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JĄDRÓWKA ZA 6 LAT?

Minister klimatu podał terminy budowy i uruchomienia pierw-
szej polskiej elektrowni jądrowej. Budowa miałaby się rozpo-
cząć za 6 lat. Ale czy tak się stanie, czy jest to tylko kolejny 
punkt dopisany do półwiecznej historii budowy elektrowni, 
która wciąż nie powstała? Jedno jest pewne – energia z wę-
gla prędzej czy później przejdzie do historii. 
str. 3

REMONT HISTORYCZNEJ ULICY

Wyjątkowa ulica w stolicy powia-
tu doczeka się gruntownej prze-
budowy. Dlaczego wyjątkowa? 
Ponieważ zachowany jest tam 
niepowtarzalny klimat sprzed 
wielu lat. To unikatowe miejsce 
w mieście i właśnie rozpoczyna 
się jego modernizacja.
str. 3

ZARZĄD Z ABSOLUTORIUM

Radni podczas ostatniej sesji 
udzielili Zarządowi Powiatu Wej-
herowskiego absolutorium i wo-
tum zaufania, pozytywnie ocenia-
jąc wykonanie budżetu za 2019 
rok. Nie była to decyzja jednogło-
śna, ale też żaden z radnych nie 
zagłosował przeciw. 
str. 4
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Miłośnicy kwiatów i pasjonaci uprawiania ogrodów będą 
mieli okazję pochwalić się swoimi zielonymi balkonami 
i pięknymi ogródkami. Prezydent Miasta Wejherowa już 
po raz dwudziesty trzeci ogłosił „Konkurs na najładniej 
ukwiecony i zazieleniony balkon, okno lub ogród na 
terenie Miasta Wejherowa”. Zgłoszenia - do 31 lipca. 
Konkurs każdego roku pozwala docenić najpiękniejsze 
wejherowskie balkony, ogrody i ogródki działkowe. 
Organizowany jest w trzech kategoriach: balkony, okna 
w domach jedno- i wielorodzinnych; ogrody przydomo-
we oraz ogrody działkowe. 
Ze względu na panującą epidemię koronawirusa, tego-
roczna edycja przeprowadzona zostanie w zmienionej 
formule. Konkurs zostanie przeprowadzony bez wizyty 
komisji, na podstawie nadesłanych fotografii, a informa-
cja o przyznaniu nagrody zostanie przekazana pocztą. 
Każdy zgłaszany obiekt do konkursu musi być sfoto-
grafowany przez właściciela – należy przesłać tego-
roczne fotografie - maksymalnie 5 szt. dla kategorii 
balkony, okna w domach jedno – i wielorodzinnych 
lub 10 szt. dla kategorii ogrody przydomowe i ogro-
dów działkowych. Zdjęcia powinny przedstawiać całą 
aranżację balkonu, rabaty lub ogrodu, tak aby pokazać 
obiekt w pełnej okazałości, a nie tylko pojedyncze 
kwiaty czy elementy dekoracyjne. Zdjęcie takiego ele-
mentu może znaleźć się jako uzupełnienie do zgłosze-
nia – maksymalnie 1-2 zdjęcia. 
Zgłoszenia należy przekazać drogą mailową: ochrona.
srodowiska@um.wejherowo.pl w tytule: „Konkurs ogro-
dy, balkony 2020” lub na skrzynkę podawczą Urzędu 
Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195, 84-200 Wej-
herowo do dnia 31 lipca 2020 r. 
Do 31 sierpnia 2020 r. komisja wyłoni spośród zgło-
szonych ofert konkursowych, po trzy miejsca w każdej 
kategorii, za których zdobycie zostaną przyznane 
nagrody pieniężne. 
/raf/

w KOLORACH NATURY
wEJHEROwO | Masz pięknie ukwiecony balkon lub 
ogród? weź udział w konkursie i wygraj nagrodę!

OgłOszenie 95/2020/DBOgłOszenie 162/2020/DB OgłOszenie 158/2020/DB

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Rumi

stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2020r., poz. 65 z późn. zm.) informuję, iż 
w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. sobieskie-
go 7, na okres 21 dni wywieszone zostały następu-
jące wykazy 1) wykaz nr Xi stanowiący załącznik do 
zarządzenia nr 683/183/2020 Burmistrza Miasta 
Rumi z dnia 19 czerwca 2020 roku obejmujący nie-
ruchomość oznaczoną jako działka nr 46/1 o pow. 
2381 m2, obręb 5, położoną w Rumi, stanowiącą 
własność gminy Miejskiej Rumia przeznaczonej do 
zbycia w drodze bezprzetargowej jako wniesienie 
wkładu niepieniężnego (aport) do spółki
2) wykaz nr Xii stanowiący załącznik do zarządzenia 
nr 682/182/2020 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 
19 czerwca 2020 roku obejmujący nieruchomość 
oznaczoną jako działka nr 24/38 o pow. 506 m2, 
obręb 9, położoną w Rumi, stanowiącą własność 
gminy Miejskiej Rumia przeznaczonej do zamiany.
3) wykaz nr Xiii stanowiący załącznik do zarządze-
nia nr 681/181/2020 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 
19 czerwca 2020 roku obejmujący nieruchomość 
składającą się z działek nr nr 12/3, 12/4 i 12/5 o łącznej 
pow. 551 m2, obręb 20, położoną w Rumi, stanowiącą 
własność gminy Miejskiej Rumia przeznaczonej do 
zbycia w drodze przetargu ustnego ograniczonego.

Rumia, dnia 23.06.2020r.

