
M i l i ony
na drogistr. 2

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

/
Piątek, 4 października 2019 r. | Nr 39 (618) | NAKŁAD 12 000 EGZ.



www.gwe24.pl/aktualności Piątek, 4 października 20192

Dariusz Drelich, wojewoda 
pomorski, podpisał umowy na 
dotację z przedstawicielami sta-
rostw powiatowych i gmin z po-
wiatów: wejherowskiego, puckie-
go, lęborskiego i z Gdyni. 

Powiat wejherowski pozyskał 
ponad 4,6 mln zł, Rumia ponad 
1 mln zł, Reda prawie 2,5 mln zł, 
Szemud ponad 1,6 mln zł, Linia 
935 tys. zł. 

- Umowy podpisujemy nie bez 
powodu w starostwach powia-
towych, ponieważ to właśnie na 
tych obszarach będą realizowane 
te inwestycje – powiedział Da-
riusz Drelich, wojewoda pomor-
ski. - Te drogi dla nas wszystkich 
mają strategiczne znaczenie. 
W skali kraju dofinansowanie 
w ramach Funduszu Dróg Samo-
rządowych to 6 mld zł, a w skali 
województwa pomorskiego to 260 
mln zł, które trafiają do samorzą-

dów w tym roku. Dróg gminnych 
i powiatowych nie ubywa, tylko 
przybywa. Jest to związane z roz-
wojem, z powstawaniem nowych 
osiedli i - co za tym idzie - dróg 
dojazdowych. I to jest wyzwanie, 
któremu trzeba sprostać. 

Władze powiatu i poszczegól-
nych gmin nie kryją zadowo-
lenia z otrzymanego wsparcia 
finansowego. 

- To bardzo duża kwota – pod-
kreśla Gabriela Lisius, starosta 
wejherowski. - Trzeba zauważyć, 
że ponad 4,6 mln zł to kwota do-
finansowania, a to przecież jest 
połowa kosztów inwestycji. Dru-
gie tyle dokładają samorządy. Te 
zaplanowane zadania są więc war-
te ponad 9,2 mln zł – zostaną one 
zainwestowane w drogi powiatowe 
w przeciągu najbliższych 12 mie-
sięcy. Trzy zadania, które będzie-
my realizować, to: remont drogi 

Szemud - Karczemki na odcinku 
przez miejscowość Kielno, prze-
budowa drogi na odcinku Szemud 
- Kamień i na odcinku Kielno – 
Karczemki oraz przebudowa drogi 
powiatowej na ulicy Obwodowej 
w Redzie na odcinku od Kanału 
Łyskiego do ul. Łąkowej.

Otrzymane właśnie środki po-
chodzą z drugiego rozdania wnio-
sków, ale powiat wejherowski 
ubiegał się także o środki dodatko-
we, pochodzące z oszczędności po 
rozstrzygnięciu przetargów oraz 
te, które są do dyspozycji po wyco-
faniu się niektórych samorządów. 
Na liście rezerwowej znajdowała 
się budowa ronda na ul. 12 Marca 
w Wejherowie, która wcześniej nie 
otrzymała dofinansowania. Teraz 
ta inwestycja otrzymała częściowo 
dofinansowanie i – jak podkreśla 
wojewoda pomorski – jest szansa 
na kolejne pieniądze dla powiatu 

wejherowskiego. 
Samorządowcy deklarują, że po 

podpisaniu umów jak najszybciej 
będą ogłaszać przetargi i realizo-
wać inwestycje. 

- Pozyskane przez nas środki 
przeznaczone będą na moderni-
zację ul. Polnej – wyjaśnia Krzysz-
tof Krzemiński, burmistrz Redy. 
- Wcześniej już to zadanie zaczę-
liśmy realizować etapami ze środ-
ków własnych. To dofinansowanie 
jest pierwszym otrzymanym od 10 
lat mimo tego, że aplikowaliśmy 
o środki z budżetu centralnego 
co roku. Te pieniądze pozwola 
zrealizować zadanie już do końca. 
Budowa drogi wraz z chodnikami 
i ścieżką rowerową zdecydowanie 
poprawią bezpieczeństwo i warun-
ki życia dla okolicznych mieszkań-
ców. Muszę dodać, że moja radość 
jest podwójna, ponieważ starostwo 
powiatowe otrzymało dofinanso-

wanie na budowę ul. Obwodowej. 
To jedna z głównych ulic w Redzie. 
Jest bardzo ważna z punktu widze-
nia funkcjonowania miasta. Reali-
zowaliśmy (wspólnie z powiatem, 
bo to droga powiatowa) przebu-
dowę tej ulicy etapami od trzech 
lat. Teraz wykonamy moderniza-
cję jezdni na odcinku od ul. Ka-
zimierskiej do ul. Łąkowej wraz 
z budową ronda kompaktowego 
na skrzyżowaniu ulic Obwodowej, 
Rolniczej i Olimpijskiej. 

Z kolei w Rumi realizowane bę-
dzie zadanie „Przebudowa ul. Żwir-
ki i Wigury, drogi gminnej w miej-
scowości Rumia od Ronda Armii 
Krajowej do Drogi Krajowej Nr 6”. 
Wartość zadania to nieco ponad 2 
mln zł, dofinansowanie (w wyso-
kości 50 proc.) wyniosło ponad 1 
mln zł. Planowany termin zakoń-
czenia prac to październik 2020 
r. Inwestycja ma na celu poprawę 

bezpieczeństwa ruchu drogowego 
ze szczególnym uwzględnieniem 
poprawy bezpieczeństwa pieszych 
oraz zarządzania prędkością. Za-
kres prac obejmuje przebudowę 
przejść dla pieszych i przejazdów 
dla rowerzystów przy skrzyżowa-
niu z ul. Ceynowy, oznakowanie 
na przejściu dla pieszych przy 
skrzyżowaniu z ul. Sienkiewicza 
oraz ul. Okrężną, przebudowę 7 
skrzyżowań na długości ulicy: z ul. 
Stolarską, Ślusarską i Roszczynial-
skiego, Sienkiewicza, Żeromskiego, 
Okrężną, Chrobrego i Ceynowy, 
przebudowę skrzyżowania z ul. 
Ceynowy, zwężenie jezdni przy 
skrzyżowaniach z ulicami: Ślusar-
ską i Roszczynialskiego, Sienkiewi-
cza, Okrężną. 

Od podpisania umów samorzą-
dy mają czas 12 miesięcy na reali-
zację tych zadań. 

Rafał Korbut

Powiat i gminy pozyskały kolejne 
miliony złotych na lokalne drogi
POWIAT | Kilka milionów złotych z Funduszu Dróg Samorządowych otrzymały samorządy: powiatu wejherowskiego, Rumi, Redy, Lini i Szemuda. Umowy 
podpisano w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wejherowie.
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Makabryczne odkrycie 
podczas grzybobrania
WejheroWo | W Wejherowie dokonano tragiczne-
go odkrycia. W lesie niedaleko stadionu piłkarskie-
go (pomiędzy stadionem a ul. strzelecką) ujawnio-
no zwłoki w stanie zaawansowanego rozkładu.

Na ciało natknął się przypadkowy mężczyzna, mieszka-
niec Wejherowa, podczas grzybobrania. Mężczyzna twier-
dzi, że najprawdopodobniej była to dość młoda kobieta 
zza naszej wschodniej granicy. Zgłoszenie o ujawnieniu 
zwłok policja otrzymała w czwartek przed południem.
- Na miejscu pracują policjanci, którzy wykonują oglę-
dziny – informuje asp. sztab. Anetta Potrykus, oficer 
prasowy KPP w Wejherowie.
Z nieoficjalnych informacji wynika, że obok zwłok znaj-
dował się plecak, w którym były tabletki z napisami po 
rosyjsku, ukraińsku bądź białorusku. Na razie policja nie 
ujawnia żadnych szczegółów makabrycznego odkrycia.
/aW, raF/
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50 tys. zł dla Tytanów na promocję
WejherOWO | Klub Sportowy „Tytani” Wejherowo otrzymał 50 tys. zł na promocję sportową Wejherowa w rozgrywkach I Ligi Piłki Ręcznej Mężczyzn.

Umowę z Prezydentem Miasta 
Wejherowa Krzysztofem Hilde-
brandtem podpisali przedsta-
wiciele klubu - Prezes Zarządu 
Remigiusz Sałata orz Wiceprezes 
Robert Wicon.

Podczas podpisywania umowy 
z Tytanami prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt powiedział, 
że piłkarze ręczni KS „Tytani” Wej-
herowo marzyli zawsze żeby grać 
w I lidze. Dzięki wieloletniej pracy 
z zawodnikami i wyczerpującym 
treningom udało się osiągnąć po-
ziom sportowy oraz wyniki, które 
otworzyły drużynie szansę na za-
kwalifikowanie się do tych rozgry-
wek. Gratulując sukcesu prezydent 
K. Hildebrandt poinformował, że 
klub otrzymał środki pieniężne 
w wysokości 50 tys. zł na sporto-
wą promocję miasta przez druży-
nę Tytanów w rozgrywkach I Ligi 
Piłki Ręcznej Mężczyzn.

 - Bardzo cieszymy się z awansu 
Tytanów. Tytani zawsze marzyli, 
żeby grać w I lidze i dzięki pracy 
na treningach oraz zaangażowa-
niu w rozgrywkach sportowych 
osiągnęli ten cel, co jest sukcesem 
sportowym. Udzielone wsparcie 
finansowe ze strony miasta ma im 
pomóc w osiąganiu jak najlepszych 
wyników i rozwoju sportowym za-
wodników - mówi prezydent mia-
sta Krzysztof Hildebrandt.

- Awans do I ligi to wspaniałe 
przeżycie dla naszych zawodni-
ków. Chcemy żeby wszyscy się 
rozwijali, by walczyć o jak najwyż-
sze cele. Gra w I lidze to radość 
i duma, choć czasem niepewność 
i niecierpliwość sportowa zwią-
zana z rywalizacją z drużynami 
grającymi na wyższym poziomie. 
Wyniki przyjdę same, jak będzie 
ciężka praca - mówi prezes klu-

bu Remigiusz Sałata dodając, że 
klub Tytani, to również II-ligowa 
drużyna kobiet, a także drużyny 
dziecięco-młodzieżowe.

- Dla nas najbardziej liczy się 
rozwój młodych ludzi - zapewnia 
Remigiusz Sałata.

W podpisaniu umowy z Ty-
tanami uczestniczył również 
zastępca prezydenta Arkadiusz 
Kraszkiewicz.

W najbliższą sobotę Tytani ro-
zegrają mecz I igi na wyjeździe 
z Sokołem Kościerzyna. Nato-
miast na pierwszy mecz I-ligowy 
w hali sportowej „samochodów-
ki” w Wejherowie Tytani zapra-
szają 5 września br. o godz. 17. 
Ponadto 9 września odbędzie 
się mecz o Puchar Polski z GKS 
Żukowo.
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fot. Rafał Korbut
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Materiał sfinansowany ze środków KW PRaWo i SPRaWieDLiWość 291/2019/DB

Trasa Kaszubska. 
Wojewoda wydał zgodę

POmOrze | Dariusz Drelich, wojewoda pomorski, wydał zgodę na realizację pierwszego odcinka Trasy 
Kaszubskiej, między Szemudem a Chwaszczynem. Uroczystość wręczenia decyzji odbyła się w Bojanie, 
nieopodal przyszłego placu budowy.

Obecna droga krajowa nr 6 
pełni ważną funkcję w sieci dróg 
krajowych i międzynarodowych 
(E28). Projektowany odcinek to 
część korytarza transportowego 
łączącego obwód Kaliningradz-
ki z Europą Zachodnią (znajdu-
je się w ciągu transeuropejskiej 
sieci transportowej TEN-T). 

Ponadto, jako część trasy Szcze-
cin – Trójmiasto łączy aglome-
racje: szczecińską, koszalińską 
i gdańską.

Trasa Kaszubska, czyli pomor-
ska część S6, składa się z trzech 
odcinków, które biegną od Bo-
żegopola Wielkiego do Luzina, 
dalej do Szemudu i następnie 

Chwaszczyna oraz węzła Gdynia 
Wielki Kack. Tu - nowa droga 
spotka się z istniejącą obwodni-
cą Trójmiasta. Koszt ponad 40-
kilometrowej (Bożepole Wielkie 
- Luzino 10,4 km, Luzino - Sze-
mud 10,26 km, Szemud - Gdynia 
Wielki Kack 20,2 km) inwestycji 
to około 1,5 mld zł.

Budowa Trasy Kaszubskiej po-
zwoli odciążyć od ruchu tranzy-
towego istniejący fragment drogi 
krajowej nr 6 przechodzący przez 
Rumię, Redę i Wejherowo. Pozo-
stałe odcinki S6 od Słupska do 
Bożegopola Wielkiego oraz tzw. 
Obwodnica Metropolii Trójmiej-
skiej (węzeł Chwaszczyno – Żu-
kowo – węzeł Gdańsk Południe) 
zostały zakwalifikowane do reali-
zacji w formule partnerstwa pu-
bliczno-prywatnego (PPP).

Trasa między Gdynią Wielkim 
Kackiem a Szemudem podzie-
lona została na dwa odcinki. 
Obecna decyzja dotyczy odcinka 
pierwszego - około 13,6 km (pow. 
wejherowski). 

W uroczystości oprócz woje-
wody uczestniczyli m.in. Wal-
demar Chejmanowski, zastępca 
dyrektora gdańskiego oddziału 
GDDKiA, Sławomir Suski z fir-
my Polaqua, przedstawiciel wy-
konawcy – dyrektor kontraktu 
i poseł Marcin Horała.
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bezpłatne autobusy
do piaśnicy
poWiat | W niedzielę 6 października w związku z uro-
czystościami w Lesie piaśnickim uruchomiona zostanie 
specjalna linia autobusowa „p”. przejazd jest bezpłatny. 

