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DOTACJE NA ZABYTKI

Sześć parafii z terenu powiatu wejherowskiego otrzymało 
pieniądze na prace konserwatorskie, restauratorskie lub ro-
boty budowlane przy zabytkowych kościołach wpisanym 
do rejestru zabytków. Cel, jaki przyświeca samorządowi, to 
zachowanie zabytków dla przyszłych pokoleń. W tym roku 
Rada Powiatu Wejherowskiego przeznaczyła 170 tys. zł.  
str. 3

WARTO BYĆ W METROPOLII

Środki finansowe na Węzeł Inte-
gracyjny Wejherowo-Kwiatowa, 
rewitalizację śródmieścia miasta, 
termomodernizację budynków - 
to tylko niektóre korzyści, jakie 
zyskało Wejherowo z przynależ-
ności do obszaru metropolitalne-
go nad Zatoką Gdańską. 
str. 2

SAMORZĄDOWCY O FINANSACH

Obniżenie wpływów do budżetów 
powiatów i gmin z podatku PIT 
oraz większe koszty oświaty – to 
dwa główne powody, które powo-
dują ogromne problemy finanso-
we samorządów. Przedstawiciele 
władz samorządowych krytykują 
decyzje rządu i chcą zmian.
str. 8-9
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Warto być w Metropolii
WEJHEROWO | Środki finansowe na Węzeł Integracyjny Wejherowo-Kwiatowa, rewitalizację śród-
mieścia miasta, termomodernizację budynków - to tylko niektóre korzyści, jakie zyskało Wejherowo 
z przynależności do obszaru metropolitalnego nad Zatoką Gdańską. 

Od 2015 roku Stowarzyszenie Obszar Me-
tropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot sforma-
lizowało współpracę samorządów leżących 
w obrębie Metropolii nad Zatoką Gdańską. 
Stowarzyszanie, które zrzesza 56 miast, gmin 
i powiatów z województwa pomorskiego, 
w tym miasto Wejherowo, jest m.in. jedną 
z instytucji pośredniczących we wdrażaniu 
Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 
Obecnie Stowarzyszenie OMGGS zarządza 
funduszami europejskimi o wartości 1,76 mld 
zł, co przekłada się na pakiet prawie 180 pro-
jektów o całkowitej wartości 3,13 mld zł. 

- Największą korzyścią dla samorządów 
z przynależności do obszaru metropolitalne-
go są przede wszystkim środki unijne z tzw. 
ZIT, czyli Zintegrowanych Inwestycji Teryto-
rialnych – podkreśla Krzysztof Hildebrandt, 
prezydent Wejherowa. - To także wymiana 
doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie 
przedsięwzięć wykonywanych przez samorzą-
dy, zasad udzielania zamówień publicznych, 
dyscypliny finansowej. Razem możemy osią-
gnąć więcej w myśl zasady Związku „Wszyscy 
dla jednego. Jeden dla wszystkich”.

- Z przynależności samorządów do związ-
ku metropolitalnego wynika wiele korzyści – 
m.in. węzły integracyjne, wspólne programy 
społeczno-gospodarcze, a także wspólna pro-
mocja – wylicza Beata Rutkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa oraz współprzewod-
nicząca komisji ds. społeczno-gospodar-
czych OMGGS. - W Wejherowie, które jest 
członkiem Obszaru Metropolitalnego Gdań-
sk-Gdynia-Sopot, widać wiele efektów dzia-
łań, które poprawiają komfort i jakość życia 
mieszkańców naszego miasta.

Poniżej prezentujemy inwestycje i inne 
zadania realizowane przez Urząd Miejski 
w Wejherowie związane z przynależnością 
do Metropolii.