Wójt GMINy WEjhEROWO
informuje

że od dnia 26 czerwca 2020 r. na stronie Biule-
tynu informacji Publicznej gminy Wejherowo 
oraz internetowej gminy Wejherowo, a także na 
tablicy ogłoszeń Urzędu gminy Wejherowo, 
ul. Transportowa 1, został wywieszony wykaz, 
nieruchomości przeznaczonych do oddania 
w dzierżawę, tj. działki o nr ewid.: 306 część 
(polepszenie zagospodarowania nieruchomo-
ści przyległej), 612/78, 612/79, 612/77, 612/65, 
612/76 (polepszenie zagospodarowania nieru-
chomości przyległej) - obręb Bolszewo; 1156, 
1158 cz. 1157 cz. (pod skład i produkcję materia-
łów budowlanych), 556/27, 557/9, 558/9 (teren 
zieleni - ogród przydomowy), 488/20 (uprawy 
rolne), 691/8 cz. (urządzenia telekomunikacyj-
ne), 615 (tereny zabudowane, tereny pod drogi, 
teren zieleni, teren lasu i inne) - obręb gościcino; 
57/2 cz. (uprawy rolne) - obręb Warszkowo; 655 
cz. ( częściowo teren zieleni ogród przydomo-
wy, częściowo polepszenie zagospodarowania 
nieruchomości przyległej) - obręb Kąpino; 228 
(uprawy rolne) - obręb gowino; 88 (pod urzą-
dzenie telekomunikacyjne) - obręb sopieszyno. 
szczegółowe informacje o nieruchomościach 
objętych wykazem można uzyskać w Referacie 
gospodarki nieruchomościami i Środowiska, tel. 
58 738- 67-51 i 58 677-97-07.

Kwietna łąka to nic innego, jak zbiór kwit-
nących roślin jednorocznych, traw i bylin. 
Jest bajecznie kolorowa, a oprócz upiększenia 
przestrzeni miejskiej niesie duże korzyści eko-
logiczne. Kwitnące rośliny dużo lepiej niż tra-
dycyjna trawa zatrzymują wodę w glebie, nie 
wymagają podlewania i są schronieniem dla 
owadów zapylaczy, w tym pszczół, bez których 
nasz ekosystem nie mógłby istnieć. Łąka nie 
wymaga nawożenia, ochładza powietrze i po-
maga walczyć ze smogiem. I co ważne – w po-
równaniu z tradycyjnym trawnikiem rzadziej 
jest siedliskiem kleszczy.

- Wiosną rozpoczęliśmy program „Reda 
z zieloną perspektywą” – mówi Krzysztof Krze-
miński, burmistrz Redy. – Jednym z punktów 
polityki ekologicznej miasta jest zakładanie 
kwietnych łąk na terenach gminnych. Utwo-
rzyliśmy dwie łąki pilotażowe, w kolejnych 
latach kwietnych łąk w naszym mieście pojawi 
się więcej.

Pierwsze redzkie kwietne łąki powstały na te-
renie gminnym przy ulicy 12 Marca, obok pętli 
autobusowej i przy Podwórku Betlejem. Miasto 
zachęca mieszkańców do tworzenia łąk także 
na terenach prywatnych.

 - Warto rozważyć, zwłaszcza na większych 
działkach lub nieużytkach, czy kwietna łąka nie 
mogłaby zastąpić trawnika – mówi Krzysztof 
Krzemiński. – Szczególnie w kontekście walki 
z suszą i pracy, jaką trzeba włożyć w utrzymanie 
trawników, ten pomysł wydaje się atrakcyjny.

To nie jedyna propozycja, jaką władze Redy 
mają dla mieszkańców. Właściciele posesji 
mogą wystąpić do miasta o zgodę na zagospo-
darowanie we własnym zakresie przyległego 
gruntu gminnego, na przykład terenu oddzie-
lającego nieruchomość od gminnej drogi. Wa-
runkiem jest, aby nasadzone rośliny nie utrud-
niały widoczności przy wyjazdach z posesji, nie 

zagrażały bezpieczeństwu w ruchu drogowym 
i nie powodowały uszkodzeń jezdni oraz infra-
struktury drogowej i technicznej. Dlatego nie 
można sadzić drzew, a jedynie rośliny z płytkim 
systemem korzeniowym. Więcej informacji na 
ten temat można uzyskać w Referacie Bezpie-
czeństwa i Ochrony Środowiska oraz w Refera-
cie Inwestycji Urzędu Miasta w Redzie.

Kwietne łąki w mieście
REDA | W wielu polskich miastach zamiast trawników powstają kwietne łąki. W Redzie znajdziemy 
takie na ulicy 12 Marca.
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Urząd Miejski w Wejherowie rozpoczyna pra-
ce związane z modernizacją ulicy Kopernika 
w Wejherowie. Kompleksowa przebudowa uli-
cy wraz infrastrukturą podziemną, nowy asfalt, 
chodniki, przydrożna architektura w tym od-
tworzenie przydomowych ogródków, ogrodze-
nia, parking – tak będzie wyglądała ta ulica po 
zakończeniu prac. Inwestycja prowadzona jest 
w ramach projektu „Rewitalizacja Śródmieścia 
Wejherowa”, na które miasto Wejherowo zdo-
było dofinansowanie ze środków unijnych. 

Inwestycja, której zakończenie planowane 
jest na koniec 2021 roku, ma kosztować 3,1 
mln zł, z czego udział miasta i środki unijne 
to 2,7 mln zł. Swój udział w tej inwestycji ma 

spółka PEWiK, które przebuduje na własny 
koszt swoją sieć – 202 tys. zł oraz Polska Spółka 
Gazownicza – 175 tys. zł. 

Ulica Kopernika to jedna z najstarszych ulic 
w Wejherowie; jest objęta opieką konserwato-
ra zabytków. Jej wyjątkowość stanowią orygi-
nalne, choć często wymagające remontu stare 
kamienice. Prezydent Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt już kilka lat temu podjął decyzję 
o gruntownej modernizacji ulicy przy jedno-
czesnym zachowaniu niepowtarzalnego cha-
rakteru okolicy.

ZAKREs iNwEsTYCJi
W ramach rewitalizacji, oprócz nawierzch-

ni ulicy, przebudowana zostanie kanalizacja 
deszczowa, sanitarna oraz sieć wodociągowa 
i gazowa. Wybudowane zostaną chodniki, 
zjazdy na posesję, a po jednej stronie ulicy 
przewidziano budowę zatoki parkingowej. 
Najważniejszym aspektem tej inwestycji - ze 
względu na historyczną przestrzeń tego miej-
sca - jest odtworzenie i zagospodarowanie 
przydomowych ogródków oraz ogrodzeń 
i schodów do budynków. Inwestycja obejmuje 
także wykonanie zieleni, małej architektury 
oraz oświetlenia ulicy.