Trasa linii „P” w kierunku Lasu Piaśnickiego będzie 
przebiegała od Broniewskiego - Dworzec PKP - I Brygady 
Pancernej WP - Rybacka - Prusa - Pomorska - Kochanow-
skiego - I Brygady Pancernej WP - Chopina - Jagalskiego 
– drogą wojewódzką 218 do Lasu Piaśnickiego (powrót na-
stąpi tą samą trasą). Autobus zacznie trasę od przystanku 
Broniewskiego dworzec PKP o godz. 8:25, 9:05, 9:45, 10:25, 
11:05, następnie zatrzyma się na Chopina, Kochanowskie-
go SKM Nanice, Kociewskiej SKM, Rybacka (godz. 8:31, 
9:11, 9:51, 10:31, 11:11), Necla, Prusa – szkoła, Pomorskiej, 
Kochanowskiego SKM Nanice, Pruszkowskiego, Obrońców 
Helu (godz. 8:39, 9:19, 9:59, 10:39, 11:19) i dalej pojedzie do 
Piaśnicy. Przejazdy linią „P” są bezpłatne. 
Z inicjatywy prezydenta miasta koszty przejazdów do 
Lasu Piaśnickiego zostaną pokryte ze środków Urzę-
du Miasta Wejherowa. Pasażerów przyjeżdżających 
pociągami na dworzec główny w Wejherowie prosi się 
o skorzystanie z przystanku Broniewskiego dworzec 
PKP w kierunku Redy, a pasażerów przyjeżdżających do 
stacji SKM Nanice z przystanku Kochanowskiego SKM 
Nanice w kierunku Bolszewa.
(dd)

fot. DD
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Powiat wejherowski
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Nagrody dla działaczy 
kultury
Osoby zasłużone dla Powiatu Wejherowskiego, twórcy, działacze kultury, przedsta-
wiciele różnych obszarów aktywności artystycznej zostali uhonorowani medalami 
„za zasługi dla Powiatu Wejherowskiego” oraz Nagrodą remusa.

W ramach XV Dni Kultu-
ry Powiatu Wejherowskiego, 
w Państwowej Szkole Muzycz-
nej I stopnia im. Fryderyka 
Chopina w Wejherowie odby-
ła się uroczysta Gala Kultury. 
W trakcie wydarzenia nagro-
dzono osoby zasłużone dla Po-
wiatu Wejherowskiego, które 
mają znaczący udział w rozwoju 
lokalnej kultury. 

Podczas uroczystości wrę-

czono odznaczenie państwowe 
Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Złotą odznakę „Za 
opiekę nad zabytkami” otrzymał 
Ojciec Daniel Szustak, za rewi-
talizację zabytkowego klasztoru 
Ojców Franciszkanów w Wejhe-
rowie. Aktu dekoracji w imieniu 
ministra dokonała Starosta Wej-
herowski Gabriela Lisius. 

– Te nagrody, to wyraz uznania 
dla wybitnych lokalnych twór-

ców, którzy swoją działalnością 
przyczyniają się do upowszech-
niania kultury i ochrony dzie-
dzictwa kulturowego regionu 
oraz promocji Powiatu Wejhe-
rowskiego – mówiła Starosta 
Wejherowski Gabriela Lisius. 

Medalem „Za Zasługi dla 
Powiatu Wejherowskiego” wy-
różniono: Krystynę Witosławę 
Wolf, Beatę Zawal-Brzezińską, 
Ludwika Bacha, Zygmunta Brze-

zińskiego, Tadeusza Buraczew-
skiego, Edmunda Słowi i Wiesła-
wa Szczygła. 

Za osiągnięcia w dziedzinie 
twórczości artystycznej Nagrodą 
Remusa uhonorowano: Marzenę 
Graczyk i Cezarego Paciorka. 

Podczas Gali Kultury nagro-
dzono także zdolną młodzież 
z Powiatowego Zespołu Placó-
wek Oświatowo-Wychowaw-
czych w Wejherowie. 

OBWIESZCZENIE
Starosta Wejherowski

działając na podstawie art. 1, art. 11a ust. 1, 
art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. 
o szczególnych zasadach przygotowania i realiza-
cji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst 
jedn. Dz. u. z 2018r. poz. 1474) oraz art. 10, 49 
i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu 
postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. 
u. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że 
w dniu 2019-08-02 na wniosek Burmistrza Miasta 
Rumi, 84-230 Rumia ul. Sobieskiego 7, wszczęto 
postępowanie w sprawie:

 wydania decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej pn.:

„Budowa ulicy Stoczniowców - dróg wewnętrz-
nych gminnych nr 91; 92; 93; odchodzących od 
drogi gminnej nr 132229G - ul. Stoczniowców 

w Rumi”
 
na nieruchomościach gruntowych na terenie 
Gminy Miasta Rumi określonych poniżej:

A. działki w liniach rozgraniczających teren 
pasa drogi gminnej:
- obr. 16 działki nr ewid.: 56/2, 32/6, 192/2, 192/26 
(z podziału działki nr 192/25), 192/28 (z podziału 
działki nr 192/1)

B. działki objęte obowiązkiem rozbiórki obiek-
tów budowlanych, budowy lub przebudowy 
sieci uzbrojenia terenu, zjazdów i innych dróg 
publicznych:
- obr. 16 działki nr ewid.: 192/3, 192/27 (z podzia-
łu działki nr 192/25), 51/4, 51/3, 192/29 (z podzia-
łu działki nr 192/1)

W związku z powyższym informuje się strony 
postępowania, właściwe organy administracji 
rządowej i samorządowej oraz właścicieli, zarząd-
ców i użytkowników terenów objętych inwesty-
cją o możliwości składania wniosków, uwag lub 
zastrzeżeń dotyczących przedmiotowej sprawy, 
a także o możliwości wypowiedzenia się, co do 
zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszo-
nych żądań przed wydaniem decyzji kończącej 
postępowanie, która zostanie podjęta w terminie 
nie krótszym niż 14 dni od daty dokonania się 
obwieszczenia. z aktami sprawy można zapoznać 
się w Starostwie Wejherowskim Wydział architek-
tury i Budownictwa, 84-200 Wejherowo ul. 3 Maja 
4, w pokoju 212 w godz. 7.30-15.30,tel. 58 572-94-
47 lub złożyć ewentualne zastrzeżenia i uwagi na 
piśmie w Biurze obsługi interesanta na parterze, 
w pon.-czw w godz. 7.00-17.30, w piątki w godz. 
7.00-15.30 tel. 58 572-95-50.
informuje się, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania admi-
nistracyjnego zawiadomienie stron postępowania 
uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia 
publicznego ogłoszenia. 
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rumIA | Rumi udało się zdobyć dotację w wysokości ponad miliona złotych na przebudowę ulicy Żwirki i Wigury. Celem inwestycji jest 
przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa na odcinku od ronda Armii Krajowej do skrzyżowania z ulicą Dąbrowskiego. 

Ulicę Żwirki i Wigury czeka remont
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Powiat wejherowski
potrzebuje swojego posła

Rozmowa z Marcinem Drewą, kandydatem Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu RP.
Wybory już 13 października, ja-

kie Pana zdaniem będą wyniki?
Wiele wskazuje, że wynik Prawa 

i Sprawiedliwości będzie bardzo 
dobry. Jest to efekt czterech lat do-
brych rządów, chyba najlepszych 
po 1989 r.. Sondażami i progno-
zami nie można się jednak upajać. 
Pracować trzeba do ostatniego 
dnia kampanii. Najważniejsze to 
zachęcać do udziału w wyborach. 
Korzystając z okazji, apeluję do 
wszystkich żeby 13 października 
poszli na wybory. 

Dlaczego ważne aby powiat wej-
herowski miał swojego reprezen-
tanta w Sejmie RP?

Powiat wejherowski to jeden 
z najdynamiczniej rozwijających 
się powiatów w Polsce. Przyrost 
liczby mieszkańców i inwestycji 
powoduje, że nasz region zmaga 
się z coraz to nowymi wyzwa-
niami np. komunikacyjnymi. 
Osoba wywodząca się z Ziemi 
Wejherowskiej zna jej specyfikę 
i problemy, a co najważniejsze 
ludzi, którzy tu żyją. Nie mo-
żemy zostawiać naszych spraw 

tym, którzy nas nie znają. Jeśli 
uda mi się wejść do Sejmu RP 
zrobię wszystko żeby w Warsza-
wie pamiętano o Ziemi Wejhe-
rowskiej. 

Co, jako poseł, chce Pan zro-
bić dla mieszkańców powiatu 
wejherowskiego?

Liczę na to, że uda mi się przy-
spieszyć rozwój projektów infra-

strukturalnych, tak potrzebnych 
w naszym regionie. Rozwój in-
frastruktury i środki na inwesty-
cje dla powiatu wejherowskiego, 
puckiego, Wejherowa. Budowa 

Obwodnicy Metropolitalnej Trój-
miasta oraz dokończenie trasy S6.

Chciałbym też, wykorzystując 
możliwości parlamentarne, kon-
tynuować różne przedsięwzięcia, 
które realizuje od lat. Przykładem 
mogą być tu działania na rzecz 
upamiętnienia zbrodni w Piaśni-
cy. Przede wszystkim jednak chcę 
być otwarty na zwykłych ludzi, 
którzy potrzebują pomoc – tak 
postrzegam rolę posła. 

Jak powinna wyglądać współ-
praca na linii władza centralna 
i samorząd terytorialny? 

Rząd i samorząd potrzebu-
ją siebie nawzajem. Jako radny 
miejski wiem jak wiele dobrego 
przynosi działalność społecznie 
zaangażowanych samorządow-
ców. Istnieje jednak cały wa-
chlarz sytuacji kiedy samorząd 
nie jest wstanie poradzić sobie 
z problemem i potrzebuje pomo-
cy władz centralnych. Przykła-
dem takiej sytuacji była awarii 
i kryzys związany ze ściekami 
w Warszawie. Po to mamy pań-
stwo żeby ono działało i nam po-
magało. Dziś możemy liczyć na 
nasze państwo. 

Materiał sfinansowany ze środków KW PRAWO I SPRAWIeDLIWOść 

naWierzchnia, 
barierki 

i oznakoWanie

W ramach przedsięwzięcia, któ-
re będzie kosztować miasto ponad 
2 miliony złotych, między innymi 
wymieniona zostanie asfaltowa 
nawierzchnia jezdni na odcinku 
od przejścia dla pieszych przy 

skrzyżowaniu z ulicą Dąbrowskie-
go do ronda Armii Krajowej, wraz 
z siedmioma skrzyżowaniami zlo-
kalizowanymi w ciągu tej ulicy. 
Ponadto usprawniony zostanie 
ruch pieszo-rowerowy w rejonie 
pomnika Armii Krajowej – po-
jawią się bariery oddzielające ro-
werzystów od pieszych, a ścieżka 
zostanie odpowiednio oznakowa-

na. Przebudowana zostanie także 
zatoka autobusowa, a przystanek 
zyska oczekiwaną przez miesz-
kańców wiatę. Z kolei przejścia 
dla pieszych zostaną wyposażone 
w ostrzegawcze płytki integracyj-
ne dla osób niewidomych i nie-
dowidzących. Poprawie ulegnie 
również teren zielony znajdujący 
się bezpośrednio przy jezdni.

koLejne 
doFinansoWanie

Na realizację inwestycji miasto 
zdobyło dotację z Pomorskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w wy-
sokości 1 020 366 złotych, co 
stanowi połowę wartości całej 
inwestycji. Oficjalne przekazanie 
środków odbyło się we wtorek (1 

października) w wejherowskim 
starostwie. Pieniądze pochodzą 
z Funduszu Dróg Samorządo-
wych, który stanowi swoistą kon-
tynuację tzw. schetynówek. 

– Nawierzchnia tej ulicy jest 
w wielu miejscach bardzo mocno 
spękana, w związku z czym w nie-
dalekiej przyszłości musielibyśmy 
ponieść bardzo duże koszty związa-
ne z ich łataniem. Już wielokrotnie 

musieliśmy przy przejściu dla pie-
szych, głównie z myślą o dzieciach 
z „szóstki”, dokonywać pewnych 
napraw, dlatego zdecydowaliśmy się 
zrealizować kompleksową inwestycję 
i znacznie poprawić bezpieczeństwo 
w tym rejonie – podkreśla Michał 
Pasieczny, burmistrz Rumi.

Zgodnie z planem wszelkie pra-
ce powinny się zakończyć najpóź-
niej w październiku 2020 roku.
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Redzki Budżet Obywatelski: 
wszystko już jasne

redA | Głosy zostały podliczone i sprawdzone. Znamy wyniki Redzkiego Budżetu Obywatelskiego. 
W przyszłym roku zrealizowanych zostanie pięć projektów. 

Od 1 do 30 kwietnia można 
było zgłaszać pomysły, które były 
następnie weryfikowane przez 
komisję, w skład której wchodzi-
li miejscy radni i urzędnicy. Gło-

sowanie, tak jak w większości 
innych miast Obszaru Metropo-
litalnego, odbyło się w dniach 9 
- 23 września. W Redzie oddano 
w sumie 2978 głosów. 

- W tym roku obserwujemy 
utrzymanie tendencji, którą jest 
rozwój wspólnej przestrzeni 
rekreacyjnej i poprawa bezpie-
czeństwa – mówi Łukasz Kamiń-

ski, zastępca burmistrza Redy. 
– Powoli, ale systematycznie 
zwiększa się liczba osób biorą-
cych udział w Budżecie Obywa-
telskim, zarówno projektodaw-
ców, jak i głosujących. Mamy 
nadzieję, że liczba głosujących 
będzie stale wzrastać.

Najwięcej głosów, bo 544, otrzy-
mał projekt pn. „Boisko wielo-
funkcyjne przy Szkole Podsta-
wowej nr 2 w Redzie”. 473 osoby 
zagłosowały na remont chodnika 
w ciągu ul. Długiej (ok. 200 mb). 
Do realizacji zakwalifikowano 
również następujące projekty: 
„Budowa oświetlenia na placu za-
baw, małym boisku i doposażenie 
placu zabaw w nowe urządzenia 
oraz stanowisko gimnastyczne”, 
„Bezpieczne, oświetlone i utwar-
dzone przejście piesze przez las 
z dzielnicy Reda Betlejem do sta-
cji SKM Reda Pieleszewo” oraz 
„Rozbudowa miejsca do aktyw-
nego wypoczynku”. Szczegółowe 
opisy wybranych zadań można 
odnaleźć na stronie: bo.reda.pl.

ReKLaMa  203/2019/DB oGłoSzenie 264/2019/DB

ponad 2 MLn Wypożyczeń 
Mevo W pół roku
region | aż 167 tysięcy użytkowników i ponad 
2 miliony wypożyczeń – to półroczny dorobek 
najnowocześniejszego systemu roweru miejskiego 
w polsce, czyli Mevo. 

