
aktualności   •   kultura   •  samorządy   •  na sygnale   •  fotorelacje   •  ogłoszenia   •  sport

/
Piątek, 24 maja 2019 r.    |    Nr 20 (599)    |    NAKŁAD 12 000 EGZ.

Ruszyła długo 
wyczekiwana 
Rozbudowa

cz
yt

aj str.

3

Poprawią się warunki pracy i zwiększy się komfort 
korzystania z obiektu. Fabryka Kultury w Redzie zostanie 
rozbudowana. Prowadzone prace mogą przyczynić się
do czasowych utrudnień w funkcjonowaniu instytucji. 
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– Takie ławki powstały już w kil-
ku dużych polskich miastach, 
między innymi w Krakowie, War-
szawie, Białymstoku i Poznaniu, 
a także, po sąsiedzku, w zaprzy-
jaźnionym Pucku. Nasze miasto 
również wyszło naprzeciw oczeki-
waniom karmiących mam oraz na-
szych najmłodszych mieszkańców 
– wyjaśnia Ariel Sinicki, prze-
wodniczący rady miejskiej oraz 
pomysłodawca przedsięwzięcia. 

Jak na razie wyposażone 
w przewijaki ławki są dostępne 
wyłącznie w dwóch miejskich 

parkach, w sąsiedztwie placów 
zabaw. Miasto nie wyklucza jed-
nak kolejnych takich inwestycji. 

– Jeżeli ławki się sprawdzą, 
mieszkańcy będą z nich korzy-
stać i wciąż będzie taka potrzeba, 
wówczas postaramy się je zamon-
tować również w innych częściach 
miasta. Na przykład przy tzw. 
zielonych wyspach czy na Szmel-
cie – uzupełnia pomysłodawca 
przedsięwzięcia. 

Zakup jednej ławki wraz 
z montażem to koszt około 10 
tysięcy złotych. 

Wiceminister
na placu budowy
POWIAT | Jarosław Sellin, wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przyjechał do Wejherowa, aby 
zobaczyć postęp prac przy budowie Książnicy prof. Gerarda Labudy. 

Karmienie w plenerze 
– tutaj to możliwe
RUMIA | Na terenie Rumi, w parku Żelewskiego i Starowiejskim, 
stanęły specjalne ławki z przewijakami. Od teraz spacerujący po 
mieście rodzice mają możliwość nie tylko komfortowego nakar-
mienia dziecka, ale też zadbania o jego higienę. 

Fo
t. 

UM
 R

um
ia

Fo
t. 

Ra
fa

ł K
or

bu
t

fo
t. 

A.
 K

un
z –

 U
M

 w
 R

ed
zie

Piątkowa uroczystość rozpoczęła się od roz-
dania nagród w Miejskim Konkursie Wiedzy 
o Janie Pawle II. Zwycięzcą zmagań okazała 
się drużyna gospodarzy. Na drugim miejscu 
uplasował się zespół ze Szkoły Podstawowej 
nr 4, a na trzecim - drużyna reprezentująca 
Szkołę Podstawową nr 3. Pierwszą część uro-
czystości pod względem artystycznym uświet-
nił spektakl Szkolnego Koła Teatralnego Ko-

niczynka pn. „Po prostu – Coś”, który będzie 
reprezentował powiat wejherowski i pucki 
w trakcie Wojewódzkiego XXXV Turnieju Te-
atralnego „Niebieskie Tarcze” w Sopocie.

Druga część uroczystości, w której uczest-
niczyli byli i obecni pracownicy Szkoły Pod-
stawowej nr 6, zorganizowana została w sali 
gimnastycznej. Historię placówki przypo-
mniał jej dyrektor, Mirosław Rożyński, któ-

rych opowiadał również o codziennym ży-
ciu szkoły. Gratulacje podczas wydarzenia 
składali m.in. poseł Kazimierz Plocke, bur-
mistrz Krzysztof Krzemiński, jego zastępca 
- Łukasz Kamiński, a także przewodniczący 
Rady Miejskiej - Kazimierz Okrój, nazywa-
ny „ojcem założycielem” szkoły. Uroczysto-
ści towarzyszył duch patrona oraz niesamo-
wity smak papieskich kremówek.

Świętowali uczniowie i nauczyciele
RedA | Były wspomnienia, gratulacje i podziękowania. Szkoła Podstawowa nr 6 w Redzie świętowała 20-lecie istnienia. 

Podczas konferencji praso-
wej podsumowującej I etap 
inwestycji współfinansowanej 
z budżetu państwa (utworzenie 
Książnicy prof. Gerarda Labu-
dy) Jacek Thiel, wicestarosta 
wejherowski i Tomasz Fopke, 
dyrektor wejherowskiego mu-
zeum, przedstawili główne za-
łożenia projektu. 

- Pierwszy etap, czyli roboty 
budowlane, jest zakończony, 
teraz przechodzimy do kolej-
nego etapu – powiedział wice-
starosta  Jacek Thiel. - Projekt 
realizowany jest przez powiat 
wejherowski we współpra-
cy z samorządami oraz przy 
współfinansowaniu z budżetu 
państwa. To pokazuje, że po-

trafimy zdobyć i wykorzystać 
środki unijne na promowanie 
i utrwalanie naszego dziedzic-
twa kulturowego. Chcemy, aby 
ten unikatowy na skalę Pomo-
rza i Polski projekt miał zna-
czenie zarówno dla Kaszub, jak 
i dla całego kraju. 

Budynek, w którym powsta-
je książnica, został przekazany 

przez miasto Wejherowo w for-
mie darowizny powiatowi. Zo-
stał on całkowicie zmodernizo-
wany i rozbudowany. 

- Ta nowa instytucja kultury 
będzie z pewnością istotna dla 
całego Pomorza i Kaszub – po-
wiedział wiceminister Jarosław 
Sellin. - Prof. Gerard Labuda 
jest postacią kultową dla hi-
storyków i badaczy kultury 
i zebrane przez niego dzieła 
mają ogromną wartość. Jestem 
wdzięczny władzom powia-
tu i miasta, że wpadły na taki 
pomysł, by stworzyć to wyjąt-
kowe miejsce. Ta inwestycja 
jest świetnym dowodem na to, 
powiat wejherowski jest bar-
dzo skuteczny w pozyskiwaniu 
środków zewnętrznych. 

W konferencji uczestniczył 
także Krzysztof Hildebrandt, 
prezydent Wejherowa. 

Wartość przedsięwzięcia to 
ponad 4,5 mln zł. Z tego niemal 
1,5 mln zł pochodzi z funduszy 
unijnych, dotacja Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego 
to 520 tys. zł, wkład własny mia-
sta Wejherowo – ponad 200 tys. 
zł, natomiast z budżetu powiatu 
wejherowskiego na ten cel prze-
znaczono niemal 2,6 mln zł. 

Książnica ma być otwarta 
w październiku bieżącego roku. 

Rafał Korbut

Rumia | mieszkańcy Rumi i okolic mieli możliwość uści-
śnięcia dłoni i porozmawiania z wdową po zamordowanym 
prezydencie Gdańska, społeczniczką oraz wykładowczynią 
akademicką – magdaleną adamowicz. 

W wydarzeniu uczestniczyło kilkadziesiąt osób. Wśród osób 
witających wdowę po zamordowanym prezydencie Gdańska 
był burmistrz Rumi.
– Jestem zaszczycony, ponieważ prezydent Gdańska Paweł 
Adamowicz przez wiele lat bronił samorządności, co w tym 
czasach jest wyjątkowo ważne, ze względu na nakładane 
na nas przez rząd dodatkowe wydatki. Gdańsk wielokrot-
nie wspierał też Rumię i okoliczne gminy w negocjacjach 
o środki unijne – powiedział  michał Pasieczny.
– Bardzo się cieszę z tej wizyty, ponieważ te same idee 
przyświecają również pani Magdalenie.
Głównym tematem  wykładu było hasło „Imagine there’s no 
hate” (tłum. wyobraź sobie, że nie ma nienawiści). Magda-
lena Adamowicz wielokrotnie podkreślała, że hejt rani i po-
zbawia drugiego człowieka godności, a fake newsy i pół-
prawdy są zagrożeniem dla demokracji, dlatego chce prze-
ciwdziałać tym procederom.

maGdalena adamowicz
w Stacji KultuRa
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KRzySztof KRzemińSKi,
burmistrz Redy

Od lat staramy się poszerzać ofertę kulturalną, 
skierowaną do naszych mieszkańców. Kilka lat 
działalności Fabryki Kultury pokazało, jak bardzo 
instytucja ta jest potrzebna i jaki ma potencjał. Wy-
darzenia organizowane w Fabryce coraz częściej 
przyciągają osoby spoza Redy, a nasze miasto 
też bardzo szybko się rozwija. Staramy się, aby po 
rozbudowie miejsca starczyło dla wszystkich. 

Miejski Dom Kultury w Redzie 
funkcjonuje w budynku dawnej 
wymiennikowni ciepła. Popularna 
instytucja ma ogromny potencjał, 
ale brakuje jej miejsca, m.in. sal 
warsztatowych i bardziej pojem-
nej sali koncertowej. Stąd dwa 
lata temu podjęta została decyzja 
o rozbudowie Fabryki Kultury. Kil-
kumiesięczne starania przyniosły 
oczekiwany efekt w postaci przy-
stąpienia do realizacji zadania. 

nowe SKRzydło

- Inwestycję rozpoczęliśmy we 
wtorek od prac odkrywkowych 

-  informuje Tomasz Wiśniewski, 
dyrektor Miejskiego Domu Kultu-
ry w Redzie. - Chcemy sprawdzić, 
jak wygląda stan fundamentów, 
czy też kwestia rozmieszczenia rur 
ciepłowniczych. Kolejnym eta-
pem przedsięwzięcia będą prace 
budowlane, które polegać mają na 
budowie nowego skrzydła, dzięki 
któremu dwukrotnie zwiększy się 
powierzchnia obiektu.  