KOpERNiKA – ULiCA Z KLiMATEM
- Ulica Kopernika jest objęta opieką konser-

watora zabytków, zależy nam zatem na przy-
wróceniu klimatu ulicy z czasów jej powstania 
– mówi Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta 
Wejherowa. - Wówczas każda kamienica miała 
przedogródek i każdy był ogrodzony pięknym 
ogrodzeniem. W ramach prac przywrócony 
zostanie dawny blask. Przeprowadzona rewita-
lizacja przyczyni się do polepszenia warunków 
życia mieszkańców, a przede wszystkim do 
podwyższenia poziomu estetyki tych nierucho-
mości i ich otoczenia. 

ZREwiTALiZOwANE pOdwóRKA 
i OgRódKi 

- Bardzo cieszę się, że rozpoczyna się remont 
tej jednej z piękniejszych ulic w Wejherowie – 
mówi Rafał Szlas, radny Wejherowa. - Miesz-
kańcy długo czekali na remont ul. Kopernika, 
która była często zalewana. Przy okazji tej in-
westycji zrewitalizowane zostaną niektóre po-
dwórka i ogródki przydomowe, co w sposób 
szczególny upiększy tę ulicę.

/raf/

Datę rozpoczęcia budowy „jądrówki” 
podał niedawno Michał Kurtyka, minister 
klimatu. W swojej wypowiedzi podał jesz-
cze więcej dat. I tak:

- 2026 r.– rozpoczęcie budowy pierwszej 
elektrowni jądrowej w Polsce 

- 2033 r. – będzie pierwszy reaktor
- 2040 r. - ma działać sześć bloków ją-

drowych.

ELEKTROwNiE NA węgiEL U KREsU
Kurtyka rozmawiał niedawno on-line 

z Williamem Magwoodem, dyrektorem ge-
neralnym NEA (Nuclear Energy Agency - 
Agencja Energii Atomowej, działająca przy 
OECD. Z Kolei OECD - Organisation for 
Economic Co-operation and Development 
– to Organizacja Współpracy Gospodarczej 
i Rozwoju, skupiająca 37 wysoko rozwinię-
tych i demokratycznych państw). Właśnie 
podczas tej rozmowy padły powyższe daty. 
Minister zapewnił także, że Polska chce 
rozwijać swój program jądrowy. 

- Budujemy w Polsce zeroemisyjny sys-
tem energetyczny, którego atom będzie 
ważną częścią - mówił Kurtyka. - Więk-

szość polskich elektrowni na węgiel zbliża 
się do kresu eksploatacji i już dziś trzeba 
podejmować ważne decyzje, w którym 
kierunku transformować sektor energii.

pRąd Z ATOMU w 2033 ROKU
Zapowiedzi terminów to jedno, ale 

aby powstała a następnie funkcjonowała 
elektrownia jądrowa, konieczne są źródła 
finansowania. Jakie? Tego na razie mini-
ster nie powiedział. Stwierdził jedynie, że” 
„musimy być pewni, że mamy finansowe 
fundamenty, które m.in. zapewniają, że 
energia elektryczna z atomu będzie kon-
kurencyjna”. Dodał też, że „w Polsce musi-
my wymyślić właściwą strukturę, w której 
swoje miejsce ma i fotowoltaika, i stabil-
nie produkujący atom”.

Minister zaznaczył również, że polski 
rząd postrzega transformację energetycz-
ną również przez pryzmat bezpieczeństwa 
energetycznego, czyli np. spadku zależno-
ści od importu węglowodorów. 

- Z tego punktu widzenia atom do ta-
kiego bezpieczeństwa się przyczynia – 
ocenił Kurtyka.

 
CHCą bUdOwAć, ALE gdZiE?

Od wielu lat jedną z najważniejszych 
kwestii, poruszanych w kontekście budo-
wy elektrowni jądrowej w naszym kraju, 
jest jej lokalizacja. Rozważanych jest kilka 
regionów, większość z nich to obszary na 
Pomorzu. Mówi się o powiecie wejherow-
skim, puckim i lęborskim. 

Według Ministerstwa Klimatu lokali-
zacja ma zostać wyłoniona spośród tych, 
które wskazano jeszcze w 2014 roku na 
podstawie raportów przygotowanych 
przez spółkę PGE EJ1. To Krokowa, 
Gniewino (nad brzegiem jeziora Żarno-
wieckiego) oraz Choczewo (Lubiatowo-
Kopalino). Przedstawiciele Ministerstwa 
Klimatu poinformowali, że lokalizacja bę-
dzie znana do końca przyszłego roku. 

Ostateczne decyzje mają zatem zapaść 
w ciągu najbliższych kilkunastu miesię-
cy. Czy tak się stanie? Wiele osób wciąż 
podchodzi do takich zapowiedzi z du-
żym dystansem. I nic dziwnego - plany 
i dyskusje na temat budowy elektrowni 
jądrowej trwają w Polsce już niemal... pół 
wieku! Szacuje się, że na różnego rodzaju 
przygotowania, opracowania, ekspertyzy, 
powołanie spółki PGE EJ1, wynagrodze-
nia i wiele innych działań wydano do tej 
pory ponad 5 mld zł.

Rafał Korbut

Zaczną budowę elektrowni 
jądrowej za 6 lat?

POMORZE | W ciągu najbliższych dwóch dziesięcioleci ma 
wytwarzać energię elektryczną sześć bloków pierwszej 
w Polsce elektrowni jądrowej. Budowa ma ruszyć w 2026 r. 
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Wyjątkowa ulica doczeka się modernizacji
WEJHEROWO | Dlaczego ta ulica jest wyjątkowa? Ponieważ zachowany jest tam niepowta-
rzalny klimat sprzed wielu lat. Zewnętrzne ogródki, zabytkowe kamienice, dużo zieleni i szpaler 
drzew powodują, że jest to unikatowe miejsce w mieście. Rozpoczyna się jego modernizacja.

Miliony na inwestycje
POWIAT | Powiat wejherowski otrzymał ponad 5 mln zł na inwestycje.