Liczba wypożyczeń pokazuje, że jednoślady są niezbęd-
nym środkiem transportu. – Z rowerów IV generacji, na 
terenie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk - Gdynia - Sopot 
korzysta już ponad 167 tysięcy osób, które przez pół 
roku od startu sezonu dokonały ponad 2 mln 60 tysięcy 
wypożyczeń. Rowerowy boom dopiero przed nami – pod-
sumowuje pierwsze sześć miesięcy systemu Mevo Paweł 
Orłowski, prezes Zarządu Nextbike Polska. 
Rowerzyści miejscy rosną w siłę. Mieszkańcy Obszaru 
Metropolitalnego, najchętniej korzystają z rowerów w śro-
dy. Dniem największego oblężenia Roweru Mevo był 19 
czerwca – także środa. Wówczas padł rekord wypożyczeń 
– z jednośladów skorzystano aż 17 318 razy! Jest to najlep-
szy wynik w półrocznej historii systemu Metropolitalnego.
Statystyczny użytkownik pokonuje na rowerze Mevo 
dystans około 4 kilometrów. Najwięcej wypożyczeń jest 
w godzinach 16.00-17.00, czyli w czasie powrotu z pra-
cy. średni czas przejazdu to 24 minuty. Najliczniejszą 
grupę – 56 proc. wszystkich zarejestrowanych – stanowią 
użytkownicy w wieku 13-30 lat (blisko 94 tysiące osób). 
Mieszkańcy czternastu gmin w wieku od 30 do 65 lat to 
prawie 43 proc. (ok. 71,5 tys.). Seniorzy to grupa ponad 1 
600 aktywnych rowerzystów miejskich (blisko 1 proc.).
Łącznie wszyscy użytkownicy systemu przejechali dotąd 
aż 6,6 mln kilometrów. Pokonali dystans pozwalający 17 
razy dotrzeć na Księżyc! Każdego dnia użytkownicy Mevo 
dokonali średnio 11 256 wypożyczeń. Najbardziej topowe 
stacje OMGGS to: w Gdańsku - Molo 
w Brzeźnie – ponad 21,5 tysięcy wypożyczeń, w Gdy-
ni - Bulwar Nadmorski – prawie 17 tysięcy i od samego 
początku lider – stacja nr 10100 - Molo w Sopocie – ponad 
26 tysięcy.
W najbliższych tygodniach dostarczone zostaną nowe 
partie jednośladów, a do połowy października wyproduko-
wana zostanie pełna flota, tj. 4080 sztuk.
Wa

POmOrze | Będą dodatkowe pociągi na kolejowym szlaku.

Więcej pociągów
Od 30 września sześć dodat-

kowych pociągów połączy Lu-
zino, Trójmiasto i Tczew. Będą 
kursować w dni robocze, od 
poniedziałku do piątku. Pociągi 
pojadą w godzinach porannego 
i popołudniowego szczytu ko-
munikacyjnego.

Dodatkowe pociągi będą kurso-
wać na bardzo obciążonej ruchem 
pasażerskim linii przebiegającej 
przez Trójmiasto. Przewoźni-
kiem będą Przewozy Regionalne. 
Rozkład dodatkowych połączeń 
kształtuje się następująco: Gdy-
nia Chylonia (odj. 5.43) - Pruszcz 
Gdański (przyj. 6.20), Pruszcz 
Gdański (odj. 6.51) - Gdynia 

Główna (przyj. 7.24), Gdynia 
Chylonia (odj. 13.20) - Tczew 
(przyj. 14.15), Tczew (odj. 15.07) 
- Gdynia Chylonia (przyj. 16.01), 
Gdynia Gł. (odj. 14.01) - Luzino 
(przyj. 14.40), Luzino (odj. 15.00) 
- Gdynia Chylonia (przyj. 15.35). 

Oznacza to, że w godzinach po-
rannych ze stacji Pruszcz Gdański 
w kierunku Gdańska i Gdyni po-
ciągi będą odjeżdżać średnio co 
20 minut. Również po południu 
pociągi pojadą częściej, dzięki 
czemu podróż będzie łatwiejsza. 
W pociągach obowiązuje stan-
dardowa taryfa i wszystkie zniżki 
ustawowe i handlowe.

/raf/
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Spośród 43 projektów miesz-
kańcy wybrali zwycięską 
piętnastkę – 7 projektów in-
westycyjnych i 8 projektów pro-
społecznych. Padła rekordowa 
liczba głosów i głosujących. 

Najwięcej głosów otrzymał 
projekt prospołeczny pod nazwą 
Wyposażenie karetki stacjonu-

jącej w Rumi w urządzenie do 
automatycznej kompresji klatki 
piersiowej „Lucas” (1868 gło-
sów). Na drugim miejscu znalazł 
się projekt inwestycyjny dotyczą-
cy pierwszego etapu utworzenia 
skansenu fortyfikacji na Górze 
Markowca (1595 głosów). Po-
dium zamknął projekt prospo-

łeczny, w ramach którego realizo-
wane będą zajęcia gimnastyczne 
dla seniorów (1075 głosów).

Kolejne na liście zwycięskich 
projektów są:

Inteligentny system aktywnych 
przejść dla pieszych w najbliższym 
otoczeniu Szkoły Podstawowej - 
nr 6, na ulicach Żwirki i Wigury 

oraz Ceynowy (838 głosów);
- K.L.A.S.A– Kształcenie Ludzi 

Asertywnych, Samoświadomych 
i Ambitnych– III EDYCJA (749 
głosów);

- Zielona Rumia (734 głosy);
- Błonia Janowskie, na zdrowie– 

etap I (724 głosy);
- Oświetlenie 15 przejść dla pie-

szych (720 głosów);
- „Świadkowie historii”–drugi 

sezon serialu dokumentalnego 
„Śladami dawnej Rumi” (670 
głosów);

- Sterylizacje i kastracje zwie-
rząt właścicielskich (582 głosy);

- Przez ruch do zdrowia „Od ju-
niora do seniora” (406 głosów);

- Plac do ćwiczeń gimnastycz-
nych i siłowych (Street Worko-
ut) na Wzgórzu Markowca (242 
głosy);

- Ścieżka sensoryczna– Wie-
lozmysłowy tor przeszkód– dla 
oddziałów przedszkolnych i klas 
I-III w Szkole Podstawowej nr 
6 z oddziałami integracyjnymi 
(74 głosy);

- Boisko do gry w bule, czyli bul-
drom dla wszystkich mieszkańców 
przy ul. Sędzickiego (dz. Nr 35/6 
obr.9) w Rumi (45 głosów);

- Dla każdego własny kawałek 
raju (34 głosy). 

Dzięki zaangażowaniu głosują-
cych i wnioskodawców w tego-
rocznej edycji padł rekord – od-
dano 18 376 głosów. Zagłosowała 
również rekordowa liczba miesz-
kańców 9722. 

– Jestem bardzo dumny z na-
szych mieszkańców, którzy udo-
wodnili, że zależy im na rozwoju 
Rumi. Rekordowa liczba głosu-
jących to na pewno efekt wpro-
wadzenia papierowych kart do 

głosowania, ale również zaanga-
żowania poszczególnych wnio-
skodawców. To oni ostatnie dwa 
tygodnie spędzili na promowaniu 
projektów i idei budżetu obywa-
telskiego–mówi wiceburmistrz 
Rumi Piotr Wittbrodt. Tegorocz-
na edycja udowodniła również, że 
trzeba mieć trochę szczęścia, bo 
realizowane będą projekty, które 
do grona zwycięzców dostały się 
nie ze względu na liczbę oddanych 
głosów, ale niską kwotę realiza-
cji. Wszystko zgodnie z zasadami 
przyjętego regulaminu–dodaje

Więcej szczegółowych infor-
macji można znaleźć na stronie: 
rumia.budzet-obywatelski.org/
wyniki

Rolnik – sługa bliźniego i natury, 
wzorem dla społeczeństwa

Dożynki Województwa Pomorskiego w Kartuzach, z ostatniej niedzieli zakończyły tegoroczny cykl wydarzeń związanych ze świętem plonów. Zaczął się on ponad miesiąc temu, 
15 sierpnia w Święto Matki Boskiej Zielnej. Byłem uczestnikiem wielu dożynek gminnych, niektórych powiatowych no i oczywiście tych Diecezji Pelplińskiej w Lubaniu. 

Widziałem z jednej strony 
radość z zakończonych żniw 
i bądź co bądź dobrych plonów. 
Z drugiej, doświadczyć moż-
na było szacunku dla tradycji, 
w którą wpisuje się wieź z Pa-
nem Bogiem. Rolnicy wiedzą, 
że ich plony zależą nie tylko od 
nakładów pracy, ale też Bożego 
Błogosławieństwa. Stąd życie 
i praca na polskiej, kaszubskiej 
wsi podporządkowane są prawu 
naturalnemu. „Czyńcie sobie zie-
mię poddaną” mówił do nas św. 
Jan Paweł II. 

Obserwuję to na co dzień, gdyż 
jestem mieszkańcem małej wsi – 
Grabówka, koło Nowej Karczmy. 

poLski roLnik 
potraFi

Nasze gospodarstwa indywi-
dualne - podstawa polskiej wsi, 
produkują żywności tyle, że je-
steśmy w stanie wyeksportować 
jej za 30 mld euro. Polska żyw-
ność cieszy się powodzeniem, bo 
jest dobrej jakości. Powinniśmy 

dalej czynić wszystko, aby nasze 
rolnictwo było bardziej konku-
rencyjne. Stąd ważnym zada-
niem jest zaangażowanie rządu 
w sprawę poprawy naszej pozycji 
we Wspólnej Polityce Rolnej UE. 
To też wyzwanie dla ministerstwa 
rolnictwa i wszystkich agend 
okołorolniczych. 

konkurencja nie śpi

Coraz częściej słyszy się, że my 
dziś lękamy się żywności. Mówi-
my, że jest żywność ekologiczna 
– dobra, i ta gorsza – pełna róż-
nych „E”. Podczas jednej z homi-
lii dożynkowych usłyszałem, że 
jest tak, bo „człowiek wybujały 
w wyobraźni, szukając takich czy 
innych sposobów realizowania 
siebie a nie bożego prawa, robi 
wszystko, żeby pokazać, że stał 
się mądrzejszy niż to co zawarte 
jest w naturze”. 

Wielcy producenci ze starej unii 
przekonywali, że będzie więk-
sza rentowność produkcji, kiedy 
z kilograma mięsa zrobi się 1,6 kg 

„produktu mięsnego”. Albo kiedy 
w „zwykłym” powszednim chle-
bie, będzie 60 proc. wody. To oni 
właśnie biorą od nas naszą zdro-
wą żywność, a nas zasypują tymi 
podróbkami. Tylko dlaczego nikt 
nie mówi, ile będzie kosztować 
później zdrowie ich konsumenta.

roLnik to służba

Urodziłem się i wychowywałem 
na gospodarstwie prowadzonym 
od wielu pokoleń. Rodzice na-
uczyli mnie szacunku dla chleba, 
dla pracy, dla człowieka. Rolnik 
nie pracuje dla siebie - pracuje 
dla rodziny, dla innych. Jego pra-
ca jest służbą, niezależnie od pory 
dnia czy tygodnia. 

Pamiętam jak kromkę chleba, 
kiedy spadł na ziemię podnosiło 
się i całowało, a jego okruchy były 
dla ptactwa, a nie do śmieci. Dziś 
wiele żywności trafia do kubłów. 
Robią to ci bez wyobraźni, ile potu 
kosztuje jej wytworzenie. Bez sza-
cunku dla pracy rolnika i dla dóbr 
natury. Wkrótce nawet tak dostęp-

na woda, może stać się skarbem. 
To co kiedyś oglądaliśmy w te-

lewizji, dziś już jest naszym do-
świadczeniem. Mówię o nawałnicy 

z sierpnia 2017 r., która przeto-
czyła się przez Pomorze. Głośno 
o innych kataklizmach. Musimy 
bardziej szanować naturę, tak jak 

rolnik, który na co dzień z nią żyje. 
To ważne, aby tych relacji uczyć 
młode pokolenie. 

Dariusz Męczykowski
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rumIA | Podczas gali budżetu obywatelskiego, która odbyła się 26 września w rumskim Multikinie, ogłoszono wyniki głosowania. Padł rekord!

Znamy wyniki Budżetu Obywatelskiego 2020 w Rumi

Materiał sfinansowany ze środków KW PoLSKie StRonnictWo LuDoWe 13/2019/PR
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WejherOWO | Na świat przyszedł w 34. tygodniu ciąży. Antoś Gołąbek ma bardzo chore serduszko i ol-
brzymie wady. Choć lekarze nie dawali żadnych szans na przeżycie chłopczyka, rodzice się nie poddają 
i dzielnie walczą o jego życie. Trwa zbiórka na leczenie Antosia z Wejherowa. 

Antoś walczy o życie

Wcześniak jest podopiecznym 
Fundacji „Zbieramy Razem” 
z siedzibą w Gdyni. Rodzice 
dziecka potrzebują pieniędzy na 
kosztowną rehabilitację, zakup 
leków oraz dojazdy do specjali-
stycznych ośrodków leczniczych. 
Dlatego za pośrednictwem Fun-

dacji „Zbieramy Razem” zwraca-
ją się o pomoc w zebraniu pilnie 
potrzebnych środków.

- To szczególne wołanie o po-
moc maluszka, który bardzo 
pragnie żyć i wraz ze swoimi 
rodzicami dzielnie o nie wal-

czy – mówi Piotr Barszczewski, 
prezes zarządu Fundacji „Zbie-
ramy Razem”. - Dramat w tej 
rodzinie narastał, maluszkowi 
wszczepiono stent do aorty. 
Jakby mało tego, po operacji 
wystąpiło u dziecka wodogło-
wie, krwawienie do mózgu. Pil-

nie wszczepiono mu zastawkę 
komorowo-otrzewnową, aby 
odprowadzić nadmiar płynu 
z główki i tym samym obniżyć 
ciśnienie na główce. Pomóżmy 
uratować Antosia – apeluje.

Malca czeka jeszcze kilka cięż-
kich operacji. Wykryto u niego 
także niedobór alfa 1 antytryp-
syny, przez co niszczy się wątro-
ba dziecka i czeka go przeszczep. 
Może to nastąpić w każdej chwili, 
dlatego potrzebna jest pilna reha-
bilitacja oraz specjalne diety, aby 
chłopczyk nabrał sił i kondycji 
oraz odpowiedniej wagi w walce 
z ciężkimi chorobami.