Plan jest taki, aby wszystkie prace 
zrealizowane zostały w ciągu naj-
bliższych dziesięciu miesięcy, co 
oznacza, że rozbudowana Fabryka 
Kultury rozpocznie działalność 
jeszcze w pierwszej połowie 2020 

Fabryka Kultury 
zostanie rozbudowana
RedA | Rozpoczęły się prace związane z rozbudową Miejskiego Domu Kultury. Dzięki realizacji inwestycji 
popularny obiekt wzbogaci się o salę widowiskową i nowe pracownie. 

REKLAMA 151/2019/DB
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roku. Realizacja inwestycji obecnie 
nie wpływa na funkcjonowanie 
Miejskiego Domu Kultury. 

czaSowe 
utRudnienia

- Do końca lipca wszystkie zajęcia, 
warsztaty i pozostałe wydarzenia 
powinny odbywać się zgodnie z pla-
nem – mówi Tomasz Wiśniewski. 
- Uciążliwości najpewniej pojawią 
się w sierpniu. Wówczas rozpoczną 
się prace związane z przebudową 

głównej sali, która czasowo będzie 
musiała zostać wyłączona z eksplo-
atacji. Częściowo ponownie udo-
stępniona zostanie we wrześniu, 
dzięki czemu będą mogły być pro-
wadzone zajęcia w ramach poszcze-
gólnych sekcji.

Inwestycja związana z rozbudową 
Fabryki Kultury w Redzie realizowa-
na jest przy wsparciu z Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Całkowity koszt realizacji zadania 
opiewa na ponad 1 mln 635 tys. zł. 

Anna Walk

REKLAMA 17/2019/ZM
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PRzecięcie wStęGi

Oficjalnego otwarcia obiektu 
dokonali w poniedziałek 20 maja 
przedstawiciele władz miasta 
wspólnie z przedszkolakami.

– Miałem ogromną przy-
jemność otworzyć ogród wraz 
z przedszkolakami, radną Karo-
liną Rydzewską oraz inicjatorką 
całego projektu i dyrektorem 
MDK-u Agnieszką Skawińską 
– podkreśla Piotr Wittbrodt, 
zastępca burmistrza Rumi. – 
Uważam, że stworzenie tego 
obiektu było świetnym pomy-
słem. To bardzo ważne, by 
w przystępny sposób wyjaśniać 
najmłodszym, czym jest ekolo-
gia – dodaje.

Żądni wiedzy

Przedszkolaki, które zjawiły 
się na otwarciu, były szczególnie 
zainteresowane życiem pszczół 
oraz ciekawostkami dotyczący-
mi miododajnych krzewów. Naj-
młodsi z uwagą przechodzili od 
stanowiska do stanowiska, po-
znając rośliny przypisane kolej-
nym porom roku. Na zakończe-
nie spotkania odbył się spektakl 
teatralny pod tytułem „Mała Oj-
czyzna”, w reżyserii Magdaleny 
Olszewskiej. Tematem przedsta-
wienia było ratowanie pszczół.

– Tego dnia obchodziliśmy Świa-
towy Dzień Pszczół, więc to znako-
mita okazja, by nasz edukacyjny 
ogród mógł zaistnieć w świadomo-

ści mieszkańców. Od dawna ma-
rzyłam, aby przy MDK-u pojawiło 
się więcej kwiatów. Zależało mi 
również na tym, by uświadamiać 
ludzi, jak ważne są dla nas wszyst-
kich pszczoły – mówi Agnieszka 
Skawińska, dyrektor MDK-u i po-
mysłodawca przedsięwzięcia.

Kontynuacja 
eKoloGicznych 

działań 

To nie pierwsza tego typu inicja-
tywa realizowana przy rumskim 
MDK-u. Już od trzech lat w pierw-
szy dzień wiosny przedstawiciele 
urzędu miasta sadzą wspólnie 
z przedszkolakami istotne dla 
środowiska naturalnego rośliny. 

Teraz stały się one częścią nowo 
powstałego ogrodu edukacyjnego.  

Ponadto zdobycie przez samo-
rząd unijnych środków pozwoli-
ło na stworzenie w Rumi dwóch 
nowoczesnych kompleksów 
rekreacyjnych – tzw. zielonych 
wysp. Pierwszy z nich pojawił się 
w październiku 2017 roku przy 
ulicy Różanej, a drugi w maju 
2018 roku przy ulicy Topolowej. 
W ramach inwestycji powstały 
też karmniki, budki lęgowe dla 
ptaków oraz domki dla owadów.

Przy MDK-u stworzyli 
edukacyjny ogród

wejheRowo| miasto szykuje się do kolejnych uro-
dzin! dzień jakuba to jedna z najważniejszych uroczy-
stości w wejherowie.  

W tym roku święto obchodzić będziemy 25 maja. Jak co 
roku nie zabraknie koncertów. Dzień Jakuba to także 
doskonała okazja do podziękowań, szczególnie osobom, 
które przyczyniły się do promocji i rozwoju miasta. Wrę-
czone zostaną Nagrody Prezydenta Miasta Wejherowa. 
To wyróżnienie dla tych, którzy swoim zaangażowaniem 
sprawiają, że nasze miasto się rozwija. 
Rozpoczęcie imprezy zaplanowane jest w sobotę na go-
dzinę 19.00, kiedy to po krótkim powitaniu prowadzący 
imprezę Paweł Recki zaprosi na scenę pierwszy zespół 
- KLAWE. Następnie wystąpi Angelika Anozie, - koncert 
ten podzielony będzie na dwie części, z przerwą na część 
oficjalną. O godz. 20.20 prezydent wręczy nagrody.
Niesamowitych emocji dostarczy z pewnością także występ 
niekwestionowanej gwiazdy polskiej sceny muzycznej, lau-
reatów wielu prestiżowych nagród - zespołu Blue Cafe. 
Zapraszamy w sobotni wieczór na Plac Jakuba Wejhera na 
wieczór wypełniony wspaniałą zabawą!
/raf/

wielKie święto miaSta

RUMIA | Wyjątkowy ogród edukacyjny pod nazwą „Cztery pory roku” powstał na terenie 
Miejskiego Domu Kultury w Rumi. Głównym celem przedsięwzięcia jest uświadamianie o tym, 
jak dużym problemem jest wymieranie pszczół. 

REKLAMA 87/2019/DB

OGŁOSZENIE 11/2019/DB

Masz CIEKaWY 
TEMaT/ zDJĘCIE?
NAPISZ DO NAS!

r.korbut@expressy.pl
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OGŁOszENIE
Burmistrza Miasta Rumi o przystąpieniu do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.), oraz art. 39 ust.1 pkt 1, 
w związku z art. 46 pkt.1 i art. 50 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.) zawiada-
miam o podjęciu przez Radę Miejską Rumi:
- Uchwały Nr XLVII/631/2018 z dnia 24 maja 2018r. w sprawie przystąpienia do 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi 
uchwalonego uchwałą Nr LVII/388/2009 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27.08.2009r. 
dla strefy 01.Us,zP w rejonie ul. Polnej

oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środo-
wisko dotyczącej  ww. projektu.
Załącznik graficzny do ww. uchwały, określający granice przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu  znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi oraz na 
stronie internetowej www.bip.rumia.pl.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. projektu oraz do prognozy oddziaływa-
nia na środowisko, w formie pisemnej do Burmistrza Miasta Rumi na adres: Urząd Mia-
sta Rumi, ul. sobieskiego 7, 84-230 Rumia oraz ustnie do protokołu lub za pomo-
cą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym 
podpisem elektronicznym na adres e-mailowy:
planowanieprzestrzenne@um.rumia.pl w terminie do dnia 09.06.2019r.
Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Rumi.

REKLAMA 12/2019/pR-MEDIA-GROUp/RL

REKLAMA  U/2019/pR OGŁOSZENIE 167/2019/DB
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Festiwal Dworów 
i Pałaców 
Północnych Kaszub

W 13 dworach i pałacach, 
położonych na szlaku, cze-
kamy na Państwa w pierwszy 
weekend czerwca 2019 roku, 
licząc na Wasz udział w przy-
gotowanych wydarzeniach. 

Impreza ta, wzorowana na 
podobnym festiwalu w Me-
klemburgii, u nas odby-
wa się po raz pierwszy, ale 
planujemy jej kontynuację.  
W tym roku to święto zbie-
gło się z Dniem Dziecka, 
dlatego też czerwcowa ofer-

ta jest różnorodna, skie-
rowana nie tylko do doro-
słych, ale również do dzieci. 
Będą mogły ten czas spę-
dzić ciekawie z rodzicami 
lub dziadkami, korzystając 
z przygotowanych atrakcji.

Będzie to okazja do sze-
rokiego kontaktu zarówno 
z kulturą (koncerty, wysta-
wy,) sztuką ludową (warsz-
taty haftu, garncarstwa) oraz 
kuchnią kaszubską. Poznać 
będzie można różnorodną 

architekturę tych miejsc, 
spotkać się z właścicielami, 
pospacerować po otaczają-
cych je parkach i ogrodach.