Pieniądze dostały też miasta i gminy. Łącznie samorządy z powiatu 
wejherowskiego otrzymały ponad 32 miliony złotych, w ramach Fun-
duszu Inwestycji Samorządowych. Symboliczny czek staroście wejhe-
rowskiemu Gabrieli Lisius przekazała poseł na Sejm Magdalena Sroka. 
Dzięki środkom rozpoczęty zostanie generalny remont budynku na 
stworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy oraz rozbudowany 
zostanie  PZS nr 1 w Wejherowie. Więcej szczegółów - za tydzień.  /raf/

Elektrownia jądrowa w polsce – historia:
1971 – zapada decyzja o budowie elektrowni atomowej
1972 – wybrano lokalizację: Kartoszyno nad jeziorem Żarnowieckim
1982 – rozpoczęcie budowy
1985 – wylewanie żelbetonowych fundamentów
1987 – zapada decyzja o lokalizacji drugiej elektrowni EJ „Warta”
1988 – wstrzymanie finansowania inwestycji w Żarnowcu
1989 – podjęcie przez rząd decyzji o rezygnacji z budowy drugiej elektrowni
1990 – rząd Tadeusza Mazowieckiego decyduje o porzuceniu budowy elektrowni
2009 – rząd Donalda Tuska deklaruje powrót do planów budowy
2010 – powołanie spółki PGE EJ1 (w celu budowy i zarządzania elektrownią)
2010 – zapowiedzi rządu, że elektrownia jądrowa będzie działać już w 2020 r. 
2018 – Krzysztof Tchórzewski, minister energii, informuje o nieformalnej decyzji
2020 – minister klimatu informuje, że budowa rozpocznie się w 2026 roku

Lokale obwodowych komisji wyborczych otwarte będą 
w godzinach od 7 do 21. Jak informuje Bogusław Suwara, 
pełnomocnik prezydenta miasta Wejherowa ds. wyborów, 
w Wejherowie utworzono 21 obwodów głosowania, w tym 
17 stałych obwodów głosowania i 4 obwody zamknięte 
(Areszt Śledczy, Szpital Specjalistyczny oraz dwa Domy 
Pomocy Społecznej). 
Z 17 lokali wyborczych, 10 lokali dostosowanych jest do 
potrzeb wyborców z niepełnosprawnością. Informacja o gra-
nicach obwodów głosowania, ich numerach oraz siedzibach 
obwodowych komisji wyborczych udostępniona jest w Biu-
letynie Informacji Publicznej na stronie miasta Wejherowa 
www.wejherowo.pl, na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Wejherowie i jednostkach organizacyjnych miasta, a także 
na słupach ogłoszeniowych na terenie całego miasta.
Granice obwodów głosowania, ich numery oraz siedziby ob-
wodowych komisji wyborczych dostępne są również w załącz-
niku na stronie internetowej wejherowskiego urzędu miasta.
/raf/

wYbORY pREZYdENTA 
RZECZYpOspOLiTEJ pOLsKiEJ
wEJHEROwO | 28 czerwca zostaną przeprowadzone 
wybory prezydenta Rzeczypospolitej polskiej. 
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Za nami XV Sesja Rady Powiatu Wejhe-
rowskiego, jedna z najważniejszych w cią-
gu roku, podczas której przegłosowano 
absolutorium i wotum zaufania dla Zarzą-
du Powiatu. Jak wynika ze sprawozdania 
zarządu, zaplanowane dochody budżetu 
w kwocie niemal 214,3 mln zł zostały wy-
konane w wysokości ponad 210 mln zł, co 
stanowi 98% planu. Natomiast zaplanowa-
ne wydatki w wysokości niemal 242 mln 
zł zrealizowano w wysokości prawie 218 
mln zł, co stanowi 89,91% planu. Źródłami 
dochodów powiatu były dochody własne, 
które stanowiły 47,22% budżetu ogółem, 
następnie subwencje ogólne 41,31% oraz 
dotacje celowe z budżetu państwa 11,47%.

– To był pracowity rok. Zrealizowaliśmy 
wielu ważnych inwestycji, przy znacz-
nym udziale środków zewnętrznych, któ-
re wpłynęły na poprawę poziomu życia 

mieszkańców. Wśród tych zadań są pro-
jekty drogowe, oświatowe czy społeczne 
– mówi Starosta Wejherowski Gabriela 
Lisius. – Największym przedsięwzięciem 
inwestycyjnym była rozbudowa drogi Go-
dętowo – Nawcz – Tłuczewo na odcinku 
Nawcz – Osiek, rozbudowa ulicy Przemy-
słowej na odcinku od ulicy Granicznej do 
ulicy Wierzbowej w Wejherowie oraz bu-
dowa ronda na ulicy 12 Marca. Ponadto 
w minionym roku oddaliśmy do użytko-
wania nowy budynek szkolny z dziesięcio-
ma pracowniami w Powiatowym Zespole 
Szkół  w Redzie oraz rozbudowaliśmy Po-
wiatowy Zespół Szkół nr 1 w Rumi – do-
daje starosta.

Duża część budżetu, bo ponad 98 mln zł, 
powiat wydał w minionym roku na zada-
nia z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki 
wychowawczej. Środki zostały przeznaczo-

ne przede wszystkim na pokrycie kosztów 
bieżącej działalności edukacyjnej, projekty 
zawodowe dla uczniów i nauczycieli oraz 
na remonty i modernizacje w powiatowych 
placówkach edukacyjno-wychowawczych. 

Kolejną pozycją w budżecie powiatu za-
jęły wydatki na zadania z zakresu pomocy 
społecznej, polityki społecznej i rodziny, 
które w zeszłym roku zamknęły się kwotą 
niemal 46,4 mln zł. Wśród zadań zrealizo-
wanych w tym obszarze wymienić można 
budowę trzech nowych budynków dla 
Ogniska Wychowawczego im. K. Lisiec-
kiego „Dziadka” w Rumi. Następną po-
zycję w budżecie powiatu zajęły wydatki 
drogowe, które w 2019 r. wyniosły ponad 
29,5 mln zł. W zeszłym roku samorząd zre-
alizował szereg inwestycji drogowych i re-
montów, które przyczyniły się do poprawy 
bezpieczeństwa na drogach powiatowych. 
Trzeba również dodać, że wiele zadań było 
realizowanych wspólnie z gminami, m.in. 
rozbudowa drogi Szemud – Karczemki, 
rondo u zbiegu ulic 12 Marca i Sikorskie-
go w Wejherowie, chodnik w miejscowości 
Gniewino czy utwardzenie drogi w Gnie-
wowie na ulicy Spacerowej. Wydatki na 
pozostałe zadania powiatu wyniosły ponad 
43,4 mln zł. W tym obszarze wymienić 
można dofinansowanie zakupu samocho-
du pożarniczego na potrzeby OSP Bojano 
i OSP Sasino oraz łodzi ratowniczej dla 
Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Wejherowie. 