Wpłaty można dokonywać na 
subkonto z dopiskiem: „Pomoc 
dla Antosia Gołąbka”. Do wpłat 
krajowych: ING BANK 76 1050 
1764 1000 0090 3087 9689, a do 
zagranicznych Swift: INGB-
PLPW PL 54 1050 1764 1000 
0090 3087 9697. Można też do-
konać płatności online poprzez 
platformę finansowania społecz-
nościowego na stronie:

 www.zbieramyrazem.org.

szkoLne Wybory
uczą głosoWania
poWiat | W Wejherowie i Luzinie odbyły się wybory 
do samorządu uczniowskiego, aby ukształtować 
nawyk głosowania i promować aktywną postawę 
obywatelską wśród dzieci i młodzieży.

W Szkole Podstawowej nr 6 w Wejherowie zasiadła 
komisja wyborcza w składzie: Martyna Mikolcz, Karolina 
Mikołajczyk, Agnieszka Węska, Michalina Korosacka 
i Alicja Blaszke, która czuwała nad prawidłowym przebie-
giem wyborów. Po zakończeniu głosowania i podliczeniu 
głosów ogłosiła wszystkim wyborcom wyniki. Przewod-
niczącą Samorządu Uczniowskiego została Roksana 
Potrykus z klasy VIII e a z-cą przewodniczącej Agata Li-
zurej z klasy VIII D. Na członków powołano Nikolę Piojdę 
z klasy VIII e, Przemysława Płotkę z klasy VI D, Karolinę 
Brauer z klasy VIII C, Agnieszkę Płocką z klasy VIII C i Ju-
lię Mikołajczyk z klasy VIII C. Nauczycielem nadzorują-
cym przebieg wyborów była Lucyna Formella. Natomiast 
w Szkole Podstawowej w Luzinie do boju o siedem miejsc 
przystąpiło 25 kandydatów z klas V i VI, którzy spełnili 
wymagane kryteria. Wybory zostały poprzedzone kampa-
nią wyborczą. Kandydaci przedstawiali swoje programy 
na bieżący rok szkolny. Plakaty przedstawiały propozycję 
działań, które miały zachęcić uczniów do głosowania. 
Nad prawidłowym przebiegiem głosowania czuwała ko-
misja wyborcza w składzie: Agata Gruba, Sara Patelczyk 
i Kinga Kobiela. Najwięcej głosów otrzymała Michalina 
Dąbkowska i ona będzie pełnić funkcję przewodniczą-
cej Samorządu Uczniowskiego. Pozostałymi członkami 
zostali: Antonina Hirsz (klasa V F), Wiktoria Wołodko 
(klasa VI e), Zuzanna Szulta (klasa V e), Nikodem Socha 
(klasa VI D), Miłosz Swobodziński (klasa VI D) i Agata 
Rażniewska (klasa VI F). Koordynatorem wyborów był 
Piotr Jażdżewski. Opiekunami samorządu są nauczycielki 
Agnieszka Sitny, Sylwia Willa i Natalia Podwojska.
(dd)
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Ratujmy samorządy
Rafał Szlas, radny miejski, samorządowiec:
- Podczas spotkań starałem się pokazać mieszkańcom jak 

ważny jest samorząd. Samorząd to my, mieszkańcy, wspól-
nota lokalna i dlatego trzeba zabiegać o rozwój naszych 
miast i gmin. To buduje jakość naszego codziennego życia. 
Dziś trzeba ratować finanse samorządów, gdyż rząd zabiera 
miastom i gminom miliony złotych. To oczywiście spowo-
duje, że będzie mniej wybudowanych dróg, boisk, mieszkań, 
czy też imprez kulturalnych i sportowych dla mieszkańców, 
itd. Jestem radnym miejskim drugą kadencję i doskona-
le zdaję sobie z tego sprawę. Zagrożone są szczególnie te 
mniejsze samorządy, o które chce walczyć. Dla przykładu, 
Wejherowo na wyższych dopłatach do oświaty ze swojego 
budżetu i zmianach w podatku PIT będzie każdego roku 
traciło blisko 35 mln zł, których nie otrzyma z budżetu pań-
stwa, chociaż powinno je dostać. To ogromna kwota. Dla 
porównania, realizowany obecnie Węzeł Integracyjny Wej-
herowo-Kwiatowa z tunelem będzie kosztował ze środków 

miasta niecałe 21 mln zł. Podobnie jest w Redzie, Rumi i okolicznych gminach. Chcę zmienić tę sytuację, przecież 
tak naprawdę to mieszkańcy stracą na tym, że zabraknie tych milionów z budżetu państwa. Trzeba działać, ra-
tujmy samorządy, ratujemy naszą lokalną społeczność! Koalicja Obywatelska proponuje, aby wpływy z podatku 
PIT i CIT w całości zostały w samorządach, a nie jak obecnie miasta i gminy dostają tylko 38% z PIT i niecałe 7 
% z CIT. To znakomita i konkretna propozycja, jeden z elementów programu „Polska Samorządna” Rząd sobie bez 
problemu poradzi, gdyż - jak sam twierdzi – bardzo wzrosły wpływy z podatku VAT.

Trwa kampania wyborcza
POWIAT | Koalicja Obywatelska rozmawia z mieszkańcami.

Rozmawiają z mieszkańcami
Kandydujący z terenu Powiatu Wejherowskiego na Posła Rafał SZLAS i ubiegający się ponownie o mandat 

w Senacie Kazimierz KLEINA spotykali się w ostatnich dniach z mieszkańcami. Kandydaci Koalicji Obywa-
telskiej rozmawiali o problemach mieszkańców i swoich propozycjach programowych dla Wyborców. 

O zdrowiu i seniorach
Kazimierz KLEINA przekonywał wyborców do swojego programu na rzecz zdrowia oraz seniorów: aktywne 

życie, zdrowe życie, godne życie. Kazimierz KLEINA jest senatorem od dwóch kadencji i ma duże doświad-
czenie w tym zakresie.

Znany i lubiany
Rafał SZLAS – znany z akcji społecznych oraz długoletni działacz sportowy cieszy się popularnością wśród 

mieszkańców. Jako poseł będzie zabiegał m.in. zwiększenie obecnego 1% z rocznego rozliczenia PIT na cele 
charytatywne i społeczne oraz ulgi podatkowe dla prywatnych darczyńców organizacji społecznych. Jego celem 
jest wspieranie rozwój sportu w Sejmie poprzez rządowe dofinansowane inwestycji w sport m.in. rozbudowę 
i modernizację ORLIKÓW; programy rozwojowe dla dzieci i młodzieży: „Trener Junior” i „Program Diament” 
finansowane m.in. z odpisu 1% podatku od gier hazardowych; ogólnopolski program wsparcia „Szatnia na 
Medal” – dla lokalnych klubów sportowych.

www.expressbiznesu .pl

odwiedź 
naszą 
stronę
w sieci!
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Seniorzy chcą się uczyć
WejherOWO | Prelekcje, wykłady i inne zajęcia organizowane przez Wejherowski Uniwersytet Trzeciego 
Wieku cieszą się dużym zainteresowaniem seniorów. 

Słuchacze Wejherowskiego Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku zainauguro-
wali nowy rok akademicki 2019/2020. 
Uroczystość, która odbyła się w auli 
Szkoły Podstawowej nr 9 w Wejhero-
wie, zgromadziła nie tylko licznych 
słuchaczy, ale także wolontariuszy-
wykładowców i przedstawicieli władz 
miejskich i powiatowych. Inaugurację 
uświetnił występ pianisty, wejhero-
wianina Artura Sychowskiego.

Na wejherowskim Uniwersytecie 
Trzeciego Wieku wiedzę zdobywa 
ponad 300. słuchaczy. W tym roku 
rozpocznie naukę kolejnych czter-
dzieścioro. 

- To dla nas ważny rok, wchodzimy 
bowiem w piętnasty rok działalności 
– wcześniej w ramach YMCA, a jako 
stowarzyszenie w drugi rok– mówi 
Krystyna Laskowska, prezes Stowa-
rzyszenia Wejherowskiego Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku. - Bardzo bali-
śmy się tej samodzielności, ale jak się 
okazało całkiem niepotrzebnie, dzięki 
wsparciu m.in. władz samodządo-
wych. Dzięki tej pomocy zwiedziliśmy 
parlament, pojechaliśmy do Chojnic 
i godnie reprezentowaliśmy Wejhe-
rowo podczas Pomorskiego Dnia Ak-
tywności Seniora, zorganizowaliśmy 
VI Zlot Seniora Turysty, w którym 
wzięło udział ponad 130 osób. Orga-
nizujemy także po raz drugi Olimpia-
dę Senior-Obywatel. Nasz Uniwersy-
tet wzbogacił się także o nowy sprzęt 

– rzutnik i laptop. Cieszy fakt, że jako 
stowarzyszenie zostaliśmy zauważeni 
poza granicami naszego miasta. Jeste-
śmy zaproszeni m.in. na I Pomorskie 
Forum Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku i III Kongres Uniwersytetów Trze-
ciego Wieku w Warszawie. 

W imieniu prezydenta Wejherowa 
Krzysztofa Hildebrandta, Bogusław 
Suwara, sekretarz Wejherowa złożył 
życzenia członkom zarządu stowa-
rzyszenia, Radzie Uczelni, wolonta-
riuszom i słuchaczom. 

- Wszystkim słuchaczom, także 
tym, którzy rozpoczynają dopiero 
przygodę z Uczelnią, życzymy wie-
lu inspirujących zajęć, wspaniałych 
i bezinteresownych przyjaźni oraz 
spotkań z ciekawymi ludźmi – po-
wiedział Bogusław Suwara, który 
także będzie prowadził zajęcia ze 
słuchaczami UTW. - Życzymy także 
wytrwałości, kreatywności i konse-
kwencji w realizowaniu ambitnych 
zamierzeń oraz niesłabnącego zapa-
łu i mobilizacji do pracy nad rozwo-
jem własnych zainteresowań. 

Życzenia na ręce Krystyny La-
skowskiej złożyła także Gabriela 
Lisius, starosta powiatu wejherow-
skiego. Wśród gości był m.in. Jacek 
Gafka, przewodniczący Rady Miasta 
Wejherowa oraz Ewelina Magdziar-
czyk-Plebanek, dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Wejherowie. 

/raf/fo
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Rada Dialogu Społecznego 
otrzymała Wektora Nadziei. Na-
tomiast prof. dr hab. Henryk 
Skarżyński został uhonorowany 
Wektorem Specjalnym.

Uroczysta gala odbyła się w War-
szawie, 2 października. To kolejna 
nagroda dla województwa po-
morskiego przyznana w tym roku. 
W Brukseli w czerwcu Pomorze 
i Gdańsk otrzymały specjalną na-
grodę – Europejski Region Przed-
siębiorczości. To międzynarodowe 
wyróżnienie dla regionów, które 
sprzyjają biznesowi. Wojewódz-
two doceniono za przyciąganie 
wykwalifikowanych pracowników, 
współpracę biznesu i nauki, edu-
kację młodzieży oraz wspieranie 
innowacyjnych start-upów.

kogo nagrodzono?

Wśród samorządów woje-
wództw wektory otrzymały Ma-
zowsze oraz Pomorze. W kate-
gorii metropolii i miast powyżej 
500 tys. nagrodzono Łódź oraz 
Wrocław, a w kategorii gmin 
miejskich oraz miejsko-wiej-
skich – Nowa Sól. Wszystkie 
wyróżnione samorządy zostały 
nagrodzone za „szczególne osią-
gnięcia w tworzeniu warunków 
do rozwoju przedsiębiorczości”.

– Bardzo się cieszę z nagrody 
przyznanej przez Pracodawców 
Rzeczypospolitej Polskiej – mówił 
marszałek Mieczysław Struk. – To 
dla naszego regionu ogromne wy-
różnienie świadczące o tym, że 
podejmowane przez nas działania 
sprzyjają rozwojowi przedsiębior-
czości na Pomorzu. Przypomnę, 
że nasze województwo jest liderem 
nie tylko w Polsce, ale także w Eu-
ropie. Chodzi m.in. o utrzymujący 
się wysoki wzrost PKB, skuteczną 
walkę z bezrobociem, dynamiczny 
przyrost nowych przedsiębiorstw, 
a także coraz bardziej proekspor-
towe ukierunkowanie naszej go-
spodarki – dodał Struk.  

Wektora Nadziei otrzymała Rada 
Dialogu Społecznego. W laudacji 
napisano: „Z nadzieją, że stanie 
się wzorcem, że nada właściwy 
kierunek relacjom między rządem 
a stroną społeczną oraz że wy-
znaczy standardy nowoczesnego 
i partnerskiego dialogu”.

Natomiast dyrektor Instytutu 
Fizjologii i Patologii Słuchu oraz 
twórca Światowego Centrum Słu-
chu w Kajetanach prof. dr hab. n. 
med. Henryk Skarżyński otrzymał 
Wektora Specjalnego: „Za pomoc 
tysiącom osób cierpiącym z powo-
du wad słuchu, która zmieniła ich 
życie na lepsze. Za opracowanie 
metod tak pionierskich i tak sku-

tecznych, że stały się one wzorcem 
dla lekarzy na całym świecie”.

co to za nagroda?

Nagrody jubileuszowe, jak 
czytamy w regulaminie, zostały 
przyznane przez pracodawców: 
„osobom oraz podmiotom, które 
swą działalnością i postawą wy-

znaczają kierunki godne naśla-
dowania dla innych”. Wektorami 
odznaczono tych, którzy przez 
30 lat pomagali przedsiębiorcom 
i pracodawcom. Wskazywali no-
watorskie rozwiązania i koncepcje 
istotne dla polskiej gospodarki 
oraz przyczyniali się do rozwo-
ju społecznego. Natomiast Super 
Wektor 30-lecia przyznawany jest 

w dowód uznania za wybitne osią-
gnięcia w działalności przynoszą-
cej korzyści państwu, jego gospo-
darce, stosunkom politycznym 
i społecznym oraz za tworzenie 
klimatu sprzyjającego rozwojowi 
polskiej przedsiębiorczości.

Wektor 30-lecia mogą być przy-
znawane w takich kategoriach jak 
np.: Przedsiębiorca 30-lecia, Odpo-

wiedzialny Biznes, Międzynarodo-
wy Sukces Biznesowy, Narodowy 
Sukces Biznesowy, Polityk (mają-
cy znaczące zasługi dla rozwoju 
przedsiębiorczości) oraz Media.

Nagrodą w konkursie jest statu-
etka Wektora 30-lecia oraz Super 
Wektora 30-lecia dłuta polskiego 
rzeźbiarza Michała Kubiaka.