Mamy nadzieję, że udział 
w festiwalu zachęci Państwa 
do częstszego korzysta-
nia z rodzimych zasobów 
dziedzictwa kulturalnego, 
które w formie zespołów 
dworsko-pałacowych cze-
kają ze swoją ofertą tury-
styczną i kulturalną.  Ży-
jemy w pięknym regionie 

Kaszub, wyróżniającym się 
największą ilością odre-
staurowanych tego rodzaju 
obiektów.

Zapraszamy do udziału 
w festiwalu i do odwiedza-
nia tych magicznych miejsc 
przez cały rok.

Szczegóły na stronie:
www.kaszubypolnocne.pl  

JUż 1 I 2 czeRWcA zapraszamy na  Festiwal Dworów i Pałaców, który odbywa się na 
Kaszubach Północnych – krainie pełnej ciekawej historii i bogatej kultury.

festiwal dworów i Pałaców 
Północnych Kaszub

1 czerwca 2019 - sobota

Pałac w wejheRowie
10.00-16.00, warsztaty pt. „Zapraszamy 
do kaszubskiego dworu” 

• zajęcia dla dzieci i młodzieży : malowanie, 
nauka haftu gdańskiego, dawne gry i zaba-
wy dziecięce. Gry z grupą rekonstrukcyjną 
„Chorągiew Wejhera”, kuchnia kaszubska.

15.00 Koncert „Wiwat dla Moniuszki” 

Pałac cieKocinKo
hotel ReSoRt & wellneSS

Piknik rodzinny w Majątku Ciekocinko – 
podczas BALTICA EQUESTRIAN TOUR 
– atrakcje i zabawy dla dzieci , stoiska 
z rękodziełem ludowym m.in. garncarz, 
hafciarka. 

dwoReK „Pod liPami” w Gościęcinie
16.00 koncert zespołu Bliza, animacje dla 
dzieci, gry i zabawy 

Pałac w jacKowie
16.00 Gry i zabawy dla dzieci, jazda na 
kucyku 
17.00 Teatr improwizacji „Historie prze-
platane życiem" w wykonaniu gospoda-
rzy i gości.
18.00 – koncert muzyki klasycznej
(gitara, akordeon)
20.00-21.00 - nocne zwiedzanie pałacu, 
prezentacja historyczna

zameK w KRoKowej
zwiedzanie z przewodnikiem:
12.00 - O krokowskim pałacu
16.00 - W ogrodach Hrabiny Luizy
Dworek w Kurowie
16.00 – koncert Jandorana – poety i barda 
z Trójmiasta 

„dwoReK Pod liPami” w Rumi
15.00-20.00 - Festiwal Kolorów – scena letnia 

2 czerwca - niedziela

BoRKowo lęBoRSKie „Pałac Pod 
czeRwonym BuKiem”

zwiedzanie 10.00-19.00
15.00 – zespół BLIZA , animacje dla dzie-
ci, gry i zabawy sportowe

dwoReK dRzewiaRza w Gościcinie
 15.00 DZIEŃ Z GALAKTYKĄ MOCY
czyli działania animacyjne dla rodzin - 
"Plastyka i Odległa Galaktyka"
Prowadzący: Garaż Wyobraźni
W programie:
• Kamisshibai - teatr odległej galaktyki
• Skonstruuj swojego droida
• Eko-rakieta - konstrukcja statku kosmicznego
• Gwiezdne wycinanki
• Moc jest w portretach
• Galaktyka bez granic - warsztaty plastycz-
ne oraz dobra zabawa dla dzieci i dorosłych

Pałac w jacKowie
13.00 - warsztaty Mindfulness 

Rezydencja von GRaSS
"Pałac Kłanino"

15.00-17.00 – duet muzyczny Rafał Rompca 
i Leszek Bolibok, atrakcje dla dzieci, (lody 
gratis) , malowanie twarzy, zwiedzanie 

zameK w KRoKowej
15.00 – warsztaty z dziećmi – Mały Wiel-
ki Hrabia
17.00 koncert „Muzyka z dworów, dworków 
i pałaców” (Chopin, Moniuszko, Trepczyk), 
wykonawcy: Justyna Kantorowicz – sopran, 
Karolina Borowczyk – mezzosopran, Jakub 
Borowczyk – kontratenor , Dominik Mazan – 
baryton , Witosława Frankowska – fortepian 

liSewSKi dwóR
14.00 - koncert muzyki na żywo w wyko-
naniu Tadeusza Głuchowskiego (fortepian 
), atrakcje dla dzieci – zjeżdżalnie, kucyki, 
animator, zwiedzanie z przewodnikiem

„dwoReK Pod liPami” w Rumi
17.00 – spektakl teatralny „"Po drugiej stronie 
rampy" reż. P. Lewicki , TEATR MDK 

dwoReK w Salinie 
16.00 – Koncert muzyki dawnej w wykonaniu:
Jarosław Feliks Regliński – lutnia
Krzysztof Dempc – flety renesansowe

Pałac w zwaRtowie 
(udostępniony tylko 2 czerwca)
14.00 - koncert chóru Cantores Veihe-
rovienses pod dyrekcją Tomasza Chyły, 
zwiedzanie z przewodnikiem 11.00-17.00
15.00 spotkanie z autorką wystawy 
BUNTSPIEL – Corinną Kidoń.
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OBWIEszCzENIE 
Burmistrza Miasta Rumi  

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 46 pkt. 1, art. 50,  art. 48, art. 49, art. 57 ust. 1 pkt 2 oraz art. 58 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o śro-
dowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.) oraz w związku 
z art. 17 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomo-
ści informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów:
- zmiany planu miejscowego  w rejonie ul. Kościelnej, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Rumi Nr L/688/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 roku,
- zmiany planu miejscowego dla strefy D18.U1 w rejonie ul. Zbychowskiej, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Rumi Nr LIII/703/2018 z dnia 27 września 2018 roku,
-zmiany planu miejscowego w rejonie ul. Młyńskiej i Źródlanej, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Rumi Nr II/26/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 13 grudnia 2018 roku,
- zmiany planu miejscowego w rejonie ul. Targowej, zgodnie z uchwałą Nr III/53/2019 Rady Miejskiej Rumi z dnia 31 stycznia 2019 roku.

Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionych dokumentów zostało uzgodnione z Regionalnym Dyrekto-
rem Ochrony Środowiska w Gdańsku i państwowym powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Wejherowie.

UzasaDNIENIE
Zmiana miejscowych planów stanowi niewielką modyfikację zapisów obowiązujących miejscowych planów uchwalonych uchwałami Nr:
-XXXIII/413/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia  30.03.2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Rumi, 
zwanego „Stara Rumia” ograniczonego od północy granicami planowanego węzła oraz trasy Obwodnicy Północnej Aglomeracji  Trójmiejskiej , od zachodu ulicą Dywizji Woj-
ska Polskiego i od północy granicami planowanego węzła oraz trasy Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej, od zachodu ulicą I dywizji Wojska Polskiego i od południa 
ulica Dębogórską (rejon ul. Kościelnej),
-VIII/80/2011 Rady Miejskiej Rumi z 28.04.2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi na obszarze  położo-
nym pomiędzy ulicami Kosynierów, Żwirki i Wigury, Grunwaldzką, granicą działki 213/26 obr. nr 10, ulicą Kapitańską, ulicą Cegielnianą i granicami z Trójmiejskim Parkiem 
Krajobrazowym wraz ze zm. (rejon ul. Zbychowskiej)
-V/38/2011 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Szmelta w Rumi 
wraz ze zm.(rejon ul. Młyńskiej i Źródlanej),
-XLVIII/657/2018 Rady Miejskiej Rumi z dn. 28 czerwca 2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego 
w Rumi, w pasie pomiędzy ul. Mickiewicza,  a ul. Derdowskiego (rejon ul. Targowej)
dla których przyjęto prognozy oddziaływania na środowisko zgodnie z procedurą oceny oddziaływania na środowisko przeprowadzoną na podstawie ustawy z dnia 3 
października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowi-
sko (Dz.U. Nr 119, z 2010r., poz. 804 ze zm.).

Uchwały o przystąpieniu do opracowania w/w zmian planów miejscowych podjęto wyłącznie w celu doprecyzowania zapisów obowiązujących planów – w rejonie ul. 
Kościelnej zmiany dotyczą układu drogowego, likwidacji zawrotki oraz zapisów szczegółowych; w rejonie ul. Zbychowskiej dopuszczenia w obrębie strefy D18.
U1 zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej; w rejonie ul. Młyńskiej i Źródlanej odnoszą się do potrzeby korekty układu komunikacyjnego oraz 
szczegółowych parametrów kształtowania budowy, zaś w rejonie ul. Targowej korekty parametrów drogi publicznej.

Obszar przedmiotowych  zmian planów znajduje się w granicach administracyjnych gminy miejskiej Rumi. Realizacja planowanego zagospodarowania terenu zgodna 
jest z aktualnymi potrzebami oraz z kierunkami rozwoju tego fragmentu miasta zapisanymi w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Rumia. 
Teren zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Młyńskiej, Źródlanej znajduje się pomiędzy lasami Trójmiejskiego parku Krajobrazo-
wego a rzeką Zagórską Strugą i znajduje się w obrębie Głównego Zbiornika Wód podziemnych nr 111. 
Obszar zmiany planów w rejonie ul. Targowej, Zbychowskiej oraz ul. Kościelnej położony jest w obrębie Głównego Zbiornika Wód podziemnych nr 110 wraz z planowa-
nym do ustanowienia obszarem ochronnym GZWp nr 110. 