– Dziękuję radnym, zarządowi, dyrekto-
rom i pracownikom jednostek organizacyj-
nych powiatu oraz starostwa, za zaangażo-

wanie i współpracę przy realizacji budżetu 
– powiedziała po głosowaniu Starosta Wej-
herowski Gabriela Lisius. 

Podczas sesji radni przyjęli także pakiet 
uchwał na dofinansowanie prac konser-

watorskich, restauratorskich lub robót bu-
dowlanych przy zabytkach wpisanych do 
rejestru zabytków. Dotację otrzymało sześć 
parafii na renowację powiatowych zabytków 
sakralnych, na łączną kwotę 170.000 zł. 

Absolutorium i wotum zaufania
POWIAT | Radni udzielili Zarządowi Powiatu absolutorium 
i wotum zaufania, pozytywnie oceniając wykonanie budżetu.
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ZrealiZowane inwestycje drogowe:
– Budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy 12 Marca i Sikor-

skiego w Wejherowie, inwestycja współfinansowana wraz 
z Miastem Wejherowo, 

– Rozbudowa ulicy Przemysłowej na odcinku od ulicy Gra-
nicznej do ulicy Wierzbowej w Wejherowie,

– Rozbudowa drogi Godętowo – Nawcz – Tłuczewo na od-
cinku Nawcz – Osiek, 

– Przebudowa drogi Kisewo – Żelazno przez miejscowości 
Świchowo,

– Budowa chodnika na odcinku Luzino – Barłomino,
– Remont drogi Szemud – Karczemki na odcinku przez miej-

scowość Kielno, 
– Przebudowa drogi Szemud – Kamień na odcinku Kielno – 

Karczemki oraz w miejscowości Kielno, poprzez budowę chod-
ników oraz zatok autobusowych wraz z remontami nawierzchni 
jezdni oraz budowę oświetlenia, 

– Dotacja dla Gminy Szemud na budowę chodnika na odcin-
ku Szemud – Karczemki,

– Rozbudowa drogi powiatowej Rumia – Łężyce – Gdynia, 
poprzez budowę chodnika oraz budowę oświetlenia,

– Utwardzenie drogi Reda – Gniewowo na odcinku przez 
miejscowość Gniewowo (ul. Spacerowa),

– Dotacja dla Gminy Gniewino na przebudowę drogi Mie-
rzyno – Gniewino – Czymanowo, poprzez budowę chodnika 
w miejscowości Gniewino.

PoZostałe inwestycje: 
– Budowa trzech nowych budynków dla Ogniska Wycho-

wawczego im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Rumi,

– Rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie o kom-
pleks 10 pracowni wraz zakupem sprzętu komputerowego do 
sal dydaktycznych, 

– Rozbudowa szkoły, etap I w Powiatowym Zespołu Szkół nr 
1 w Rumi,

– Przebudowa poddasza, przekształcenie w bibliotekę w Po-
wiatowym Zespole Szkół nr 1 w Rumi,

– Kontynuacja projektu „Zintegrowany rozwój szkolnictwa 
zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowę 
i doposażenie infrastruktury publicznych szkół zawodowych 
w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie 
sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej 
potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy”,

– Termomodernizacja budynku Powiatowego Zespołu Po-
radni Psychologiczno- Pedagogicznych w Wejherowie,

– Kontynuacja projektu „Utworzenie Książnicy prof. Gerarda 
Labudy jako unikatowego zbioru dziedzictwa kulturowego 
Pomorza poprzez adaptację budynków Zespołu Pałacowo – 
Ogrodowo – Parkowego przy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko – Pomorskiej na potrzeby ruchu turystycznego 
regionu”,

– Zakup łodzi ratowniczej na potrzeby Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie,

– Kontynuacja projektu „Za życiem”,
– Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP 

w Bojanie i OSP w Sasinie,
– Kontynuacja projektu „Wsparcie przedsiębiorczości na 

Kaszubach”,
– Dofinansowanie remontu oddziału urologii w Szpitalu 

Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie.
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Co ludzie (wy)powiedzą?
WEJHEROWO | Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie rozpoczęła nowy cykl spotkań on-line 
zatytułowany "Co ludzie (wy)powiedzą? Spotkania z historią". Najnowszy odcinek - już w piątek, 3 lipca. 

Cykl jest współtworzony - jako kontynuacja dłu-
goletniej współpracy – wspólnie z Klubem Miło-
śników Wejherowa. Skąd taki pomysł? Odpowiedź 
jest prosta – z potrzeby. Coraz więcej osób intere-
suje się bowiem historią regionu, w którym miesz-
ka. Mieszkańcy chcą poznać dzieje swojego miasta 
czy wsi, ciekawostki, najważniejsze wydarzenia, 
które wpłynęły także na dzisiejszą rzeczywistość. 

Założeniem twórców cyklu było zatem przybli-
żenie historii Wejherowa i okolic, przypomnienie 
wydarzeń, osób i miejsc, znaczących i charaktery-
stycznych dla naszego regionu.

Na ekranie można będzie zobaczyć wiele znanych 

osób, pasjonatów historii, którzy zechcieli podzie-
lić się swoją wiedzą i wspomnieniami dotyczącymi 
życia naszego miasta, nie zabraknie też ciekawo-
stek i anegdot. W kilku pierwszych odcinkach, 
zobaczymy Edmunda Mehringa, opowiadającego 
historię dzielnicy Nanice po 1918 roku. Modera-
torem wydarzenia jest Marcin Gniech, członek 
KMW, wielki miłośnik i znawca historii naszego 
miasta. Najbliższy odcinek zostanie wyemitowany 
3 lipca o godz. 12:00 na fanpage’u biblioteki face-
book.com/PowiatowaBibliotekaWejherowo oraz  
na kanale YouTube.