/raf/

Powiew Weny 2019 - jeszcze tylko 
kilka dni na przesłanie prac 

WejherOWO | Przypominamy, że tylko do 7 października br. można przesyłać prace do XIV edycji Wejherowskiego Konkursu Literackiego „Powiew Weny” organizo-
wanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Wejherowie pod patronatem Prezydenta Miasta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta. Motto tegorocznego konkursu brzmi 
,,Czas, to szansa dla wolności” (Lew Tołstoj).

Konkurs ma charakter otwarty 
i skierowany jest zarówno do de-
biutantów jak i dojrzałych auto-
rów, mieszkających na terenie wo-
jewództwa pomorskiego. Celem 
konkursu jest inspiracja i popula-
ryzacja twórców literatury, ujaw-
nienie ich talentów oraz stwo-
rzenie możliwości publikacji 
najlepszych utworów. Konkurs 
rozgrywany jest w dwóch grupach 
wiekowych: A - od 16 do 19 lat 
oraz  B - od 20 lat. W grupie wie-
kowej „B” obowiązują dwie kate-
gorie: proza i poezja. Natomiast 
w grupie wiekowej „A” obowiązu-
je tylko jedna kategoria, w której 
można przedstawiać utwory po-
etyckie lub prozatorskie.

Warunkiem uczestnictwa 
w konkursie jest nadesłanie 
utworów literackich nawiązują-
cych do motta konkursu w jed-
nej z dwóch kategorii: I - Proza: 
gatunek dowolny - do 10 stron 
maszynopisu, II - Poezja: należy 
przedstawić 3 utwory poetyckie.

Nagradzane będą zwłaszcza no-
woczesne rozwiązania leksykalne 
i interesujące formy poetyckie. 
Każdy uczestnik może nadesłać 
na konkurs tylko jedną pracę. 
Motto konkursu ma stanowić 
dla autorów inspirację. Ich prace 
mogą bezpośrednio lub metafo-
rycznie nawiązywać do tematu 
wolności, w tym do obchodów 
30. rocznicy pierwszych, częścio-
wo wolnych wyborów parlamen-
tarnych w Polsce. Utwory nade-
słane na konkurs nie mogą być 
wcześnie nagradzane w innych 
konkursach ani publikowane.

Praca musi być przygotowana 
w edytorze tekstowym - czcion-
ką Times New Roman (wielkość 
czcionki 12, marginesy2,5 cm, od-
stępy między wierszami 1,5). Musi 
być oznaczona godłem (innym niż 
w poprzednich konkursach), kate-
gorią i grupą wiekową. Należy ją 
dostarczyć w 3 egzemplarzach ma-
szynopisu oraz dodatkowo w wer-
sji elektronicznej na dowolnym 

nośniku (organizator nie zwraca 
dostarczonych materiałów), lub 
przesłać pod adres: Miejska Biblio-
teka Publiczna, ul. Kaszubska 14, 
84-200 Wejherowo, z dopiskiem: 
,,Powiew Weny” - w  terminie do 7 
października 2019 roku (decyduje 
data wpływu do Organizatora). 
Do pracy w osobnej, zaklejonej 
kopercie, opatrzonej tym samym 
godłem, należy załączyć wypeł-
niony Formularz konkursowy 
zawierający m.in. dane osobowe 
autora oraz stosowne zgody.

Ogłoszenie wyników i wręcze-
nie nagród nastąpi w listopadzie 
2019 roku. Nad przebiegiem 
konkursu czuwać będzie komi-
sja konkursowa powołana przez 
Dyrektora biblioteki w składzie: 
Ewelina Magdziarczyk-Plebanek 
- Dyrektor Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Wejherowie, te-
atrolog, kulturoznawca,  Michał 
Jeliński - Kierownik Wydziału 
Kultury, Spraw Społecznych, 
Promocji i Turystyki w UM 

Wejherowo, Piotr Schmandt 
- pisarz, pracownik Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki Ka-
szubsko-Pomorskiej oraz Da-

niel Odija - pisarz, dziennikarz, 
publicysta i animator kultury.

Nagrody finansowe funduje Pre-
zydent Miasta Wejherowa Krzysz-

tof Hildebrandt.  Nagrody rzeczo-
we Starosta Wejherowski Gabriela 
Lisius. Więcej szczegółów zawiera 
Regulamin konkursu.

uBieGłoRoczni LauReaci WejheRoWSKieGo KonKuRSu LiteRacKieGo „PoWieW Weny” W KateGoRii Poezja

POmOrze | Dwa regiony - Pomorze oraz Mazowsze - zostały wyróżnione Wektorami 30-lecia Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej w kategorii województw.

Samorząd Pomorza z Wektorem 30-lecia pracodawców
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oGłoSzenie 292/2019/DB

I – nieruchomość położona w Rumi, przy ul. Chełmińskiej i ul. 
Akacjowej składająca się z działek nr 181/2 o powierzchni 375 m² 
i nr 253/4 o powierzchni 1083 m², zapisanych w księdze wieczy-
stej nr KW GD1W/00068403/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy 
w Wejherowie oraz działki nr 254/2 o powierzchni 61 m², zapisanej 
w księdze wieczystej nr KW GD1W/00033846/9, prowadzonej przez 
Sąd Rejonowy w Wejherowie, wszystkie w obrębie 7; o łącznej po-
wierzchni 1519 m2.
zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego miasta Rumi uchwalonym uchwałą nr XXV/247/2016 
Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 czerwca 2016r., w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
położonego w Rumi, zwanego „Stara Rumia”, ograniczonego od pół-
nocy granicami planowanego węzła oraz trasy obwodnicy Północnej 
aglomeracji trójmiejskiej, od zachodu ulicą i Dywizji Wojska Polskiego 
i od południa ulicą Dębogórską, działki oznaczone numerami 2181/2, 
253/4 i 254/2 znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem F9.u-
,Mn - co oznacza, że są to tereny zabudowy usługowej, mieszkaniowej 
jednorodzinnej z usługami. 
na działce nr 253/4, w niedalekiej odległości od granicy z działką nr 
309, wzdłuż ogrodzenia biegnie przewód telekomunikacyjny. Przez 
działkę nr 181/2, w niedalekiej odległości od granicy z działką nr 254/2 
przechodzi przewód gazowy, który następnie przechodzi przez działkę 
254/2 i 253/4. Ponadto od trafostacji przy ul. akacjowej przechodzi 
przez wszystkie trzy działki przewód elektroenergetyczny średniego 
napięcia. na granicy działek 181/2 i 181/3 stoi słup z napowietrzną 
linią energetyczną. 
Dział iii i iV księgi wieczystej KW GD1W/00068403/6 są wolne od wpi-
sów i zobowiązań. 
W dziale iii księgi wieczystej KW GD1W/00033846/9 widnieje wpis 
o ograniczonym prawie rzeczowym polegającym na ustanowieniu 
odpłatnej i na czas nieokreślony służebność przesyłu ograniczonej 
w wykonaniu do części działki numer 435/2 na rzecz energa-operator 
Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku. Dział iV księgi wieczystej KW 
GD1W/00033846/9 jest wolny od wpisów i zobowiązań.
Cena wywoławcza 1.100.000,00 zł. Wadium 110.000,00 zł – wno-
szone w pieniądzu. 

II - Nieruchomość położona w Rumi przy ul. Chełmińskiej i ul. 
Topolowej, składająca się z działek nr 181/3 o powierzchni 688 
m² i nr 252 o powierzchni 1203 m², zapisanych w księdze wieczy-
stej nr KW GD1W/00068403/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy 
w Wejherowie oraz działki nr 254/3 o powierzchni 33 m², zapisanej 
w księdze wieczystej nr KW GD1W/00033846/9, prowadzonej przez 
Sąd Rejonowy w Wejherowie, wszystkie w obrębie 7; o łącznej po-

wierzchni 1924 m2.
zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego miasta Rumi uchwalonym uchwałą nr XXV/247/2016 
Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 czerwca 2016r., w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
położonego w Rumi, zwanego „Stara Rumia”, ograniczonego od pół-
nocy granicami planowanego węzła oraz trasy obwodnicy Północnej 
aglomeracji trójmiejskiej, od zachodu ulicą i Dywizji Wojska Polskiego 
i od południa ulicą Dębogórską, działki oznaczone numerami 181/3, 
252 i 254/3 znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem F9.u,Mn 
- co oznacza, że są to tereny zabudowy usługowej, mieszkaniowej 
jednorodzinnej z usługami. 
na działce nr 252, w niedalekiej odległości od granicy z działką nr 332, 
wzdłuż płotu biegnie przewód telekomunikacyjny. Przez działkę nr 
181/3, w niedalekiej odległości od granicy z działką nr 254/3, przecho-
dzi przewód gazowy. Ponadto na działce tej, od strony ul. topolowej 
przechodzi przewód telekomunikacyjny oraz usytuowany jest słup 
z napowietrzną linią energetyczną. na ww. działce znajduje się przyłą-
cze kanalizacji sanitarnej. 
Dział iii i iV księgi wieczystej KW GD1W/00068403/6 są wolne od wpi-
sów i zobowiązań.
W dziale iii księgi wieczystej KW GD1W/00033846/9 widnieje wpis 
o ograniczonym prawie rzeczowym polegającym na ustanowieniu 
odpłatnej i na czas nieokreślony służebność przesyłu ograniczonej 
w wykonaniu do części działki numer 435/2 na rzecz energa-operator 
Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku. Dział iV księgi wieczystej KW 
GD1W/00033846/9 jest wolny od wpisów i zobowiązań.
Cena wywoławcza 1.300.000,00 zł. Wadium 130.000,00 zł – wno-
szone w pieniądzu. 
 
Pierwsze przetargi odbędą się, według wyżej podanej kolejności, 
w dniu 6 grudnia 2019 roku o godzinie 1000, w siedzibie Urzędu 
Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, pok. 100. 
Wadium należy wnieść do dnia 2 grudnia 2019 roku w pieniądzu. 
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wy-
wieszenie na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta Rumi, 84-230 Rumia ul. 
Sobieskiego 7 oraz na stronach internetowych urzędu Miasta Rumi: 
www.bip.rumia.pl i https://rumia.eu 
Szczegółowe informacje dotyczące niniejszych przetargów można uzy-
skać w Referacie Gospodarki nieruchomościami urzędu Miasta Rumi, 
pok. 106, rgn@um.rumia.pl tel. 58/679 65-24, we wskazanych godzi-
nach: poniedziałek w godz. 900 - 1700, wtorek, środa i piątek w godz. 
730 – 1530.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA  
O PIERWSZYCH PRZETARGACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH 

W RUMI PRZY UL. CHEŁMIŃSKIEJ I UL. AKACJOWEJ ORAZ UL. CHEŁMIŃSKIEJ I UL. TOPOLOWEJ, STANOWIĄ-
CYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ RUMIA

Burmistrz Miasta Rumi
ogłosił pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych:
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Zaszczep się za darmo
WejherOWO | Już po raz kolejny samorząd województwa pomorskiego i powiaty realizują wspólnie 
program szczepienia przeciw pneumokokom osób powyżej 65 roku życia z grupy ryzyka. 

Do końca 2019 roku z bezpłat-
nych szczepień skorzysta 2220 
osób. Realizatorem zadania są 
Szpitale Pomorskie, zaś zadanie 
finansowane jest przez 15 samo-
rządów powiatowych z Pomorza. 
Na ten cel przeznaczonych zo-
stało ponad 730 tysięcy złotych. 
Z programu będą mogli skorzy-
stać mieszkańcy 15 powiatów: 
bytowskiego, chojnickiego, ko-
ścierskiego, gdańskiego, kwidzyń-
skiego, tczewskiego, kartuskiego, 
malborskiego, słupskiego, sztum-
skiego, puckiego, wejherowskiego 
oraz Gdynia, Sopot i Słupsk. 

Szpitale Pomorskiem by zre-
alizować to zadanie, podpisały 
w sierpniu br. umowy z podmio-
tami medycznymi, które na te-
renie poszczególnych powiatów 
będą wyszczepiać pacjentów. 

- Ponieważ w województwie po-
morskim występuje wysoka zapa-
dalność na chorobę pneumoko-
kową wśród seniorów, szczepienia 
mają na celu przyczynienie się do 
spadku zachorowalności – mówi 
Andrzej Zieleniewski, wicepre-
zes Zarządu Szpitali Pomorskich. 
– Chcemy wyszczepić osoby 
w wieku powyżej 65 roku życia, 

będących w grupie ryzyka - tzn. 
chorujące m.in. na przewlekły 
nieżyt oskrzeli czy też dychawicą 
oskrzelową.

Ze szczepień będą mogły sko-
rzystać pacjenci w wieku od 65 
roku życia, leczeni z powodu 
chorób układu oddechowego, 
zameldowani na terenie poszcze-
gólnych powiatów województwa 
pomorskiego. Pacjent zgłaszają-
cy się na szczepienie zobowią-
zany będzie do przedstawienia 
dokumentu tożsamości potwier-
dzającego miejsce zameldowania 
oraz zaświadczenia lekarskiego 

potwierdzającego przynależność 
do grupy ryzyka lub inną do-
kumentację na podstawie której 
będzie można potwierdzić przy-
należność do grupy ryzyka. Za-
świadczenie lekarskie nie będzie 
wymagane, jeżeli z dokumenta-
cji medycznej posiadanej przez 
podmiot wykonujący szczepie-
nie będzie wynikać przynależ-
ność pacjenta do grupy ryzyka.

Ważna przy realizacji progra-
mu będzie również edukacja pa-
cjenta, dlatego każda z osób za-
szczepionych otrzyma materiały 
informacyjne, a w celu pozyska-
nia jak największej ilości uczest-
ników programu – na terenie 
przychodni rozwieszone zostaną 
specjalnie przygotowane plakaty 
informujące o szczepieniach, zaś 
w październiku rozpoczyna się 
kampania medialna w lokalnej 
prasie oraz rozgłośniach radio-
wych, a także rusza profil na fa-
cebooku, zachęcający do skorzy-
stania ze szczepień.

Pełna lista miejsc, gdzie moż-
na się zaszczepić wraz z liczbą 
osób planowanych do wyszcze-
pień w załączeniu oraz na stronie 
www.szpitalepomorskie.eu
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seniorzy z redy 
rozpoczęLi zajęcia
reda | pełni energii i gotowi do zdobywania wiedzy 
studenci uniwersytetu trzeciego Wieku rozpoczęli 
nowy rok akademicki.