Na obszarze zmian planów  nie występują tereny o szczególnych właściwościach naturalnych lub posiadające znaczenie dla dziedzictwa kulturowego, wrażliwe na od-
działywania. Na analizowanych obszarach nie odnotowuje się istotnych przekroczeń standardów jakości środowiska lub intensywnego wykorzystywania terenu. W gra-
nicach zmiany planów brak form ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz obszarów podlegających ochronie zgod-
nie z prawem międzynarodowym.

Zapisy projektów zmian planów miejscowych nie wyznaczają ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a wykonanie 
postanowień tego dokumentu, przy przestrzeganiu przepisów szczegółowych, nie przyczyni się do powstania zagrożeń dla środowiska oraz zdrowia ludzi, ani do po-
wstawania oddziaływań skumulowanych. Z uwagi na znaczne oddalenie analizowanych fragmentów miasta Rumi od granicy państwa, w tym od granicy morza teryto-
rialnego realizacja ustaleń projektów zmian planów nie będzie mieć oddziaływania transgranicznego.

proszę o przekazanie stanowiska na adres: Urząd Miasta Rumi, ul. sobieskiego 7, 84-230 Rumia. 
Tel.: (58) 679-65-45, fax: (58) 679-65-17.

W związku z powyższym odstępuje się od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów zmian miejscowych planów zagospodaro-
wania przestrzennego dla obszarów położonych w rejonie ulicy Kościelnej, Zbychowskiej, w rejonie ulicy Młyńskiej i Źródlanej, ul. Kościelnej.
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filmowy aKcent

W pierwszej części koncertu, 
za sprawą Polskiej Orkiestry 
Muzyki Filmowej pod batutą 
dyrygenta Przemysława Pa-
sternaka, wybrzmią hity znane 
z kultowych produkcji filmo-
wych oraz największe przeboje 
muzyki rozrywkowej. Brzmie-
nia klasycznych instrumentów 
muzycznych oraz głosy wyjąt-
kowych wokalistów przeniosą 
publiczność między innymi 
do uniwersum „Gwiezdnych 
wojen” i „Parku Jurajskiego”, 
a także przypomną wszystkim 
zakończenie filmu „Gladiator”. 
Nie zabraknie też utworów po-
kroju „Y.M.C.A.” Village People 
czy „Shallow” Lady Gagi.

KRólowa PolSKiej 
eStRady

Gwiazdą wieczoru będzie Beata 
Kozidrak, która w drugiej części 
koncertu, wspólnie z instrumen-
talistami i chórzystami, wykona 
swoje największe przeboje. Fani 
wokalistki zespołu Bajm będą 

mogli usłyszeć niezwykłe aran-
żacje utworów takich jak: „Biała 
armia”, „Co mi Panie dasz” czy 
„Ta sama chwila”.  

to juŻ tRadycja

Jest to trzecia edycja wakacyjne-
go cyklu „Lipiec w Rumi”, którego 

inicjatorem jest burmistrz Michał 
Pasieczny. Wydarzenie po raz 
pierwszy zostało zorganizowane 
w 2017 roku. Od tego czasu, w ra-
mach cyklu, w Rumi pojawili się 
między innymi: Kamil Bednarek, 
Monika Lewczuk, Ewa Choda-
kowska, Marcin Gortat, Ewa Far-
na oraz zespół Pectus.

otwoRzyli SeRca 
i PoRtfele

Wybudowanie szkoły, wypo-
sażenie klas, zakup agregatu 
i mebli biurowych, a także setki 
paczek z przedmiotami codzien-
nego użytku – wszystko to, z my-
ślą o mieszkańcach nigeryjskiego 
Uyo, ufundowali rumianie. 

W pomoc lokalnie zaangażo-
wany jest ksiądz prałat Tadeusz 
Gut, będący proboszczem zagór-
skiej parafii od 1984 roku, oraz 
wierni. Natomiast działania na 

afrykańskim gruncie koordynuje 
siostra Elżbieta Blok, przebywa-
jąca w Nigerii misjonarka. Kilka 
tygodni temu zakonnica przesła-
ła list do proboszcza, w którym 
opisuje, jak zmieniło się życie 
mieszkańców Uyo.  

– Dzięki dobroci księdza prałata 
i ofiarności parafian z Rumi, cel 
został osiągnięty. Szkoła jest cu-
downa, pięknie wymalowana, ele-
wacja zrobiona, agregat podłączo-
ny, mamy światło, wiatraki, prąd 
i nawet w moim biurze jest klima-
tyzacja. Co za luksus! – opisuje 

siostra Elżbieta Blok, misjonarka. 
– W klasach nowe ławki, biurka 
dla nauczycieli, szafy, i tablice. 
W sali mamy nagłośnienie, duży 
ekran i projektor, dzieci oglądają 
filmy i różne programy edukacyjne. 
Jest super! – dodaje. 

wieści SzyBKo Się 
RozeSzły

Lepsze warunki do nauki przekła-
dają się nie tylko na rozwój dzieci, 
ale też znacznie ułatwiają pracę na-
uczycielom, dla których również jest 

to nowe doświadczenie. Wszystko 
to powoduje, że szkoła stała się 
w okolicy bardzo znana. 

– Rodzice stale błagają, by przyjąć 
więcej dzieci i niestety muszę odma-
wiać. Zależy mi bardzo na wysokim 
poziomie nauczania, więc nie mogę 
przesadzić. Szybko rozchodzą się 
wieści o szkole, o stypendiach, po-
darunkach, dodatkowych zajęciach, 
atrakcjach, więc się nie dziwię, że 
zainteresowanie jest wielkie – pod-
kreśla w liście misjonarka. – Trud-
no wymienić wszystko, czego Rumia 
dokonała dla Uyo, bo jest to litania 
bez końca – podsumowuje siostra 
Elżbieta Blok.

W podziękowaniu za pomoc 
mieszkańcy Uyo nazwali gmach 
szkoły imieniem głównego koor-
dynatora przedsięwzięcia – księ-
dza prałata Tadeusza Guta.

nie mają dość

To niejedyne działania, których 
podjęli się mieszkańcy Rumi, 
by wspomóc Afrykanów. Od 
września 2018 roku wspierają 
finansowo obóz dla uchodźców 
w Juba, w Sudanie Południowym 
– państwie, które w 2011 roku 

odłączyło się od Sudanu i jest 
obecnie jednym z najbiedniej-
szych krajów świata. W ubiegłym 
roku ksiądz proboszcz Tadeusz 
Gut rozpoczął współpracę z po-
chodzącym z Rumi misjonarzem 
– księdzem Waldemarem Jona-
towskim, obecnie pracującym 
w Sudanie Południowym. Dzięki 

systematycznym zbiórkom pie-
niędzy, duchowny m.in. zakupił 
żywność dla głodujących miesz-
kańców obozu (jest ich około 10 
tysięcy), zorganizował półkolo-
nie dla kilkuset dzieci, wyposa-
żył szkołę zawodową w niezbęd-
ny do nauki sprzęt, a także nabył 
zbiornik na wodę pitną.

Zbudowali szkołę dla dzieci z Afryki
RUMIA | Parafianie z kościoła pod wyzwaniem świętego Józefa i świętego Judy Tadeusza w Rumi oraz anonimowy darczyńca w niespełna dwa lata 
wybudowali i wyposażyli szkołę podstawową dla około 500 nigeryjskich dzieci. Dodatkowo objęli pomocą stypendialną 58 najbiedniejszych uczniów. 
Placówka stała się już na tyle popularna, że kierownictwo jest zmuszone odmawiać chętnym.  

BieSiada liteRacKa z PąGowSKim
Reda | w miejskiej Bibliotece Publicznej im. hieronima derdowskiego gościł an-
drzej Pągowski. Było to ostatnie spotkanie wiosenne z cyklu Biesiad literackich, 
wpisujące się jednocześnie w ogólnopolski tydzień Bibliotek.  

Andrzej Pągowski to jeden 
z najbardziej rozpoznawal-
nych w Polsce i na świecie 
twórców plakatu, uznawa-
ny za kontynuatora Polskiej 
Szkoły Plakatu. Pągowski 
ma na swoim koncie ponad 
1400 plakatów filmowych, 
m.in. do filmów Andrzeja 
Wajdy, Krzysztofa Kieślow-
skiego, Juliusza Machulskie-
go, Jerzego Kawalerowicza 
i Agnieszki Holland. Tworzył 
też plakaty teatralne. Nad-
to jest autorem dzieł ilustru-
jących kampanie społeczne 
oraz kalendarze. Odpowia-
da również za przygotowa-
nie projektów okładek płyt. 
Z Kaszubami łączą artystę 
spędzane w młodości waka-
cje w Sulęczynie.
Spotkanie w Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej prowa-
dził Krystian Nehrebecki, 
a jego głównym tematem 
był zapis fascynującej roz-

mowy Andrzeja Pągowskiego z Dorotą Wellman, czyli „Być jak Pągowski”. Książka ta, jak 
powiedział gość, powstawała przez pięć lat. Rozmowa dotyczyła głównie plakatu, rodziny, 
przyjaciół, życia i podróży. Gość w Redzie opowiadał anegdoty o spotkaniach z reżyserami 
teatralnymi, potyczkach z cenzurą i plakacie podarowanym Robertowi de Niro. Jak zwykle, 
nie zabrakło również indywidualnych rozmów, autografów i wspólnych zdjęć. 
Źródło: michał Kaczmarek
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Znamy pierwsze gwiazdy 
„Lipca w Rumi”
RUMIA | Tegoroczny cykl „Lipiec w Rumi” rozpocznie się wyjątkowym koncertem. Na terenie boiska 
wielofunkcyjnego, zlokalizowanego przy ulicy Bukowej, 12 lipca wystąpi Beata Kozidrak wspólnie 
z Polską Orkiestrą Muzyki Filmowej. Wstęp na wydarzenie będzie bezpłatny. 

fot. Michał Kaczmarek
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Wejherowski Ratusz już po raz jede-
nasty otworzył się dla zwiedzających. 
Można było zobaczyć m.in. wystawę 
o działaniach okrętów Marynarki 
Wojennej RP podczas II wojny świa-
towej oraz wystawę „Współczesna 
Marynarka Wojenna RP” – w obiek-
tywie Mariana Kluczyńskiego. 