/raf/
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Powiat Wejherowski
www.powiatwejherowski.pl /powiatwejherowski

 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 realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 1716) oraz art. 10, 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu 
postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 256) zawiadamiam, że na wniosek Prezydent Miasta Wejherowa, 84-200 
Wejherowo ul. Plac Wejhera 8 z dnia 2020-04-14 (uzupełnionego dnia 2020-06-12) wszczęto postępowanie w sprawie:

 wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej pn.:  
Budowa łącznika pomiędzy ul. Kopernika a ul. Dworcową w Wejherowie w ramach zadania „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa”

na nieruchomościach gruntowych na terenie Miasta Wejherowa określonych poniżej:

A. działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogi gminnej:
- obr. 16 działki nr ewid.: 87/5 (powstałej z dz. nr 87/3), 88/1 (powstałej z dz. nr 88), 87/4, 95/5, 102/5 (powstałej z dz. nr 102/4), 304/4, 100/7 
(powstałej z dz. nr 100/4), 305/1 (powstałej z dz. nr 305), 107/1 (powstałej z dz. nr 107), 105/1, 104/1, 109/8, 109/6

B. działki objęte obowiązkiem rozbiórki obiektów budowlanych, budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, zjazdów i innych dróg 
publicznych:
- obr. 16 działki nr ewid.: 81, 87/6 (powstałej z dz. nr 87/3), 88/2 (powstałej z dz. nr 88), 102/6 (powstałej z dz. nr 102/4), 100/6, 100/8 (powstałej z dz. 
nr 100/4), 99/2, 304/3, 99/1, 100/3, 113/2, 94/1, 305/2 (powstałej z dz. nr 305), 107/2 (powstałej z dz. nr 107), 109/7, 109/5, 106/3, 93, 109/10, 89/2

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, właściwe organy administracji rządowej i samorządowej oraz właścicieli, zarządców 
i użytkowników terenów objętych inwestycją o możliwości składania wniosków, uwag lub zastrzeżeń dotyczących przedmiotowej sprawy, a także 
o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji kończącej postępowanie, 
która zostanie podjęta w terminie nie krótszym niż 14 dni od daty dokonania się obwieszczenia. Wgląd do akt postępowań administracyjnych 
w okresie epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego spowodowanego wirusem COViD-19 będzie możliwy po wcześniejszym umówieniu się. 
Osoby, które chcą uzyskać wgląd do akt, proszone są o zgłoszenie takiego zamiaru telefonicznie lub drogą elektroniczną. Wgląd do akt sprawy 
będzie możliwy w godz.7.30-15.30, tel. 58 572-94-47 lub można złożyć ewentualne zastrzeżenia i uwagi na piśmie drogą elektroniczną poprzez 
platformę ePUaP, za pośrednictwem operatora pocztowego lub skrzynki na terenie starostwa. 
informuje się, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania 
uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

KOMUNIKAt DOtyCZĄCy OBSŁUGI KLIENtóW WyDZIAŁU KOMUNIKACjI 
StAROStWA POWIAtOWEGO W WEjhEROWIE

Wydział komunikacji starostwa Powiatowego w Wejherowie obsługuje klientów 
 w godzinach 8-15, po wcześniejszej rezerwacji terminu wizyty. 

rezerwacji terminu wizyty dotyczącego: rejestracji pojazdu, wydania dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych, zmian 
dokonanych w pojeździe, praw jazdy, zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, legitymacji instruktora nauki jazdy itp. od 

dnia 12.06.2020 r. można dokonać internetowo pod adresem: https://bezkolejki.eu/spwejherowo/reservation 

W sprawach informacyjnych (z wyłączeniem rezerwacji terminu wizyty) w zakresie:
- rejestracji pojazdów, dowodów i tablic rejestracyjnych można dzwonić pod numery telefonów:  
58 572-95-26, 572-95-61 , 58 572-95-63;
- praw jazdy, zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, legitymacji instruktora nauki jazdy można dzwonić pod numery telefonów:  
58 572-95-25, 58 572-95-28.

Do starostwa Powiatowego w Wejherowie będą wpuszczani wyłącznie umówieni klienci mający zakryte usta i nos przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo 
maseczki. Klienci będą wpuszczani do budynku starostwa wejściem od strony zachodniej (parku). Proszę o punktualne przybycie. spóźnienie wiązać się będzie 
z automatycznym anulowaniem wizyty. Jednocześnie informuje się o możliwości zostawienia kompletnego wnioskuwraz z numerem telefonu i adresem e-mail 
w skrzynce umieszczonej w przedsionku wejścia do starostwa Powiatowego od strony zachodniej (parku). Wnioski te będą rozpatrywane sukcesywnie. 

!



„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”
    ks. Jan Twardowski

spRZEdAM materac rehabilitacyjny, grzej-
nik 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 Pierwoszynie, 4 
osobowy, tel. 607 291 564

pROfEsJONALNA fotografia okolicz-
nościowa: śluby, wesela, sesje plenerowe, 
chrzty, komunie, tel. 697

RÓŻNE

spRZEdAM drewno opało-
we, gałęziówkę, sosnę, buk, 130 zł, 
tel. 729 888 783

pRZEwRACARKO zgrabiarka 4 gwiazdy 
i taśmówka 1760 zł, tel. 600 667 860

słOMA w balotach 120x150, siano, słoma 
w kostkach z magazynu, możliwość trans-
portu, tel. 506 250 477

dREwNO opałowe, buk, sosna i gałęziów-
ka, porąbane, ułożone, możliwy transport, 
tel. 506 250 477

pRAsA Ferguson, duży podbieracz, 2500 
zł, tel. 506 250 477

OpRYsKiwACZ 400 l, lance 12 m, 1390, 
mało używany, tel. 600 667 860

ROZdRAbNiACZ BAK na 2 worki z silni-
kiem 840 zł, tel. 600 667 860

słOMA sucha 120/120, cena 25 zł, Szemud, 
tel. 510 751 837

bECZKA na podwórzu 2000 l, cena 1150 zł, 
Szemud, tel. 510 751 837

ZłOTA rączka, drobne naprawy, sprzątanie 
obejścia, piwnic, transport, prace w ogrodzie, 
okolice Luzina, Wejherowa, tel. 693 737 381

spRZEdAM lodówkę, dwudrzwiową, typ 
daewoo, cena do uzgodnienia, stan idealny, 
tel. 885 557 151, tel. 58 714 41 54