Inauguracja trzydziestego pierwszego semestru Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku w Redzie odbyła się w środę 
na terenie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima 
Derdowskiego.
-W tym roku na zajęcia zapisało się ponad dwustu słu-
chaczy, czyli znacznie więcej niż w latach poprzednich. 
– mówi Łukasz Kamiński, zastępca burmistrza Redy. 
- Zajęcia będą się odbywały głównie w bibliotece, lecz 
także w innych miejscach, szczegółowy harmonogram 
można znaleźć na stronie internetowej miasta oraz 
biblioteki. Przewidziano także wyjazdy szkoleniowe.
Oficjalnego otwarcia semestru dokonał Łukasz Kamiń-
ski, zastępca burmistrza Redy. Wykład inauguracyjny 
z zakresu kulturoznawstwa pt. „Porównanie monote-
istycznych religii (judaizm, chrześcijaństwo, islam)” 
wygłosiła dr ewa Polińska-Mackiewicz.

fot. Michał Kaczmarek



www.gwe24.pl/aktualnościPiątek, 4 października 2019 17

„Wyczarowane z drewna” to je-
dyny w Polsce konkurs praktyczny, 
w którym udział biorą uczniowie 
szkół ponadpodstawowych o pro-
filu drzewnym oraz uczniowie klas 
o profilu drzewnym w zespołach 
szkół zawodowych. Polega on na 
wykonaniu przedmiotu z drewna 
lub materiałów drewnopochod-
nych, który przemysłowo nie jest 
produkowany z tych surowców. 
Każdego roku do organizatorów 

zmagań zgłaszanych jest coraz 
więcej prac, a poziom ich wykona-
nia stale rośnie. 

jednoręki bandyta 

- Świadczy to o wysokich umiejęt-
nościach młodzieży szkolnej i wy-
jątkowej pomysłowości, a niekiedy 
również o pasji, z jaką podchodzą do 
drewna – przekonują organizatorzy 
konkursu. - Uczestnicy dotychcza-

sowych edycji nie raz zaskakiwali 
pomysłowością (...). Z drewna po-
wstały już tak wyjątkowe przedmio-
ty, jak motor, armata, quad, rowery, 
bolid, szkielet człowieka, maszyna 
do szycia, tornister i wiele innych, 
które burzą stereotypowe myślenie, 
pokazują kreatywność młodych 
twórców i jednocześnie pozwalają 
im wykazać się nabytymi w szkole 
umiejętnościami z zakresu doboru 
surowców i technologii produkcji. 

Niekwestionowanym laureatem 
tegorocznej edycji zmagań okazał 
się Paweł Labuda z Rumi. Uczeń 
Niepublicznej Szkoły Rzemio-
sła w Wejherowie „wyczarował 
z drewna” w pełni sprawnego, jed-
norękiego bandytę, oczarowując 
konkursowe jury. 

ogroMny sukces

- Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, 

że praca Pawła może znaleźć się 
wśród najlepszych, bo była bardzo 
innowacyjna – mówi Rafał Martu-
sewicz z Niepublicznej Szkoły Rze-
miosła w Wejherowie. - Pierwsze 
miejsce było dla nas jednak pew-
nym zaskoczeniem, gdyż poziom 
konkursu w tym roku był bardzo 
wysoki. To ogromny sukces nasze-
go ucznia, który włożył mnóstwo 
pracy w przygotowanie w pełni 
sprawnego, jednorękiego bandyty.

W Poznaniu wysoko oceniona 
została również praca szkolnego 
kolegi Pawła, tj. Tomasza Roh-
dy, który otrzymał wyróżnienie. 
W nagrodę do Niepublicznej Szko-
ły Rzemiosła w Wejherowie trafiła 
szlifierka długotaśmową o wartości 
14 000 zł i bon na zakupy. Laureat 
zmagań otrzymał m.in. dwie wkrę-
tarki oraz skrzynkę z narzędziami.

z potrzeby i pasji

- Całą pracę konkursową wy-
konywałem przez około pół 
roku – wspomina Paweł Labuda, 
zwycięzca zmagań. - Początkowy 
projekt był kilkakrotnie mody-
fikowany. Bardzo starałem się, 
aby znaleźć się w gronie najlep-
szych, ale do końca nie wierzyłem 
w zwycięstwo, bo nie chciałem 
się zawieść. W ubiegłym roku 
w ramach konkursu wykonałem 
drewniany karabin, zdobywając 
pierwsze wyróżnienie. Cieszę się, 
że moje prace tak się podobają. 

Autor drewnianego, jednorękie-
go bandyty zamiłowanie do pracy 
z drewnem odziedziczył po ojcu, 
który jest współwłaścicielem rum-

skiej stolarni „AL-JA”. Firma, która 
powstała z potrzeby i pasji, rozpo-
częła działalność w 1976 roku, a jej 
założycielem był dziadek Pawła, 
Alfons Labuda. Po 1996 roku dzia-
łalność zakładu opierała się na pro-
dukcji hokerów, krzeseł oraz sto-
łów. Aktualnie stolarnia rozszerzyła 
swoją ofertę o produkcje i montaże 
szaf suwanych, mebli kuchennych 
i pokojowych, a także komód oraz 
innych wyrobów z drewna.

Wysoka jakość

- Usługi stolarskie realizujemy 
zarówno na terenie Rumi i Gdyni, 
jak i w innych częściach regionu 
- zapewnia Jan Labuda, współwła-
ściciel stolarni „AL-JA”. - Stawia-
my na wysoką jakość wykonania, 
trwałość wyrobów oraz bardzo 
dobre materiały. Maksymalnie 
zagospodarowujemy wolną prze-
strzeń w domu bądź mieszkaniu 
wysokiej jakości meblami, które 
dopasowujemy do potrzeb klien-
ta. Nasze usługi cieszą się dużym 
uznaniem wśród klientów, mamy 
zlecenia podpisane na kilka mie-
sięcy do przodu. 

Stolarnia „AL-JA” do tworzenia 
z drewna wykorzystuje maszyny 
wysoce zaawansowane technolo-
gicznie. Jednocześnie jest przed-
stawicielem tzw. starej szkoły i nie 
zatrzyma jej awaria sterownika, 
czy innej elektroniki. Choć pra-
cownicy rumskiej firmy doskonale 
zdają sobie sprawę z tego, że drew-
no jest wymagającym materiałem, 
to wiedzą o nim wszystko.

WA

Stolarska dynastia
SzkOłA rzemIOSłA W WejherOWIe | Udowodnił, że drewno jest wszechstronnym materiałem, 
a jego zastosowanie jest ograniczone wyłącznie ludzką wyobraźnią. Paweł Labuda wygrał tegoroczną 
edycję ogólnopolskiego konkursu pn. „Wyczarowane z drewna”. 18-latek z Rumi swoje umiejętności 
rozwija pod okiem ojca, współwłaściciela stolarni „AL-JA”. 

jan i paWeł Labuda
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XV Redzkie Impresje coraz bliżej
redA | Stowarzyszenie Kunszt z Redy nie próżnuje. Po pracowitym lecie czas na jubileuszowe, piętnaste Redzkie Impresje, które połączone będą z ob-
chodami 15-lecia istnienia Stowarzyszenia.

Tegoroczny plener Stowarzysze-
nia Kunszt odbywał się w Gdań-
sku. W trzydniowym spotkaniu 
wzięło udział 20 artystów z Redy, 
Rumi, Pucka i Wejherowa. W od-
różnieniu od poprzednich lat ple-
ner nie był stacjonarny, a artyści 
na każdy kolejny dzień udawali 
się koleją podmiejską. Grupa 
zwiedzała najważniejsze zabytki 
gdańskiej starówki, w tym Dwór 
Artusa – jeden z najpiękniejszych 
budynków Gdańska. Poza tym 
wspólnie z przebywającymi w Re-
dzie gośćmi z Towarzystwa Przy-
jaźni Reda Waldbronn z Niemiec 
odwiedzili również Sopot. 

- Gdańsk to miasto o wyso-
kich walorach krajobrazowych, 
historycznych i artystycznych, 
które warto pokazywać – mówi 
Beata Zawal – Brzezińska, 
prezes Stowarzyszenia. - Jego 
rozwój powoduje, że niektó-
re elementy przestrzeni miej-
skiej ulegają przeobrażeniom. 
Przedstawianie architektury 
i zabytków największego miasta 
woj. pomorskiego w formie ar-
tystycznej (obrazy i fotografie) 
jest najlepszym sposobem na 
utrwalenie historycznych miejsc 

oraz zróżnicowanej zabudowy. 
Podczas pleneru wykonano licz-

ne fotografie, które stanowić będą 

inspirację do dalszych prac. Ple-
ner odbywał się dzięki wsparciu 
Urzędu Miasta w Redzie i Staro-

stwa Powiatowego w Wejherowie. 
Jego efekty zostaną zaprezento-
wane na wystawie poplenerowej 

w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Redzie, w grudniu tego roku.

W oczekiwaniu na wystawę 

poplenerową, jak co roku sto-
warzyszenie proponuje wysta-
wę pt. Redzkie Impresje, w tym 
roku pod hasłem przewodnim: 
„Obraz i muzyka – mowa du-
szy i wyobraźni”. Jest to również 
okazja do świętowania 15 – lecia 
Stowarzyszenia „Kunszt”.

- Nasze stowarzyszenie skupia 
artystów profesjonalnych i ama-
torów takich dyscyplin jak: ma-
larstwo, tkanina artystyczna, haft, 
rzeźba, fotografia, biżuteria, rysu-
nek, decoupage i inne – wymienia 
prezes Beata Zawal – Brzezińska. 
- Większość z nich to malarze, 
niektórzy od wielu lat znani są 
w środowisku i ich prace oglądać 
można m. in. na stałej ekspozycji 
w redzkiej Bibliotece. W Stowa-
rzyszeniu Kunszt działają trzy 
sekcje: plastyczna, fotograficzna 
i rękodzieła artystycznego. 

Uroczysty wernisaż XV Redz-
kich Impresji odbędzie się 18 paź-
dziernika o godz.18 w Auli Szkoły 
Podstawowej nr 4 w Redzie. Uro-
czystość uświetni występ Toma-
sza Fopke, który zaśpiewa arie 
i pieśni Stanisława Moniuszki. 
Wystawę można będzie oglądać 
do 21 października.
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Festiwal Przygody „WANOGA”
WANOgA | Podróżnicy, wędrowcy, odkrywcy – wszyscy, dla których podróżowanie jest pasją i sposobem na doświadczanie życia, będą mogli wziąć udział w zorga-
nizowanym w Filharmonii Kaszubskiej już po raz 8. Festiwalu Przygody Wanoga. 

Festiwal potrwa od 4 do 6 paź-
dziernika, a organizatorami są 
Wejherowskie Centrum Kultury 
i Prezydent Wejherowa Krzysz-
tof Hildebrandt. 

To największa tego typu im-
preza odbywająca się jesienią 
w północnej Polsce. Wydarzenie 
to skierowane jest do szerokiego 
grona odbiorców zainteresowa-
nych tematyką podróżniczą, tu-
rystyką oraz aktywnymi forma-
mi spędzania wolnego czasu.

Wśród gości festiwalu znaj-
dą się ludzie oryginalni, często 
bardzo znani, którzy w sposób 

ciekawy zechcą podzielić się 
swoimi pasjami, dokonaniami 
i osiągnięciami. Będą wśród 
nich wyczynowi eksploratorzy, 
jak i autostopowicze, himalaiści 
i zwyczajni wędrowcy, odkryw-
cy i podróżnicy, grotołazi i że-
glarze. 

preLekcje 
podróżnikóW

Na piątek przewidziano pre-
lekcje podróżników: Małgo-
rzaty Szumskiej, Kamili Kielar, 
Izabeli i Krzysztofa Rudź, Pio-

tra Opaciana, Michaliny Kup-
per i Romualda Koperskiego. 
Wśród prelegentów będzie tak-
że wejherowski akcent - Marek 
Połchowski, wejherowianin, 
opowie o swojej podróży na 
Grenlandię.

W sobotę będziemy mogli wy-
słuchać Roberta Maciąga, Mał-
gorzaty Szumskiej, Krzysztofa 
Wielickiego, Pameli i Krzysztofa 
Kaczmarków, Anny i Krzysztofa 
Kobusów, Kamili Kielar i Jaku-
ba Porady. 

W niedzielę prelekcje wygło-
szą: Emil Witt, Anna i Marcin 

Szymczakowie Alina Markie-
wicz, Magdalena Konik, Piotr 
Strzeżysz i Andrzej Meller. 

Podczas Festiwalu zaplanowa-
no szereg atrakcji m.in. wysta-
wę fotografii autorstwa Marcina 
Dobasa (Olympus Polska), strefę 
gier Rebel, będzie sala zabaw dla 
najmłodszych (sobota, niedziela 
w godz. 13-19), stoisko z litera-
turą podróżniczą oraz konkursy 
z atrakcyjnymi nagrodami.

Wśród imprez rekreacyjnych 
będzie mozliwość wzięcia udzia-
łu w spływie kajakowym rzeką 
Redą i rajdzie na orientację. 

WejherOWO | W kościele pw. NMP Królowej Polski 
w Wejherowie odbędzie się nietuzinkowe wydarzenie muzyczne, 
które będzie miało miejsce w niedzielę o godzinie 19:15. 