Ogromnym zainteresowała się 
niezmiennie sala historyczna 
„Wejherowo okresu międzywojen-

nego” i sale z makietami miasta 
i Kalwarii Wejherowskiej. Zwie-
dzający mieli także okazję zrobić 
sobie pamiątkowe zdjęcie w foto-
budce. Natomiast przed wejściem 
do ratusza ustawione były ekspo-
naty udostępnione przez Muzeum 
Techniki Wojskowej GRYF, w tym 
m.in. dwa samochody historyczne 
z okresu międzywojennego. 

- Wejherowski Ratusz jest jed-

nym z najpiękniejszych w Pol-
sce – mówi Małgorzata Piekarska 
z Gdyni. – Jest pięknie zachowany, 
z salą historyczną, która została 
urządzona z wielką dbałością. 

Natomiast Muzeum Piśmiennic-
twa i Muzyki Kaszubsko-Pomor-
skiej w Wejherowie przygotowało 
dla zwiedzających trzy wystawy: 
„Jan Trepczyk – pieśniodziej ka-
szubskiej ziemi – Rok Jana Trep-

Wyjątkowa noc
pełna kultury
WeJheROWO | To jedyna taka noc w roku. W Wejherowie, jak i w całej Pol-
sce, otworzyły się muzea, gdzie pod osłoną nocy można było wziąć udział 
w wystawach, pokazach, spotkaniach oraz innych wydarzeniach. 

REKLAMA 6/2019/pR

czyka”, „Historia Biblii” oraz „No-
stra Alma Mater Veiherovienses 
– Historia liceum Ogólnokształcą-
cego im. Króla Jana III Sobieskiego 
w Wejherowie”. Muzeum zachęcało 
także do odwiedzenia mini-wysta-
wy i kącika redakcyjnego „Żurnali-
sta i artysta” oraz do udziału w grze 
muzealnej „Podążaj za głosem”.

Z ciekawą inicjatywą wystąpiła 
„Wejherowska Wspólnota Pokoleń”, 
mająca swoją salę wystawową przy 
ul. Mickiewicza, gdzie odbywały się 
projekcje filmów promujących mia-
sto i powiat oraz filmy związane z od-
zyskaniem niepodległości. Był także 
wyświetlony film o Piaśnicy. Można 
było spotkać się z żyjącymi świadka-
mi historii oraz obejrzeć dokumenty 
i materiały związane z działalnością 
podziemną lat osiemdziesiątych. 

Zainteresowaniem cieszyły się 
też spacery z przewodnikiem 
po Kalwarii Wejherowskiej oraz 
klasztorne krypty ze szczątkami 
rodziny Wejherów. 

/raf/
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WeJheROWO | Kapituła Wyborcza Ojców Franciszkanów - po raz 
pierwszy w Wejherowie.

W Wejherowie gościła grupa 
wybranych o. Franciszkanów 
z Prowincji Poznańskiej, którzy 
biorą udział w Kapitule Wybor-
czej. Jest to pierwsze historycz-
ne spotkanie Kapituły w stolicy 
powiatu.

Prezydent Krzysztof Hil-
debrandt za zaangażowanie 
i wkład w rozwijanie ruchu 
pielgrzymkowego do wejhe-
rowskiego sanktuarium oraz 
Kalwarii Wejherowskiej uho-
norował Miniaturą Statuetki 
Jakuba Wejhera o. dr. Bernarda 
Marciniaka OFM Prowincjała 
Prowincji św. Franciszka z Asy-
żu w Poznaniu, o. dr. Filemo-
na Tadeusza Jankę, wikariusza 
Prowincji i o. Daniela Szusta-
ka, gwardiana klasztoru Ojców 
Franciszkanów w Wejherowie. 

Kapituła, która odbywa się 
w Wejherowie ma charakter 
sprawozdawczo-wyborczy i jest 
zwoływana raz na kilka lat. 

W obradach wzięło udział ok. 
50 wybranych braci z klaszto-
rów franciszkańskich Prowincji 
Poznańskiej (do której należy 
Wejherowo) w Polsce i za grani-
cą. Na Kapitułach franciszkanie 
gromadzili się od samego po-
czątku istnienia zakonu, jeszcze 
za życia św. Franciszka. 

- Pierwsza Kapituła miała od-
być się w Wejherowie w 1655 
roku – mówi o. prof. Adam 
R. Sikora. – Jednak II Wojna 
Szwedzka i zniweczyła te plany 
i w rezultacie Kapituła odbyła 
się w Warszawie. 

- Ojcowie Franciszkanie zwią-
zani są z Wejherowem od zało-
żenia miasta i spoczywa na nich 
obowiązek realizacji testamentu 
Jakuba Wejhera – opieka nad 
Kalwarią, która jest jedną z trzech 
najstarszych w Polsce – podkre-
ślił Krzysztof Hildebrandt, prezy-
dent Wejherowa. 

/raf/



WYBORY DO PaRLaMENTU EUROPEJsKIEGO
W niedzielę 26 maja 2019 roku odbędą się wybory do parlamentu Europejskiego.

prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej podziałem miasta na obwody głosowania, 
aby każdy mógł bez przeszkód dotrzeć do właściwego dla siebie lokalu wyborczego.

UWaGa ! ! !
Zmiana siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4.

Obecnie siedziba OKW Nr 4 znajduje się w Wejherowskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych przy ul. Obrońców Helu 1.

Numer
obwodu Granice obwodu siedziba obwodowej

komisji wyborczej

1
Ulice: I Brygady pancernej Wp (od nr 34 do końca), Akacjowa, Architektów, Budowlanych, Geodetów, Graniczna, 
Gulgowskiego, Księdza Heyki, Inżynierska, Karnowskiego,  Lipowa, Mostowa, Nad Kanałem, podmiejska, przemy-

słowa, Rogali, Stolarska, Tartaczna, Techników, Wierzbowa,

powiatowy Zespół poradni psycholo-
giczno-pedagogicznych

ul. Ofiar piaśnicy 22

2
Ulice: Broniewskiego, Derdowskiego, Dolna, Jana z Kolna, Jasna, Kolejowa, Kołłątaja, Krasińskiego, Lelewela, Maj-
kowskiego, Nadbrzeże Redy, Nanicka (małe domy mieszkalne od nr 1 do końca oraz blok nr 16), Narutowicza, Ni-

ska, Ofiar piaśnicy, Okrężna, pułaskiego, Słoneczna, Słowackiego, Traugutta, Żeromskiego,  

Szkoła podstawowa Nr 8
ul. Nanicka 22

3
Ulice: Kusocińskiego, Nadrzeczna, Nanicka (bloki nr 4, 6, 8, 10, 12, 14), Ogrody Nanickie, Rejtana, Wczasowa, Zwy-

cięstwa,
Szkoła podstawowa Nr 8

ul. Nanicka 22

4
Ulice: Chełmońskiego, Chopina, Gołębia, Jagalskiego, Jaskółcza, Kąpino Dolne, Kochanowskiego, Kossaka, Krucza, 
Łabędzia, Nowowiejskiego, Obrońców Helu, Obrońców Wybrzeża, panek, partyzantów, pruszkowskiego, Słowicza, 

Staromłyńska, Wyczółkowskiego, Wyspiańskiego

Wejherowski Zarząd 
Nieruchomości Komunalnych

ul. Obrońców Helu 1

5
Ulice: Borowiacka, Iwaszkiewicza, Kociewska, Kropidłowskiej, Ludowa, Osiedle Kaszubskie (od nr 1 do nr 12), po-

morska, prusa, Weteranów,
Szkoła podstawowa Nr 11

Os. Kaszubskie 27

6 Ulice: I Brygady pancernej Wp – od nr 1 do nr 32,  Kaszubska, Osiedle Kaszubskie (od nr 13 do końca),
Miejska Biblioteka publiczna

ul. Kaszubska 14

7
Ulice: Asnyka, Baczyńskiego, Bolduana, Brzechwy, Franciszka Fenikowskiego (od nr 1 do nr 10), Gdańska (od nr 

120 do końca), Grottgera, Konopnickiej, Leśmiana, Maszopów, Mokwy, Morska, Necla, Norwida, Rybacka, Księdza 
Skargi, Stefczyka (numery nieparzyste od nr 1 do nr 39 oraz numery parzyste od nr 2 do nr 32), Szyprów, Tuwima,