NIERUCHOMOŚCI

pOsZUKUJę wYNAJąć

sZUKAM do wynajęcia 2 pokojowe miesz-
kanie (samodzielne), W-wo, tel. 663 253 
845

wYNAJMę

dO wynajęcia kwatera dla pracowników 

OGŁOSZENIA

firm, dobra lokalizacja, Bolszewo, tel. 781 
426 010

KUpię

KUpię mieszkanie za gotówkę, w Trójmie-
ście, do remontu, zadłużone, tel. 572 48 55 
29

sKUp mieszkań za gotówkę, w trójmiescie 
i okolicach, tel. 510 894 627

ReKlaMa 32/2019/Rl

Kupię mieszKanie!!!
W powiecie wejherowskim, 1-3 pokoje,

może być do remontu.

  728-657-517, iza
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EDUKACJA

pORAdY z matematyki, fizyki i chemii 
udzielę uczniowi przez telefon. Tel: 58 677 
01 50

SPRZĘT ELEKT.

spRZEdAM komputer, dysk 120 GB, klawia-
tura Vobis, monitor LCD TV Samsung z pilo-
tem, 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 Trójmiasto i okolice, tel. 
601 677 964

spRZEdAM dREwNO 
bukowe, grube, twarde, 

wysuszone, sezonowane 3 lata 
poukładane na paletach po 1 

metr sześcienny, tylko 3 palety 
Cena 590 zł za całość. 

Odbiór własnym transportem 
lub załatwię transport 

odpłatnie.

 Tel. 602 705 001 
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UwAgA... NOwY NUMER OgłOsZEń ZA 2 Zł 7248!

WyKAZ KAtEGORII:
na nr 79567 (9 zł + VaT)

TOWaRzYsKie: eXP.tow.

DaM PRaCĘ: eXP.PdP.

szUKaM PRaCY: eXP.PsP.

UsłUgi: eXP.Usl.

na nr 7248 (2 zł + VaT)

nieRUCHOMOŚCi 
sPRzeDaM:

eXP.nsP.

nieRUCHOMOŚCi KUPiĘ: eXP.nKU.

nieRUCHOMOŚCi 
zaMieniĘ:

eXP.nZa.

nieRUCHOMOŚCi DO 
WYnaJĘCia:

eXP.ndw.

nieRUCHOMOŚCi 
POszUKUJĘ WYnaJĄĆ:

eXP.nPw.

MOTORYzaCJa 
sPRzeDaM:

eXP.MsP.

MOTORYzaCJa KUPiĘ: eXP.MKU.

MOTORYzaCJa inne: eXP.Min.

eDUKaCJa: eXP.edU.

sPRzĘT eleKTROniCznY 
KOMPUTeRY:

eXP.sKo.

sPRzĘT eleKTROniCznY 
TeleFOnY:

eXP.ste.

sPRzĘT eleKTROniCznY 
inne:

eXP.sin.

RÓŻne: eXP.roZ.
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EWELINIE 
MAGDZIARCZYK - PLEBANEK

Pani

OjCA

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej

wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia,
które choć na chwilę niech dają ukojenie  

w trudnych dniach po śmierci 

składają
Arkadiusz Kraszkiewicz

Zastępca Prezydenta 
MiastaWejherowa

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

Wójt Gminy Wejherowo 
 Henryk Skwarło 

 wraz z pracownikami Urzędu Gminy

Przewodniczący Rady Gminy 
Hubert Toma  

wraz z radnymi

WOjCIEChOWI 
KuZIEL

Panu
ŻONY

Radnemu Gminy Wejherowo

OgłOszenie 161/2020/DB

Składamy wyrazy głębokiego współczucia  
oraz

wsparcia i otuchy w trudnych chwilach

Łącząc się w żalu z powodu śmierci
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Mecz na Wzgórzu Wolności 
zakończył się zwycięstwem 
Dumy Lubelszczyzny 2:1. 
Pierwszy kwadrans spotka-
nia na Wzgórzu Wolności 
to wyrównana gra obu ekip. 
Z każdą kolejną minutą 
przewagę w posiadaniu piłki 
zyskiwali goście, ale ich spo-
soby na sforsowanie formacji 
obronnej Żółto-Czarnych 
okazywały się nieskuteczne.  
W 20. minucie znakomitym 
dograniem popisał się Paweł 
Sasin, który wypatrzył Barto-

sza Śpiączkę. 28-letni napastnik Górnika Łęczna wykorzystał 
dogodną sytuację i otworzył rezultat spotkania na Wzgórzu 
Wolności. W kolejnych fragmentach meczu znacznie częściej 
atakowali goście. Gryf konsekwentnie rozrywał piłkę na wła-
snej połowie czekając na płynne przejście do kontrataku. 
 Piłkarze Górnika weszli w drugą połowę z dużym animu-
szem. Swoje szanse mieli Leandro oraz Stromecki i gdyby 
nie szczelna obrona Gryfa rezultat spotkania mógłby zostać 
podwyższony. Dopiero w ostatnim kwadransie piłkarze ze 
Wzgórza Wolności  zaczęli dyktować warunki gry. W 84. 
minucie  świetnie uderzył Goerke i choć na raty, to skutecz-
nie interweniował Kostrzewski. Zaledwie 2 minuty później do 
wyrównania doprowadził Marcin Burkhardt. Były repre-
zentant Polski uderzył piłkę po długim rogu i nie dał szans 
bramkarzowi Górnika. Gdy wydawało się, że mecz w Wej-
herowie zakończy się podziałem punktów do ataku rzucili 
się goście. W 89. minucie stały fragment gry wykorzystał 
Aron Stasiak, który uderzając głową znalazł drogę do bramki 
gospodarzy.  Górnik Łęczna zwycięża z Gryfem Wejherowo 
po emocjonującej końcówce 2:1.

pECHOwA pORAżKA gRYfA
ii LigA | żółto-Czarni byli o włos od zdobycia punktu 
w spotkaniu z górnikiem łęczna. w ostatniej minucie 
bramkę na wagę trzech punktów zdobył Aron stasiak. 

