochowy. Najambitniej-
szą zawodniczką została Edy-
ta Nobis z Tczewa, najstarszą 
zawodniczką 62-letnia Alicja 
Jaskulska z Choczewa a naj-
starszym zawodnikiem 69-
letni Romuald Rymaszewski 
z Zabrza. Przyznano również 
wyróżnienia za grę Fair Play 
dla Urzędu Miasta Reda, Płoc-
kowi za promocję mistrzostw 
i swojego miasta, Urzędowi 
Miasta Puck za najsympatycz-
niejszy zespół i Województwu 
Małopolskiemu za najlepiej 
dopingującą drużynę.
(DD)