Krzesimir Dębski 
i Zagan Acoustic

program Festiwalu:
PIĄTEK, 4 października 2019
Bloki szkolne 
godz. 10:00 – 11:45 
(aktualizacja 18.09.2019 - brak 
wolnych miejsc) 
1. Małgorzata Szumska - Twarze 
Tajfunu - o poszukiwaniu szczę-
ścia na Filipinach 
2. Kamila Kielar - Niedźwiedzie-
duchy
godz. 12:15 – 14:00 
(aktualizacja 24.09.2019 - brak 
wolnych miejsc) 
1. Małgorzata Szumska - Twarze 
Tajfunu - o poszukiwaniu szczę-
ścia na Filipinach 
2. Kamila Kielar - Niedźwiedzie-
duchy
Prelekcje podróżnicze - Pomor-
scy Wanożnicy 
godz. 18:00-22:00 
1. Izabela i Krzysztof Rudź - 
Boliwia od podszewki, czyli od 
Amazonii po Altiplano 
2. Marek Połchowski - Grenlandia - 
piękna, nieprzystępna, groźna 
3. Piotr Opacian - Oleniok – ostat-
nia dzika rzeka Syberii 
4. Michalina Kupper - Antypody - 
podróż po Australii, Nowej Zelandii 
i Papui Nowej Gwinei 
5. Romuald Koperski - Przez Sybe-
rię śladami Orlińskiego

SOBOTA, 5 października 2019

Warsztaty podróżnicze 
godz. 11:30-13:00 
Bartosz Piziak

imprezy rekreacyjne 
godz. 12:00-16:00 
• spływ kajakowy rzeką Redą (na 
odcinku Wejherowo-Reda)

prelekcje podróżnicze 
godz. 13:00-22:00 
1. Robert Maciąg - Pakistan 
Zindabad 
2. Małgorzata Szumska - Zielona 
sukienka – śladami rodzinnej 
historii 

3. Krzysztof Wielicki - K2 - góra 
morderca 
4. Pamela i Krzysztof Kaczmarko-
wie - Bułgaria poza szlakiem 
5. Anna i Krzysztof Kobusowie - 
Namibia. Przez pustynię i busz 
6. Kamila Kielar - Biało na czar-
nym. W poszukiwaniu niedźwie-
dzi-duchów 
7. Jakub Porada - Pokaż nam świat

NIEDZIELA, 6 października 2019

imprezy rekreacyjne 
godz. 11:00-15:00 
• rajd na orientację - trasa piesza 
(obszar miasta i gminy Wejhe-
rowo)
Warsztaty podróżnicze 
godz. 12:00-13:00 
Agnieszka i Piotr Kaźnica - Mini-
malizm w podróży

prelekcje podróżnicze 
godz. 13:00-20:00 
1. emil Witt - Z Andów do Ama-
zonii - w poszukiwaniu ducha 
puszczy 
2. Anna i Marcin Szymczakowie - 
Wyspy Japońskie – od tropików 
Okinawy po Fuji 
3. Alina Markiewicz - Antarktyka 
4. Magdalena Konik - Tuszetia - 
tajemnice wschodniego Kaukazu 
5. Piotr Strzeżysz - Zaistnienia, 
czyli rowerem przez Birmę, Laos 
i Kambodżę 
6. Andrzej Meller – Drogą do 
Kabulu

pozostałe atrakcje: 
• wystawa fotografii autorstwa 
Marcina Dobasa (Olympus 
Polska), 
• strefa gier Rebel (sobota, 
niedziela), 
• sala zabaw dla najmłodszych 
(sobota, niedziela w godz. 13-19), 
• stoisko z literaturą podróżniczą, 
• konkursy z atrakcyjnymi nagro-
dami.
Organizatorzy zastrzegają sobie 
prawo do wprowadzenia zmian 
w programie!

Koncert organizowany jest w ramach II Festiwalu Muzycznego 
„Niepodległa wielu wymiarów”.  Na festiwalu muzycznym w wejhe-
rowskim kościele wystąpi kompozytor, skrzypek jazzowy, dyrygent, 
aranżer i producent muzyczny Krzesimir Dębski oraz zespół Zagan 
Acoustic w składzie: Paweł Zagańczyk – akordeon, Joachim Łuczak 
– skrzypce, Przemysław Skałuba – klarnet, saksofon sopranowy 
i altowy oraz Jarosław Stokowski – kontrabas. Patronat honorowy 
nad cyklem festiwalowych koncertów objął Sekretarz Stanu w Mi-
nisterstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin. 
Koncert jest współfinansowany przez Narodowe Centrum Kultury 
w ramach programu „Kultura – Interwencje 2019”.
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Koncert na 
urodziny miasta
rumIA | Najpiękniejsze melodie świata będzie można usłyszeć 6 października 
o godz. 17.00 na hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w trakcie koncertu 
upamiętniającego 65. rocznicę nadania praw miejskich Rumi. 

oGłoSzenie 293/2019/DB

zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania prze-
strzennego miasta Rumi uchwalonym uchwałą nr XLViii/657/2018 Rady 
Miejskiej Rumi z dnia 28 czerwca 2018 r., w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru położonego w Rumi, 
w pasie pomiędzy ulicą Mickiewicza a ulicą Derdowskiego działka nr 765 
znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 9.Mn,u1 - co oznacza, że jest 
to teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej. 
na nieruchomości znajduje przyłacze kanalizacji sanitarnej. 
W Dziale iii księgi wieczystej nr KW GD1W/00008707/9 widnieje ostrzeżenie 
o wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego do parceli nr 35/4 o pow. 43 
m2, dział iV księgi wieczystej KW GD1W/00008707/9 jest wolny od wpisów 
i zobowiązań.

Pierwszy przetarg odbędzie się w dniu 6 grudnia 2019 roku o godzinie 1300, 
w siedzibie urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, pok. 100. 
Cena wywoławcza wynosi 500.000,00 zł netto (słownie: pięćset tysięcy 
złotych 00/100). Wadium wynosi 50.000,00 zł, które należy wnieść do 
dnia 2 grudnia 2019 roku w pieniądzu. Do wylicytowanej ceny zostanie 
doliczony 23 % podatek VAT.

ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie 
na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta Rumi, 84-230 Rumia ul. Sobieskiego 7 oraz 
na stronach internetowych urzędu Miasta Rumi: www.bip.rumia.pl i https://
rumia.eu 
Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego przetargu można uzyskać 
w Referacie Gospodarki nieruchomościami urzędu Miasta Rumi, pok. 106, 
rgn@um.rumia.pl tel. 58/679-65-24, we wskazanych godzinach: poniedziałek 
w godz. 900 - 1700, wtorek, środa i piątek w godz. 730 – 1530.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA  
O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM 

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W RUMI 
PRZY UL MICKIEWICZA, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY 

MIEJSKIEJ RUMIA

Burmistrz Miasta Rumi
ogłosił pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprze-

daż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako 
działka nr 765 o powierzchni 624 m², obręb 18, położonej 

w Rumi, przy ul. Mickiewicza, zapisanej w księdze wie-
czystej nr KW GD1W/00008707/9, prowadzonej przez Sąd 

Rejonowy w Wejherowie.

przyjdź na spotkanie
z MariuszeM czubajeM!
reda | Mariusz czubaj spotka się z czytelnikami Miejskiej biblioteki publicznej 
w redzie. spotkanie z popularnym autorem kryminałów zorganizowane zostanie 
w ramach afery kryminalnej. 

Afera Kryminalna to największy na Pomorzu 
festiwal kryminału, który powstał w 2011 roku 
z inicjatywy Wojewódzkiej i Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Gdańsku oraz gdańskiego 
wydawnictwa Oficynka. Od początku swojego 
istnienia festiwal gościł najznamienitszych 
twórców kryminału, thrillera i sensacji. 
Po raz kolejny Afera Kryminalna pojawi się 
w redzkiej bibliotece, w której obędzie się 
spotkanie autorskie z Mariuszem Czubajem. 
Popularny pisarz jest autorem kilkunastu ksią-
żek, spośród których na pierwszy plan wybijają 
się uhonorowane Nagrodą Wielkiego Kalibru 
powieści „R.I.P” z cyklu o Marcinie Hłasce oraz 
„21:37”, należąca do serii, w której głównym 
bohaterem jest profiler policyjny, Rudolf Heinz.
Spotkanie z Mariuszem Czubajem zaplanowa-

ne zostało na najbliższy czwartek, tj. 10 października. Początek o godz. 18. Wstęp wolny.
Wa

WejherOWO | Niestety, ale Kuchenne Rewolucje nie okazały się szczęśliwe dla wejherowskiego 
lokalu. Można powiedzieć, że przyniosły nawet odwrotny skutek od zamierzonego. Restauracja 
Barszcz, a wcześniej Gościnna Ukrainka, jest zamknięta. 

Magda Gessler nie pomogła

W ubiegłym tygodniu na antenie 
TVN widzowie mogli zobaczyć 
kolejny odcinek „Kuchennych re-
wolucji”. Tym razem Magda Ges-
sler odwiedziła Gościnną Ukrain-
kę w Wejherowie. Lokal serwował 
dania kuchni ukraińskiej. Właści-
cielka sama przygotowała menu, 

w którym znalazły się sztandarowe 
potrawy kuchni wschodniej, takie 
jak barszcz ukraiński, czebureki, 
a nawet sałatka z krabem.

Niestety, ale do Gościnnej Ukra-
inki mało kto zaglądał. Średni 
dzienny utarg wynosił zaledwie 
80 zł. Wszystko to wpędziło wła-

ścicieli w długi. Lekarstwem miała 
być wizyta Magdy Gessler. W wy-
niku rewolucji Gościnna Ukrainka 
zmieniła swoją nazwę na Barszcz, 
a także wystrój. Restauracja wciąż 
pozostała wierna tradycyjnym 
ukraińskim potrawom.

Gdy Magda Gessler odwiedziła 
lokal po kilku tygodniach od na-
grania programu, właściciele nie 
narzekali na brak klientów. Choć 
restauratorka miała sporo uwag 
do potraw, obdarzyła restaurację 
kredytem zaufania. Rekomenda-
cja jednak nie pomogła. Barszcz 
jest obecnie zamknięty. Właścicie-
le zdecydowali się zlikwidować lo-
kal, zaledwie po kilku tygodniach. 

WA

Patronat nad wydarzeniem ob-
jęli burmistrz Michał Pasieczny 
i przewodniczący rady miejskiej 
Ariel Sinicki. 

– Podczas tego wydarze-
nia zabrzmią najbardziej zna-
ne fragmenty dzieł operowych, 
operetkowych i musicalowych. 
Zgromadzona publiczność usły-
szy m.in. G.Rossiniego arię Fi-
gara „Largo al factotum" z opery 
„Cyrulik Sewilski" , fragmenty 
„Księżniczki Czardasza" E.Kalma-
na, "Nędzników" C.M.Schonberga 
czy utwory z musicalu "Dzwonnik 
z Notre Dame" R.Cocciante – 
mówi dyrektor artystyczny wyda-
rzenia Marek Gerwatowski 

Tego wieczoru wystąpią zna-
komici soliści, którzy na stałe 

współpracują z Teatrem Wielkim 
w Łodzi, Teatrem Muzycznym 
w Lublinie, czy Teatrem Mu-
zycznym Roma mający w swoim 
dorobku znaczące sukcesy arty-
styczne w kraju, jak i za grani-
cą. Towarzyszyć im będą chóry 
miasta Rumi oraz Pomorska Or-
kiestra Kameralna pod dyrekcją 
Krzysztofa Brzozowskiego. Łącz-
nie na scenie pojawi się około 80 
artystów. 

Na scenie zagości również Łu-
cja Miziołek, artystka malująca 
piaskiem, która na żywo stworzy 
ilustracje do wybranych utwo-
rów wykonywanych w trakcie 
koncertu. 

Koncert poprowadzi dyrektor 
artystyczny Rumskich Spotkań 

Muzycznych, tenor Opery Kra-
kowskiej, rumianin – Marek 
Gerwatowski.

– Zapraszamy serdecznie 
wszystkich mieszkańców Rumi 
i okolic. Wspólnie uczcijmy 65. 
rocznicę nadania praw miej-
skich Rumi przy dźwiękach naj-
większych hitów ze scen opero-
wych i musicalowych – dodaje 
Marek Gerwatowski

Część artystyczna poprzedzo-
na zostanie uroczystą sesją Rady 
Miejskiej Rumi. 

pełna lista wykonawców:
Aleksandra Borkiewicz – sopran 
(Teatr Wielki w Łodzi) 
Anastazja Simińska – śpiew 
(Teatr Muzyczny Roma w War-
szawie) 
Sławomir Naborczyk – tenor 
(Teatru Muzyczny w Lublinie) 
Arkadiusz Anyszka – baryton ( 
Teatr Wielki w Łodzi) 
Paweł Mielewczyk – śpiew 
(Teatr Muzyczny Roma w War-
szawie) 
Łucja Miziołek – animacje 
malowanie piaskiem
Paulina Leda - fortepian 
Chóry miasta Rumi
Pomorska Orkiestra Kameralna
Krzysztofa Brzozowskiego – 
dyrygent
Marek Gerwatowski – tenor 
(Opera Krakowska w Krakowie) 
– pomysłodawca i prowadzenie 
koncertu 



plenerowe, chrzty, komunie, tel. 697 
442 013

TOWARZYSKIE

WdoWa pozna Pana od 65 do 70
lat: bez nałogów, niezależnego finan-
sowo i mieszkaniowo, zmotoryzowa-
nego. Na SMS nie odpowiadam, tel. 
881 237 164

sex-sex-sex to lubię, gorąca Blon-
di pozna Panów Sponsorów, Sopot, 
tel. 514 120 213

RÓŻNE

opryskiWacz 400 l, 1550 zł, ma-
szyna do siana, 1200 zł, tel. 600 667 
860

bryczka na drewnianych kołach 
do odnowienia, 2100 zł, tel. 600 667 
860

złota Rączka, malowanie, arma-
tu204 992

sprzedaM kanapę rozkładaną, 
stan dobry, cena 100 zł, Luzino, tel. 
570 009 969

NIERUCHOMOŚCI

sprzedaM

WynajMę

pokój do wynajęcia z używalno-
ścią kuchni i łazienki w Lęborku. 
Tel.695052776

ruMia, pokój dla dwóch osób do wy-
najęcia, tel. 694 642 709

poszukuję Wynająć

kupię

kupię mieszkanie za gotówkę, 
w Trójmieście, do remontu, zadłużo-
ne, tel. 572 48 55 29

MOTORYZACJA

sprzedaM

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

jaWa typ 223. 1977 r., farbig Rote 
Creme, 2T, 2 os., OC, BT, cena 2023 
zł, Sopot, tel. 574 797 077

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!