Uroczyste zakończenie roku akademickiego 
2019/2020 odbyło się w środę, 24 czerwca, 
w Rodzinnym Parku Miejskim. Certyfikaty 
ukończenia kolejnego roku akademickiego 
wręczyli wykładająca w UTW język niemiecki 
Mariola Szreder, zastępca burmistrza Łukasz 
Kamiński (również wykładowca języka an-
gielskiego w UTW) oraz Bożena Natzke, dy-

rektor Miejskiej Biblioteki w Redzie. 
To był rok pełen wyzwań. Seniorzy brali 

udział w warsztatach i wykładach o tema-
tyce zdrowotnej, turystycznej, historycznej, 
prawoznawczej, muzycznej oraz literaturo-
znawczej.  W programie znalazły się zajęcia 
z rękodzieła artystycznego, gimnastyki rekre-
acyjnej, warsztaty fotograficzne oraz zajęcia 

Aquasenior organizowane w redzkim Aqu-
aparku. Rok akademicki studenci rozpoczęli 
wykładem dotyczącym religii monoteistycz-
nych, stanowiącym wprowadzenie do wyjaz-
du szkoleniowego do cerkwi, synagogi i me-
czetu w Gdańsku. Kolejne zajęcia to spotkanie 
autorskie z Andrzejem Januszem promujące 
książkę "Losy szlachty Północnych Kaszub" 
oraz tradycyjne już zaduszki poetyckie, pod-
czas których swoje utwory prezentowali słu-
chacze UTW. Studenci pogłębiali znajomość 
języka angielskiego i niemieckiego, poznawali 
tajniki obsługi komputera i portali społeczno-
ściowych oraz zagrożeń z nimi związanych. 
Zorganizowano też wyjazd do Teatru Mu-
zycznego na musical Hairspray oraz koncerty 
- noworoczny i piosenek biesiadnych, które 
odbyły się w siedzibie biblioteki. 

- Był to dla nas wszystkich wyjątkowy rok, ze 
względu na epidemię koronawirusa. 5 marca 
wykłady i zajęcia zostały zawieszone. Od maja 
UTW wznowił działalność, studenci spotykali 
się w Rodzinnym Parku Miejskim, na próbach 
inscenizacji przygotowanych na zakończenie 
roku akademickiego i Narodowego Czytania. 
Trwają próby do Teatralnego Pasjansa 2020, 
studenci pod okiem reżysera Macieja Wiznera 
przygotowują spektakl "Żaby" Arystofanesa, 
który zaprezentują szerokiej publiczności na 
scenie Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego 
podczas Wielkiego Finału w listopadzie 2020 
roku - mówi Bożena Natzke. 

Uniwersytet Trzeciego 
Wieku już na wakacjach
REDA | Uniwersytet Trzeciego Wieku w Redzie uroczyście za-
kończył niedawno kolejny, szesnasty już rok swojej działalności, 
a studenci udali się na zasłużone, letnie wakacje i wypoczynek. 

W ubiegły czwartek, 18 czerwca, ruszyła Waka-
cyjna Liga Lekkoatletyczna. Uczestnicy będą rywa-
lizować w każdy czwartek, aż do końca lipca, w 3 
kategoriach wiekowych: klasy I – IV, V-VI oraz VII 
– VIII, oddzielnie dla dziewcząt i chłopców. Uczest-
nicy będą rywalizować w takich konkurencjach jak: 
rzut piłeczką palantową, skok w dal, skok wzwyż 
czy pchnięcie kulą, zgodnie z przepisami Polskiego 
Związku Lekkiej Atletyki. Dla zwycięzców przygo-
towano atrakcyjne nagrody oraz pamiątkowe dyplo-
my dla wszystkich uczestników.

– Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na ko-
lejne zajęcia w nadchodzących tygodniach. Spotkania 
odbywają się w sportowej i miłej atmosferze, na czym 
najbardziej nam zależy – mówi Jerzy Conradi, dyrek-
tor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Redzie.

Z kolei w czwartek, 25 czerwca, na stadionie Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Redzie odbyły 
się zawody lekkoatletyczne w ramach programu 
„Lekkoatletyka dla każdego!”, którego celem jest po-
pularyzacja i upowszechnianie aktywności fizycznej 
wśród młodzieży.

 – To pierwsze zawody w tym roku kalendarzowym 

i pierwsze od wybuchu pandemii koronawirusa. 
Umiejscowienie tych zawodów w Redzie jest dowo-
dem zaufania władz lekkoatletycznych i potwierdze-
niem wysokiego poziomu imprez sportowych orga-
nizowanych w naszym mieście.  Serdecznie dziękuję 
za pomoc sponsorom oraz partnerom wydarzenia, 
a także wszystkim tym, którzy byli zaangażowani 
w jego sprawne przeprowadzenie– dodaje Sebastian 
Browarczyk z UKS Jedynka Reda.

Natomiast w najbliższą sobotę, 27 czerwca, startuje 
mityng lekkoatletyczny U 16, U 18, U 20 i S. Początek 
zawodów o godz. 11.00. W programie zawodów zna-
lazły się takie konkurencje jak: bieg na 100m, 300m, 
600m oraz 1000m, skok wzwyż, skok w dal, rzut kulą 
czy rzut oszczepem. Prawo startu w zawodach mają 
zawodnicy urodzeni w latach 2006-2001 oraz senio-
rzy, którzy są mieszkańcami powiatów: wejherowskie-
go, puckiego, lęborskiego, tczewskiego, chojnickiego, 
człuchowskiego, kartuskiego, miasta Gdańska, miasta 
Gdyni, miasta Sopotu. Z powodu ograniczeń spowo-
dowanych pandemią, wprowadzono ograniczenie pra-
wa zgłoszenia i startu do tylko jednej konkurencji. Za-
wody nie mogłyby się odbyć bez wsparcia finansowego 
Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku. Organizatora-
mi obu imprez sportowych są: Pomorski Okręgowy 
Związek Lekkiej Atletyki, Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Redzie, oraz UKS Jedynka Reda.

Lekkoatletyka dla każdego

REDA | Miasto przygotowało ciekawe propozycje 
dla amatorów lekkoatletyki, którzy latem szukają 
aktywnej rozrywki oraz sportowych emocji.
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