Szkoła podstawowa Nr 5
ul. Gdańska 30

8
Ulice: Ceynowy, Chmielewskiego, Kazimierza Dzięcielskiego, Drzeżdżona, Gdańska (od nr 33 do nr 119a), Mestwi-
na, patoka, pokoju, Reja, Staffa, Stefczyka (numery nieparzyste od nr 41 do końca oraz numery parzyste od nume-

ru 34 do końca), Otylii Szczukowskiej, Świętopełka, Trepczyka, Waśkowskiego,

Szkoła podstawowa Nr 5
ul. Gdańska 30

9
Ulice: I Morskiego pułku Strzelców, Bema, Stefana Czarnieckiego, Franciszka Fenikowskiego (od nr 11 do końca), 
Gdańska (od nr 1 do nr 32), Gryfa pomorskiego, Hufca Harcerzy Gdyńskich,  Jaśminowa, Obrońców Kępy Oksyw-

skiej, Obrońców poczty Gdańskiej, Ogrodowa, Orzeszkowej,

Szkoła podstawowa Nr 5
ul. Gdańska 30

10

Ulice: Boczna, Brzozowa, Czeladnicza, Kamienna, Kasprowicza, Krasickiego, Leśna, Matejki, Nowa, Obrońców We-
sterplatte, Odrębna, Ofiar Grudnia 1970, paderewskiego, poprzeczna, Roszczynialskiego (od nr 52 do końca), Rze-

mieślnicza, Sędzickiego, Sikorskiego (numery nieparzyste od nr 49 do końca oraz numery parzyste od nr 80 do 
końca), Dżenet Skibniewskiej, Środkowa, Wąska, Wschodnia,

Szkoła podstawowa Nr 6
ul. Śmiechowska 36

11

Ulice: 12 Marca (numery nieparzyste od nr 147 do nr 179 oraz numery parzyste od nr 148 do nr 204 - od przejazdu 
kolejowego do ul. Wniebowstąpienia), Cicha, pułkownika Dąbka, Gniewowska,  Krótka, Krzyżowa, Myśliwska, pod-

górna, pogodna, polna, południowa, Roszczynialskiego (od nr 1 do nr 51), Sikorskiego (numery nieparzyste od nr 1 
do nr 47 oraz numery parzyste od nr 2 do nr 78), Śmiechowska, Torowa, Wysoka,

Szkoła podstawowa Nr 6
ul. Śmiechowska 36

12
Ulice: 12 Marca (numery nieparzyste od nr 181 do końca oraz numery parzyste od nr 206 do końca - od ul. Wnie-
bowstąpienia do placu Jakuba Wejhera), Judyckiego, Klasztorna, Ojców Reformatów, Osiedle Staszica, przeben-

dowskiego, pucka, Rzeźnicka, Wałowa (od nr 24 do końca), Wniebowstąpienia, Zamkowa,

Muzeum piśmiennictwa i Muzyki Ka-
szubsko – pomorskiej

ul. Zamkowa 2A

13

Ulice: 1 Maja, Abrahama, Dąbrowskiego, Kościelna, Kościuszki, Krzywa, Łąkowa, Marynarki Wojennej, Mickiewicza, 
parkowa, plac Jakuba Wejhera, północna, Sobieskiego (numery nieparzyste od nr 215 do nr 235 oraz numery pa-
rzyste od nr 252 do nr 296), Srebrny potok, Świętej Anny, Świętego Jacka, Świętego Jana, Wałowa (od nr 1 do nr 

23), Wybickiego,

Wejherowskie Towarzystwo Budownic-
twa Społecznego
ul. parkowa 2A/20

14
Ulice: 3 Maja, 10 Lutego, Kalwaryjska, Kopernika, Sienkiewicza, Sobieskiego (numery nieparzyste od nr 237 do nr 

251 oraz numery parzyste od nr 300 do nr 326), Sportowa, Strzelecka, Wzgórze Wolności,
Szkoła podstawowa Nr 9

ul. Sobieskiego 300

15
Ulice: Dworcowa, Inwalidów Wojennych, Kwiatowa, Osiedle 1000 Lecia pp, plac Józefa piłsudskiego, Sobieskiego 

(numery parzyste od nr 346 do końca), Spacerowa, Transportowa, Zachodnia,
 Szkoła podstawowa Nr 9

Os. 1000 Lecia pp 15

16
Ulice: Bukowa, Generała Hallera, Harcerska, Osiedle przyjaźni, przyjaźni, Sobieskiego (numery nieparzyste od nr 

255 do końca oraz numery parzyste od nr 328 do nr 344),
powiatowy Zespół Szkół Nr 1

ul. Bukowa 1

17
Ulice: Drzewiarza, Kotłowskiego, Krofeya, Łęgowskiego, Modra, Mostnika, Rogaczewskiego, Słowińców, Spokojna, 

Sucharskiego, Szczęśliwa, Urocza, Wejherowska, Zielna, Złota,

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wycho-

wawczy Nr 1
ul. Sobieskiego 279

18 Areszt Śledczy
Areszt Śledczy

ul. Sobieskiego 302

19 Szpital Specjalistyczny im.
Szpital Specjalistyczny

ul. Jagalskiego 10

20 Dom pomocy Społecznej z Ośrodkiem Dziennego pobytu dla Dzieci
Dom pomocy Społecznej z Ośrodkiem 

Dziennego pobytu dla Dzieci
ul. Św. Jacka 14

21 Dom pomocy Społecznej przy ul.
Dom pomocy Społecznej
ul. przebendowskiego 1

OGŁOSZENIE 160/2019/DB
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Wspólne świętowanie w „piątce”

REKLAMA                                                                                U/2019/pR

RedA | Kaszubski Festyn Rodzinny odbył się w Szkole Podstawowej nr 5 im. Jana Drzeżdżona. Impreza zorgani-
zowana z okazji Dnia Patrona była pełna atrakcji. 

REKLAMA                                              U/2019/pR

REKLAMA  U/2019/ZM

W redzkiej „piątce” niemal przez 
cały dzień sporo się działo. Tuż 
przed budynkiem szkoły przepro-
wadzone zostały m.in. zmagania 
sportowe, w tym strzelanie do celu. 
Dodatkowo chętni mieli okazję 
oglądania policyjnego radiowozu. 
Przybyli do Szkoły Podstawowej 
nr 5 mogli też podziwiać talenty 
uczniów, którzy prezentowali się 
w sali sportowej. Kaszubski Fe-
styn Rodzinny uświetniły występy 
Kaszubskiego Zespołu Redzanie, 
szkolnej grupy regionalnej Modro-
ki, Kaszubskiego Kabaretu Kuńda 
oraz utalentowanego absolwenta 
szkoły, Krzysztofa Krefta. Główną 
atrakcją imprezy był występ wejhe-
rowskiego zespołu folkowego Fu-
cus, który w Redzie zaprezentował 
utwory kaszubskie, szanty, pieśni 
morskie oraz muzykę irlandzką 
i szkocką. W międzyczasie Rada 
Rodziców w kawiarence serwowa-
ła ciasta i soki owocowe. W Ka-
szubskim Festynie Rodzinnym 
uczestniczyli m.in. przedstawiciele 
redzkiego samorządu, w tym radni 
Mariusz Kreft i Leszek Hebel oraz 
Halina Grzeszczuk i Łukasz Kamiń-
ski, zastępcy burmistrza Redy. Do 
placówki przybyli również przed-
stawiciele redzkiego oddziału Zrze-
szenia Kaszubsko-Pomorskiego, tj. 
Andrzej Krauze i Jan Kreft, a tak-
że ks. Fabian Tokarski, proboszcz 
miejscowej parafii. 

anna milewSKa,
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 
5 im. Jana Drzeżdżona w Redzie

Dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom, 
które przyczyniły się do uświetnienia szkolnej 
uroczystości. Serdeczne podziękowania składam 
przede wszystkim zespołom regionalnym, a tak-
że  Komendzie Powiatowej Policji, Ochotniczej 
Straży Pożarnej, Radzie Rodziców, fundatorom 
nagród, przybyłym gościom oraz zaangażowa-
nym nauczycielom i pracownikom szkoły. 



NIERUCHOMOŚCI

SPRzedam

SPRzedam działkę ogrodniczą 
w Gościcinie, tel. 538 443 446

wynajmę

PoKój do wynajęcia, Rumia, tel. 
694 642 709

wynajmę mieszkanie 2 pokojowe 
w bloku, Wejherowo, tel. 517 159 871

PoSzuKuję wynająć

KuPię

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

MOTORYZACJA

SPRzedam

SKuP, kasacja aut, pomoc drogowa, 
tel. 789 345 593

SKoda 105S, 38lat, iGaS(BRC), 
cytryna, cena: 2112zł, Tczew, tel. 
574 797 077

jawa 50, typ 220i223, obie po 
42lat, cena 4004 zł i 2104 zł, 
Tczew tel. 574 797 077

PiaGGio/Vespa Ciao, skuter, 
1os.2T, 1995r czarny, cena 1780 zł, 
Tczew, tel. 574 797 077

SPRzedam Volkswagen Polo 
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2001r., czerwony, stan bardzo do-
bry, Wejherowo, tel. 517 159 871

KuPię

inne

EDUKACJA

leKcje dodatkowe z fizyki i che-
mii, w tym zadania oraz matematy-
ka, nauczyciel emeryt, Wejherowo, 
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, se-
sje plenerowe, chrzty, komunie, tel. 
697 442 013

fotoGRafia ślubna i okolicz-
nościowa, www.fajny-fotograf.pl, 
Facebook.com/fajnyfoto, tel. 607 
865 959