piaggio/vespa Ciao, skuter, 
1os., 2T, 1995r., czarny, cena: 1666 
zł, Tczew tel. 574 797 077

kupię

inne

EDUKACJA

Lekcje dodatkowe z fizyki i chemii, 
w tym zadania oraz matematyka, na-
uczyciel 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 Trójmia-
sto i okolice, tel. 601 677 964

proFesjonaLna fotografia oko-
licznościowa: śluby, wesela, sesje 
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beczki plastikowe 200 l, na dział-
kę do wody, czyste, lub pod rynny, 
tel. 511 841 826

sprzedaM rury plastikowe, 
250x10x0,5, szare, cena 5 zł szt., 
tel. 511 841 826

sprzedaM wytwornicę acytle-
nową, stan bardzo dobry, cena do 
uzgodnienia, tel. 693 678 887

sprzedaM drewno opałowe, ga-
łęziówkę, sosnę, buk, 130 zł, tel. 
729 888 783

rozsieWacz KOS 380 zł, oraz lej 
480 zł, tel. 600 667 860

sprzedaM kanapę rozkładaną 
roz. 220x120, Wejherowo, 574 688 
023

bLachy stalowe do wypieku z pie-
ca, 40-60 cm, tel. 694 642 709

obsypnik do bulew z szpilką do 
balotów 450 zł, tel. 600 667 860

sprzedaM piecy gazowy dwu-
funkcyjny viessman, 750 zł, Wejhe-
rowo, tel. 538 443 446

sprzedaM stolik 170 zł, kanapę 
150 zł, Wejherowo, tel. 538 443 
446

sprzedaM kołdrę dużą, gruba, 
wełniania, w róże, 215x185 cm, 190 
zł, 790 290 835

sprzedaM odkurzacz przeciw-
alergiczny oraz cały zestaw do 
prania dywanów i tapicerek, 950 
zł, tel. 790 290 835

sprzedaM lodówkę białą, uży-
waną wys. 125 cm, 63c. W dobrym 
stanie, tel. 790 290 835

sprzedaM pralkę małą z wirówką 

2w1, nowa, wys. 73 cm, szer. 63 cm, 
cena 410 zł, tel. 795 019 958

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

sprzedaM lodówkę, dwudrzwio-
wą, typ daewoo, cena do uzgodnie-
nia, stan idealny, tel. 885 557 151, 
tel. 58 714 41 54

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, 4 osobowy, tel. 607 291 564

WydzierżaWię

nieuzbrojoną działkę 
na ul. Słowińców 
w Wejherowie - 
powierzchnia 800 m2

tel. 793-600-155

sprzedaM
spodnie Apico rozmiAr 
44/46, czArne, cenA zA 

sztukę 25 zł

teL. 660 731 138

Zadzwoń:

660 731 138

skuteczna
reklama
z

lub wyślij email:

d.bieszke@expressy.pl



Pierwsze minuty meczu na 
Wzgórzu Wolności to frontalne 
ataki gości. Najpierw Wiesława 
Ferrę strzałem z prawego narożni-
ka pola karnego próbował pokonać 
Krystian Niedbała, a chwilę póź-
niej niebezpiecznym uderzeniem 
popisał się Piotr Nocoń. Z obu 
tych zagrożeń znakomitymi in-
terwencjami wybrnął golkiper 

zespołu z Wejherowa. Na odpo-
wiedź Gryfa musieliśmy poczekać 
do 12. minuty meczu. Wówczas 
Mateusz Majewski znalazł sobie 
w miejsce w polu karnym i wy-
korzystując doskonałe podanie 
nie dał szans bramkarzowi Skry. 
Najlepszy snajper Gryfa otworzył 
wynik meczu silnym uderzeniem 
z kilku metrów. Żółto-Czarni po 

zdobyciu bramki cofnęli się na 
własną połowę by oczekiwać swo-
jej szansy na kontrę. Ta nadarzyła 
się w 27. minucie pojedynku – 
mocnym uderzeniem popisał się 
Maks Hebel, ale piłka po strzale 
wejherowskiego pomocnika trafiła 
wprost w Mateusza Kosa. Niespeł-
na kwadrans później kolejny raz 
znakomicie z futbolówką zabrał 
się Hebel tym razem obsługując 
dograniem Marcina Burkhard-
ta, jednak piłka po strzale byłego 
reprezentanta Polski minimalnie 
minęła bramkę częstochowskiej 
drużyny. Kilka minut po tej akcji 
sędzia Szymon Lizak zakończył 
pierwszą część spotkania.

Początek drugiej połowy poje-
dynku to coraz odważniejsza gra 
gospodarzy. Swoje szanse mieli 
Hebel oraz Szewczyk, ale ża-
den z nich nie był wystarczająco 

skuteczny, aby znaleźć drogę do 
bramki strzeżonej przez Kosa. 
W 57. minucie spotkania we wła-
snym polu karnym faulował Ma-
riusz Sławek. „Jedenastkę” na gola 
zamienił silnym uderzeniem Da-
wid Wolny. Strata bramki podzia-
łała na zawodników Gryfa niczym 
przysłowiowa płachta na byka. 
W 64. minucie gola dającego pro-
wadzenie zdobył ponownie Mate-
usz Majewski. 27-letni napastnik 
Żółto-Czarnych wykorzystał cen-
trę z prawego skrzydła i z bliskiej 
odległości wpakował głową piłkę 
do siatki. Od tego momentu do 
ataku rzucili się „Skrzacy”. W 72. 
minucie o włos od wyrównania był 
Dawid Wolny, który wykorzystał 
błąd wejherowskich defensorów. 
Piłka po jego uderzeniu nieznacz-
nie minęła lewy słupek bramki 
strzeżonej przez Ferrę. W dalszych 
fragmentach spotkania na boisku 
wciąż przeważali piłkarze Skry, ale 
do końca meczu nie znaleźli spo-
sobu na złamanie obrony Gryfa. 
Podopieczni Łukasza Kowalskiego 
odnoszą pierwsze w tym sezonie 
zwycięstwo na drugoligowym po-
ziomie rozgrywek.

gryf wejherowo: Ferra – 
Gęsior, Lisiecki, Koprowski, 
Majewski, Hebel, Sławek, 
Burkhardt, Szewczyk Nowicki, 
Kankowski

skra częstochowa: Kos 
– Bondarenko, Zalewski, 
Nocoń, Brusiło, Błaszkiewicz, 
Niedbała, Obuchowski, Wolny, 
Olejnik, Pavlas

Mateusz Majewski :

Cieszymy się z pierwszego kom-
pletu punktów w tym sezonie. 
Od kilku meczów nasza gra 
wygląda coraz lepiej. Miejmy 

nadzieję, że przełamaliśmy się 
na dobre i rozpoczniemy marsz 

a w górę tabeli. Bramki zdobyte w tym 
meczu z pewnością dodadzą mi skrzydeł.

Żółto-Czarni świętują 
pierwsze zwycięstwo!

Elma
K.D.NORTHPOL
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II LIgA | Gryf Wejherowo odnosi swoje pierwsze zwycięstwo na poziomie drugoligowych rozgrywek 
w tym sezonie! Żółto-Czarni po bramkach Mateusza Majewskiego pokonują Skrę Częstochowa 2:1. 
Sobotnie spotkanie na Wzgórzu Wolności odbyło się bez udziału kibiców.

 

nie możesz być 
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oGLĄdAJ mecz 
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Mecz rozgrywany w ramach 1/32 finału Totolotek 
Pucharu Polski odbył się we wtorkowe popołudnie na 
Wzgórzu Wolności. W 29. minucie spotkania sędzia 
Wojciech Krztoń został zmuszony do przerwania gry 
z powodu zachowania kibiców gospodarzy, którzy 
stworzyli zagrożenie poprzez użycie materiałów piro-
technicznych. Policja zatrzymała w tej sprawie dwóch 
mężczyzn – 19 i 18-latka, którzy przyznali się do winy. 
Komunikat w sprawie wydarzeń z meczu Gryf Wejhe-
rowo – Lechia Gdańsk opublikowała Komisja Dyscypli-
narna PZPN. Oto jego treść :

znaMy koMunikat 
koMisji dyscypLinarnej
II LIgA | Znamy oficjalny komunikat Komisji Dyscyplinarnej 
Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie chuligańskich 
wybryków do których doszło podczas meczu Pucharu Polski 
pomiędzy Gryfem Wejherowo, a Lechią Gdańsk.

Po rozpatrzeniu sprawy, dotyczącej braku porządku 
i bezpieczeństwa na stadionie podczas meczu Toto-
lotek Pucharu Polski, rozegranego pomiędzy klubami 
Gryf Wejherowo a Lechia Gdańsk 24 września 2019 
roku, Komisja Dyscyplinarna PZPN postanowiła: 
a) ukarać klub Gryf Wejherowo karą zasadniczą wyklu-
czenia z rozgrywek Totolotek Pucharu Polski w sezo-
nie 2020/2021 na szczeblu związku piłki nożnej oraz 
szczeblu centralnym; 
b) ukarać klub Gryf Wejherowo karą zasadniczą zakazu 
rozgrywania meczów z udziałem publiczności na całym 
obiekcie sportowym, w miejscowości będącej siedzibą 
klubu, w wymiarze jednego meczu w rozgrywkach II ligi; 
(warunek ten został spełniony – przyp.red.) 
c) ukarać klub Gryf Wejherowo karą zasadniczą zakazu 
wyjazdów zorganizowanych grup kibiców na mecze 
rozgrywane w rozgrywkach II ligi w sezonie 2019/2020 
do 31 grudnia 2019 roku.
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Rozegrano turniej unihokeja 
poświęcony pamięci przedwcze-
śnie zmarłej trenerce i działaczce 
sportowej - Lidii Lipińskiej.

Memoriał już na dobre wpisał 
się w kalendarium wydarzeń nie 
tylko w mieście Rumi, ale i w po-
wiecie. Byłą to już jego dziewiąta 
edycja. Oficjalne otwarcie turnieju 
odbyło się w sobotę. Nie zabrakło 
tortu, przygotowanego specjalnie 
na tę okazję. Rozgrywki potrwa-
ły także w niedzielę. Drugi dzień 
turnieju zakończył się wręczeniem 
pucharów, medali i dyplomów.

- Nasza unihokejowa impreza 
upamiętniająca Lidię Lipińską 

każdego roku cieszy się dużym 
zainteresowaniem – mówi Jo-
lanta Król, dyrektor Miejskiej 
Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Rumi. – Tym razem także 
dziękujemy za udział zawodni-
kom, kibicom i miłośnikom tego 
pięknego sportu. 

propagatorka 
sportu

Przypomnijmy, że patronka 
turnieju - Lidia Lipińska – była 
znana mieszkańcom Rumi jako 
nauczycielka wychowania fizycz-
nego i trener UKS „Zagórzanka”. 

Zajmowała się propagowaniem 
unihokeja oraz organizowaniem 
imprez sportowych. Chociaż 
z wykształcenia była socjolo-
giem, życie poświęciła swojej 
największej pasji, jaką był sport. 
Zaczynała jako trener drużyny 
piłki ręcznej dziewcząt, później 
zainteresowała się unihokejem, 
widząc jak dużą popularnością 
cieszy się ta dyscyplina wśród 
rumskich uczniów.

Założyła pierwszy UKS w Rumi 
pod nazwą „Czwórka”. Klub 
w późniejszych latach działał jako 
UKS „Zagórzanka–Korzeniowski.
pl”, a z czasem poszerzył swoją 

działalność o sekcję lekkoatletycz-
ną i ostatecznie przybrał nazwę 
„Zagórzanka”. Klubowi patrono-
wał Robert Korzeniowski, hono-
rowy obywatel Rumi.

zasłużona dLa 
Miasta

Lidia Lipińska przez blisko 10 
lat pracy ze swoją drużyną zdo-
była srebrny i brązowy medal 
Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej, a jej podopieczni sięgnę-
li po brązowy medal mistrzostw 
Polski i awansowali do I ligi se-
niorów. Trenerka wychowała 

kilku reprezentantów kraju, a jej 
wysiłki zostały nagrodzone meda-
lem za wybitne zasługi dla sportu 
szkolnego. Odeszła nagle, a obec-
nie co roku pod koniec września 
odbywa się memoriał unihoke-
jowy nazwany jej imieniem. Jest 
to inicjatywa nauczycieli i absol-
wentów Gimnazjum nr 2 w Rumi 
oraz bliskich współpracowników 
zmarłej (a w szczególności Jolanty 
Król, dyrektor MOSiR-u), którym 
zależało na upamiętnieniu tak 
popularnej i zasłużonej dla Rumi 
osobowości sportowej. Pośmiert-
nie Lidii Lipińskiej nadano tytuł 
„Zasłużony dla miasta Rumi”.

Wyniki zaWodóW:

I - Olimpia Osowa Gdańsk
II - Floorball Słupsk
III - Spartanie Opalenica
IV - Neptun Team Gdańsk
V - FC Kala Izolacje Toruń
VI - Szara Strefa Toruń
VII - MOSiR Rumia
VIII - Interplastic Olimpia Oso-

wa Gdańsk
Najlepszym strzelcem okazał się 

Dawid Nowasielski z Szarej Strefy 
z Torunia.

/raf/

Memoriał unihoheja 
ku pamięci Lidii Lipińskiej
rumIA | Weekend w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Rumi upłynął pod znakiem sportowych emocji i znakomitej zabawy
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poWiatoWa LiceaLiada W piłce nożnej
POWIAT | Za nami finał Powiatowej Licealiady w piłce nożnej 11-osobowej, który odbył się na boisku wielofunkcyjnym 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi. 

W rywalizacji wzięło udział 6 zespołów. Zwycięzcą turnieju została drużyna z Powiatowego 
Zespołu Szkół nr 4 z Wejherowa. Były to zawody inaugurujące sportowy rok szkolny w na-
szym powiecie. Na uwagę po raz kolejny zasługuje fakt, że powiat wejherowski jako jedyny 
w województwie pomorskim organizuje taki turniej piłki nożnej dla szkół ponadpodsta-
wowych. Na zakończenie zawodów zespoły zostały nagrodzone pucharami, medalami. 
Organizatorami zawodów byli: Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych 
w Wejherowie oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rumi.
/raf/

Wyniki zawodów:
I miejsce – Powiatowy 
Zespół Szkół nr 4 w Wej-
herowie 
II miejsce – Powiatowy 
Zespół Szkół w Redzie
III miejsce – Powiatowy 
Zespół Szkół nr 1 w Rumi
IV miejsce – Powiatowy 
Zespół Szkół nr 3 w Wej-
herowie
V miejsce – Powiato-
wy Zespół Szkół nr 2 
w Rumi
VI miejsce – Niepublicz-
na Szkoła Rzemiosła 
w Wejherowie

WejherOWO | Dariusz Giniewicz, tegoroczny Mistrz Polski 
Masters z Sekcji Podnoszenia Ciężarów Apollo w Wejherowie, 
zajął 4 miejsce na Pucharze Bałtyku w Koszalinie.

Podium było
bardzo blisko

Po 3 podejściach 
w rwaniu z wynikiem 
95kg miał szansę na 
podium. Podopiecz-
ny trenera Marcina 
Gabrysia w pierw-
szym podrzucie za-
liczył 110 kg, druga 
próba przy 117 kg 
niestety zakończyła 
się kontuzją, która 
nie pozwoliła na zdo-
bycie medalu, jednak 
wynik w dwuboju 
udało się poprawić 
na 205 kg.
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