TOWARZYSKIE

RÓŻNE

Blachy, stal, do wypieku, 40-60 
cm, tel 694 642 709

dmuchawa, stan dobry, 550 zł, 
Szemud, tel. 510 751 837

fotelo tapczan 1 osobowy i fotel 
gratis, 110 zł, tel. 600 667 860

liKwidacja firmy, wyprzedaż 
sprzętu bazowego, tanio, tel. 781 
426 010

PłuG 3 skiby i brony 5 zawieszane, 
750 zł, tel. 600 667 860

PRzyczePa do kostek 6 m., stan 
dobry, 2600 zł, Szemud, tel. 510 751 
837

SzlifieRKa 450 zł, Szemud, tel. 
510 751 837

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

SPRzedam – beczki plastikowe 
200 l, na działkę, do wody, czyste, 
cena 40 zł szt., większa ilość taniej, 
tel. 511 841 846

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

SPRzedam rower dla dziecka 
70zl, dwa fotele lekkie oraz stolik 
kawowy, Wejherowo, tel 538 443 
446 

SPRzedam lodówkę, dwudrzwio-
wą, typ daewoo, cena do uzgodnie-
nia, 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 Pier-
woszynie, 4osobowy, tel. 607 291 
564
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Nie możeSz być 

Na StaDioNie? 
oGLĄDaJ meCz 

Na tvcom.Pl

mecze 
GRyfa w PPv

Wyniki spotkań
grup młodzieżowych

Trudno mówić o emocjach 
w pierwszej połowie spotkania. 
Gra toczyła się głównie w środku 
pola. Obie ekipy szanowały piłkę, 
a akcje budowane przez pomoc-
ników Stali i Gryfa nie stwarzały 
bezpośrednich zagrożeń dla golki-

perów obu teamów. Przed pierw-
szą – doskonałą okazją do zdoby-
cia bramki stanął Dawid Rogalski, 
który nie wykorzystał znakomitego 
dośrodkowanie z lewej flanki au-
torstwa Maćka Koziary. Goście od-
powiedzieli w 40’ minucie meczu 

– wtedy zawodnik Stali dokręcił 
do wewnątrz piłkę z rzutu rożnego, 
ale na skutek zamieszania w polu 
karnym żaden z jego kolegów nie 
sięgnął futbolówki głową. Ta nie-
znacznie minęła bramkę strzeżoną 
przez Dawida Lelenia.

Wyrównana walka trwała do 70’ 
minuty spotkania. Wtedy to bram-
kę dla Stali zdobył Robert Dadok, 
który wykorzystał prostopadłe po-
danie ze środka boiska i płaskim 
strzałem pokonał golkipera go-
spodarzy. Uskrzydleni zdobyciem 
bramki goście zaczęli atakować 
z większym animuszem. W 79’ 
minucie spotkania Robert Dadok 
oddał kolejny – fantastyczny strzał 
z rzutu wolnego strącając przysło-
wiową pajęczynę z prawego okien-
ka bramki Gryfa Wejherowo.

O tym, że końcówki meczów 
na Wzgórzu Wolności w rundzie 
wiosennej przypominają dresz-
czowce pamiętał niezawodny 
Maciej Koziara, który w 90’ 
minucie spotkania pokonał 
golkipera gości strzałem po ry-
koszecie.  W doliczonym czasie 
gry wynik meczu ustalił grający 
z numerem 9 – Michał Kitliński, 
który wykorzystał akcję sam na 
sam z Dawidem Leleniem.

II LIGA | W ostatniej – 34 serii spotkań na drugoligowym szczeblu rozgrywek piłkarze Gryfa Wejherowo 
ulegli gościom ze Stalowej Woli – 1:3. Porażka nie zmieniła sytuacji Wejherowian w tabeli. Pozostali oni na 
14 pozycji gwarantującej utrzymanie z dorobkiem 40 oczek na swoim koncie.

Programowe pauzy, złe warun-
ki meteorologiczne oraz inne 
zdarzenia losowe pozwoliły ju-
niorom Gryfa rozegrać zaledwie 
trzy z zaplanowanych ośmiu 
spotkań. Wśród meczów, które 
doszły do skutku warto pochwa-
lić przede wszystkim młodzi-

ków z rocznika 2007, którzy na 
szczeblu Gdańsk D2 pokonali 
Kaszuby Połchowo aż 6:0. Pod-
opieczni duetu trenerskiego 
– Tomasza Kotwicy i Dawida 
Kowalskiego gładko rozprawili 
się z ekipą z Połchowa za spra-
wą hattricka autorstwa Mikołaja 
Dylaka oraz bramek Osieckiego, 
Tarnowskiego i Dawidowskiego. 
Niespodziewany remis przytra-
fił się rocznikowi 2004. Strata 
punktów w Słupsku sprawia, że  
żółto-czarni nie zdołali powró-
cić na drugą lokatę w tabeli, co 
jest kiepskim zwiastunem wobec 
zbliżającego się meczu z lide-
rem – Jaguarem.  Jeszcze więk-
szym zaskoczeniem okazała się 
pierwsza w tym sezonie porażka 
chłopców z grupy I na poziomie 
D1. Ulegli oni gospodarzom 
z Kosakowa  - 1:2. Poniżej pre-
zentujemy komplet wyników 
spotkań grup młodzieżowych.

Gryf WejheroWo - Dawid Leleń - 7. Paweł Brzuzy, 5. 
Paweł ewertowski, 10. Krzysztof Wicki, 3. fabian Kąt-
ny - 14. Paweł Czychowski (74, 16. oskar ryk), 15. Piotr 
Kołc (81, 6. oskar Sikorski), 20. Maciej Koziara, 8. robert 
Chwastek, 18. Adrian Machol (55, 21. Łukasz Pietroń) - 9. 
Dawid rogalski

StAL StALoWA WoLA - 1. Krystian Kalinowski - 2. Adam 
Waszkiewicz, 17. Kacper Śpiewak, 24. fryderyk Stasiak, 
16. Bartosz Sobotka - 18. Patryk Marut (79, 19. Sebastian 
Łętocha), 20. Szymon jopek, 13. Przemysław Stelmach, 
6. Michał trąbka, 11. Michał Mistrzyk (62, 9. Michał Kitliń-
ski) - 8. robert Dadok (80, 26. Grzegorz janiszewski).

I liga wojewódzka – C1 trampkarz (2004)
KS Gryf Słupsk – Gryf Wejherowo 0:0

Gdańsk D1 – Młodzik Grupa I (2006)
Sztorm Kosakowo – Gryf II Wejherowo 2:1

Gdańsk D2 – Młodzik Grupa I (2007)
Gryf II Wejherowo – Kaszuby Połchowo 6:0

Pozostałe mecze zostaną rozegrane w innych 
terminach.

Rozliczamy GRyfa !
Bazując wyłącznie na liczbach można dojść do wniosku, że 
sezon 2018/19 w wykonaniu piłkarzy Gryfa Wejherowo był 
jednym z najgorszych w ostatnich latach.  Żółto-czarni w 34 
spotkaniach zdobyli zaledwie 40 punktów, co daje średnią 
1.2 punktu na mecz. Wystarczyło to do zajęcia 14 pozycji 
w tabeli ligowych rozgrywek, która daje utrzymanie. 
61 – tyle bramek stracił Gryf Wejherowo w sezonie 2018/19. 
Biorąc pod uwagę to kryterium jest to najgorszy wynik w na 
przestrzeni ostatnich lat. Nawet w sezonie 2015/2016 Gry-
ficianie zajmując przedostatnie – 17 miejsce w tabeli stra-
cili mniej goli (51). Rok temu, kończąc rundę wiosenną gol-
kiper Wejherowian zmuszony był wyciągać piłkę z siatki 46 
razy, co biorąc pod uwagę tegoroczne dokonania – jest wy-
nikiem zaskakująco pozytywnym. Martwi przede wszyst-
kim fakt, że w statystyce straconych bramek Gryf zajmuje 
ostatnie miejsce w tabeli sezonu 2018/19. 

Gryf dużo tracił, ale i wiele strzelał. W obecnym sezonie 
żółto-czarni zdobyli 49 bramek, co pozwala w tej katego-
rii zająć wysokie, bo 5 miejsce. Ciekawostkę stanowi fakt, 
iż Wejherowianie oddawali skuteczne strzały częściej niż 
piłkarze GKS Bełchatów, którzy zajmując 3 lokatę mogą 
cieszyć się z awansu do I ligi. Zdobywanie goli stało się 
domeną trójki egzekutorów ze Wzgórza Wolności. Dla 
Dawida Rogalskiego, Maćka Koziary i Krzysztofa Wickie-
go ten sezon był wyjątkowo udany. Łącznie strzelili oni 31 
bramek, a ich zdobycze stanowią aż 63% w skali całej dru-
żyny. W tym miejscu nie sposób zapomnieć o kapitanie 
Gryfician. piotr Kołc w tym sezonie pokonywał bramkarzy 
rywali pięciokrotnie, a nierzadko jego bramki okazywały 
się decydujące dla losów meczu. 
pozostaje mieć nadzieję, że zbliżający się sezon będzie nie-
mniej emocjonujący. Jego start zaplanowano na 27/28 lipca.
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Zawody potwierdziły moc-
ną pozycję naszego miasta 
na ogólnopolskiej mapie nor-
dic walking. Wielu wejhero-
wian regularnie chodzi z ki-
jami i uczestniczyło w Pucha-
rze Polski.
Organizatorem zawodów była 
Polska Federacja Nordic Wal-
king przy udziale prezydenta 
Wejherowa. Zawodnicy wy-
startowali na dystansach: 5 
km, 10 km i 21 km w Parku 
Miejskim, osobno w kategorii 
mężczyzn i kobiet oraz róż-
nych kategoriach wiekowych. 
Uwagę zwraca zróżnicowanie 
uczestników - od dzieci do se-
niorów, najstarszy zawodnik 
miał 86 lat. Nordic walking 
jest bowiem sportem dostęp-

nym dla wszystkich.
W dekoracji najlepszych za-
wodników uczestniczyli: po-
seł na Sejm RP prof. Grzegorz 
Raczak - kardiolog z Gdań-
skiego Uniwersytetu Medycz-
nego, prof. Wojciech Ratkow-
ski z AWFiS Gdańsk, zastęp-
ca prezydenta Wejherowa Ar-
kadiusz Kraszkiewicz, wice-
przewodniczący rady miasta 
Wojciech Kozłowski oraz 
radny Henryk Kanczkowski.
Prof. Grzegorz Raczak zwró-
cił uwagę na prozdrowotne 
aspekty nordic waking i do-
dał, że regularne uprawie-
nie sportu wydłuża życie o co 
najmniej 3 lata. Zastępca pre-
zydenta Arkadiusz Karszkie-
wicz podkreślił zaangażowa-

nie miasta w propagowanie 
tej dyscypliny i  dobre warun-
ki do jej uprawiania, co skut-
kuje tym, że  wielu wejhero-
wian regularnie chodzi z kija-
mi, zaś Wojciech Kozłowski 
przypominał, że to Wejhero-
wo, jako pierwszy samorząd 
w Polsce podpisało 10 lat 
temu porozumienie z Polską 
Federacja Nordic Walking na 
powstanie profesjonalnych 
tras w parku i wokół miasta. 
Prezes Polskiej Federacji Nor-
dic Walking, wejherowianin 
Olgierd Bojke podziękował 
władzom miasta za współpra-
cę i potwierdził silną pozycję 
Wejherowa na ogólnopolskiej 
mapie tej dyscypliny.
/raf/

Prawie 350 zawodników z kijkami
NORdIc WALkING | 346. zawodników z całej Polski wzięło udział w Pucharze Polski Nordic Walking zorganizowanym w minioną niedzielę. 
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Uroczystego otwarcia za-
wodów dokonał Łukasz Ka-
miński, zastępca burmistrza 
Redy, w towarzystwie wice-
prezesa Polskiego Związku 
Lekkiej Atletyki, Marka Fo-
stiaka, trenera kadry naro-
dowej, Zbigniewa Rolbiec-
kiego, a także radnych mia-
sta i dyrektora Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji.
- Po raz pierwszy od ubie-
głorocznego otwarcia stadio-
nu w Redzie zorganizowa-
ne zostały tak duże zawody 
lekkoatletyczne - informu-
ją przedstawiciele redzkiego 
magistratu. - W zmaganiach 
mimo niesprzyjającej aury 

udział wzięło ponad 450 
uczestników ze wszystkich 
powiatów województwa 
pomorskiego, startujących 
w dwudziestu czterech kon-
kurencjach indywidualnych 
oraz siedmiu sztafetach.
Jeżeli chodzi o reprezen-
tantów gospodarzy, to 
na podium stanęli: Szy-
mon Zbróg w biegu na 60 
m i w skoku w dal, Ma-
rek Machnicki w sko-
ku wzwyż, Wojciech Iwa-
siuk w skoku w dal i w bie-
gu na 300m, Szymon Gda-
niec w skoku wzwyż, Julia 
Żylla w biegu na 60m oraz 
Miłosz Mycio, Aleksan-

dra Dominik, Daria Teska 
i Kacper Matusiak (sztafe-
ta 4x400m mix).
Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Redzie zma-
gania zorganizował przy 
współpracy z Okręgowym 
Związkiem Lekkiej Atle-
tyki i Uczniowskim Klu-
bem Sportowym „Jedyn-
ka” Reda. Celem zawodów 
była popularyzacja lekkiej 
atletyki wśród dzieci i mło-
dzieży szkolnej oraz wyło-
nienie kandydatów do  re-
prezentacji województwa 
na zmagania finałowe, któ-
re odbędą się w dniach 6-7 
czerwca  w Warszawie.

Święto lekkiej atletyki w Redzie
LekkOATLeT ykA | Na miejskim stadionie lekkoatletycznym w Redzie odbyły się Mi-
strzostwa Pomorskiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki U-12 i U-14, które połączone 
zostały z Festiwalem Sztafet U-16 i U-18.

tRiathlon eneRGy w Gniewinie
po dwóch duathlonach 
czas dorzucić do rywali-
zacji zmagania w wodzie 
- impreza zorganizowana 
zostanie w niedzielę już 
26 maja w Gniewinie. Tra-
dycyjnie obok zawodów 
triathlonowych na do ry-

walizacji staną najmłod-
si. Energy KidsRun, czyli 
bieg dla dzieci na trzech 
dystansach dostosowa-
nych do wieku zawodni-
ków. Najmłodsi w wieku 1 
– 6 lat przebiegną 200 m, 
7 – 11 lat to dystans 500 

m, a młodzież w wieku 12 
– 15 lat będzie rywalizo-
wała na 1000 m.
początek rywalizacji o go-
dzinie 9:00. Biegi dla dzie-
ci rozpoczynają się o go-
dzinie 10:00.
/raf/
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Wejherowski park był biały, bo 
taki był w tym roku kolor ko-
szulek promocyjnych Urzędu 
Miejskiego w Wejherowie. Fe-
styn rekreacyjny „Wejherowo 
Biega” organizowany jest już po 
raz siódmy. Jak zwykle wejhe-
rowianie i mieszkańcy okolicz-
nych miejscowości nie zawiedli. 
Mimo deszczu, także w ostatnim 
biegu, nie zabrakło chętnych do 
pokonania 2 i 4 km.
Do wyboru było pięć tras. 
Dzieci do lat 6 pobiegły 
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 dłu-
gości od 900 m do 4000 m.
Dochód z festynu (za wpiso-
we) zostanie w całości prze-
znaczony na cel charytatyw-
ny. W biegach nie obowiązy-
wały zasady rywalizacji - je-
dynym warunkiem było ukoń-
czenie wybranego dystansu. 

Każdy uczestnik otrzymał 
koszulkę, butelkę wody oraz 
okolicznościowy medal. Do-
chód z festynu zostanie w ca-
łości przeznaczony na cel 
charytatywny.
- W biegach nie obowiązywa-
ły zasady rywalizacji - jedy-
nym warunkiem było ukoń-
czenie wybranego dystansu. 
W tej imprezie mógł wziąć 
udział każdy, niezależnie od 
wieku i kondycji – mówi Ar-
kadiusz Kraszkiewicz, zastęp-
ca prezydenta Wejherowa. – 
W tym roku przyświecał nam 
szczytny cel, bo dochód prze-
znaczony jest dla Wejherow-
skiego Stowarzyszenia na 
Rzecz Osób z Autyzmem. 
Organizatorami zawodów 
byli: KS „Wejher”, Miasto 
Wejherowo, Wejherowskie 
Centrum Kultury, Starostwo 
Powiatowe w Wejherowie.
/raf/

Biegi łączą! Miasto 
w białych koszulkach
WeJheROWO | Kolejna – już siódma - edycja sportowego wydarzenia „Wejherowo Biega” za nami. 
Setki osób na wyznaczonych trasach  (w zależności od wieku i wiary we własne siły) przebiegły przez 
miejski park. Nie po nagrodę ani wygraną, tylko dla własnej satysfakcji.
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WydARzeNIe | Przedstawiciele Urzędu Miasta w Redzie, podobnie 
jak urzędnicy z okolicznych miast, zachęcają mieszkańców do uczest-
nictwa w wydarzeniu pn. „Razem Bieg Charytatywny dla Wiktorii”.

PoBieGnij dla wiKtoRii!

Impreza odbędzie się 
w najbliższą niedzielę, tj. 
w Dzień Matki, w związku 
z czym stworzono spe-
cjalną kategorię – bieg 
mam z wózkami. Mia-
steczko zawodów znajdo-
wać się będzie na Bulwa-
rze Gdyńskim, niedaleko 
parkingu przy Al. piłsud-
skiego. „Razem Bieg Cha-
rytatywny dla Wiktorii” to 
wydarzenie, podczas któ-
rego biegacze integrują 
się z zawodnikami poru-
szającymi się na wózkach 
inwalidzkich. 
- Chcieliśmy włączyć się 
w rozpropagowanie tego 
wyjątkowego przedsię-
wzięcia, dlatego na te-

renie miasta rozwiesili-
śmy plakaty, informujące 
o niedzielnej imprezie – 
informują przedstawicie-
le Urzędu Miasta w Re-
dzie. - Informacje o wy-
darzeniu, które zorgani-
zowane zostanie w Gdy-
ni, opublikowane zostały 
również na naszej stronie 
internetowej. 
Dla biegaczy przygotowa-
na jest trasa wiodąca bul-
warem i ścieżką rowero-
wą na dystansie około 5 
km. pieniądze z opłat wpi-
sowych w całości przezna-
czone zostaną na wspar-
cie dla Wiktorii, 5-letniej 
dziewczynki z porażeniem 
mózgowym.

ogłoszenie 
w ramce?

A może...

Zadzwoń:
660 731 138