 Węzeł integracyjny
Jedną z największych i najtrudniejszych in-

westycji drogowych w Wejherowie jest budowa 
Węzła Integracyjnego Wejherowo-Kwiatowa 
oraz tunelu w ciągu ulicy Kwiatowej w Wejhe-
rowie. W ramach inwestycji przebudowana zo-
stała już ulica 10 Lutego i część ulic: Kopernika, 
Dworcowej i Kwiatowej. Wybudowane zostało 

rondo przed dworcem PKP, miejsca postojowe 
dla taksówek, samochodów i rowerów oraz 
przystanki autobusowe. Niedawno oddano 
także do użytku parking po północnej stronie 
dworca PKP – pomiędzy torami kolejowymi, 
a drogą krajową nr 6. Połączony on został ist-
niejącym przejściem z dworcem. Trwa budo-
wa tunelu pod torami kolejowymi. Cały teren 
wokół budowy Węzła Integracyjnego Wejhe-
rowo-Kwiatowa zostanie zagospodarowany 
z uwzględnieniem terenów zielonych.

termomodernizacja budynkóW
W Wejherowie realizowany jest projekt 

unijny termomodernizacji budynków, który 
służy ograniczeniu wydatków na ogrzewanie 
oraz ochronie środowiska i poprawie jakości 
powietrza w metropolii. Ponadto w ramach 
projektu ZIT, z którego środki pochodzą 
z Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko, na terenie Wejherowa trwa 
termomodernizacja sieci ciepłowniczych 
OPEC. Celem tych projektów jest poprawa 
efektywności istniejącej infrastruktury oraz 
przyłączenie nowych odbiorców do sieci cie-
płowniczej.

reWitalizacja ŚrodmieŚcia
W Wejherowie realizowany jest także pro-

jekt Rewitalizacji Śródmieścia Wejherowa. 
Zadania dotyczą aktywizacji społecznej 
i zawodowej mieszkańców oraz odbudowy 
infrastruktury publicznej w tym. remont 
budynków komunlanych, wspólnot mieszka-
niowych wraz z zagospodarowaniem otocze-
nia, przestrzeni publicznych, w tym parków, 
skwerów. Do tej pory odnowiono m.in. budy-
nek na potrzeby Klubu Integracji Społecznej, 
wykonano remont sześciu elewacji w budyn-
kach wspólnot mieszkaniowych, urządzono 
Park Cedron oraz zrealizowano ciąg pieszo-
jezdny łączący ul. Dworcowąz ul.Spacerową 
i ciąg spacerowy wzdłuż ul. Sobieskiego. 
Warto dodać, iż program rewitalizacyjny to 
jeden z trudniejszych programów unijnych. 
Uczestniczy w nim zaledwie osiem miast na 
obszarze OMGGS. 

Wspólne zakupy
Duże korzyści samorządy z obszaru me-

tropolitalnego, w tym Wejherowo, uzyskują 
dzięki wspólnym zakupom. Oszczędności 
sięgają 80 mln złotych. Metropolia uzyskuje 
upusty cenowe w wysokości nawet 30 pro-
cent. Wspólnie kupowane są: energia elek-
tryczna, gaz ziemny, paliwo do samochodów 
służbowych, olej opałowy, usługi pocztowe, 
a także urny wyborcze.

Wejherowo uczestniczy w pilotażu analizy 
wydatków w zamówieniach publicznych w sa-
morządach metropolii. Z grupy 8 samorządów 
jednym z najwięcej wydających na lokalnym 
rynku było miasto Wejherowo – 85,1 proc.

metropolitalny budżet 
obyWatelski

Wejherowo było jednym z dziewięciu sa-
morządów uczestniczących w Metropolital-
nym Budżecie Obywatelskim. Głosowanie 
odbywało się w tych samorządach w tym sa-
mym terminie, co pomogło m.in. w promocji 
budżetu obywatelskiego. Średnia frekwen-
cja we wszystkich miastach wyniosła 13,26 
proc., rekordową frekwencje odnotowano 
w Wejherowie, gdzie głosowało 21,64 proc. 
mieszkańców.
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Pieniądze dla parafii 
na renowację zabytków
POWIAT | Sześć parafii z terenu powiatu wejherowskiego otrzymało pieniądze na prace konser-
watorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowych kościołach wpisanym do reje-
stru zabytków. W tym roku Rada Powiatu Wejherowskiego przeznaczyła na ten cel 170 tys. zł.

W podpisywaniu umowy uczestniczył Mieczysław 
Struk - Marszałek Województwa Pomorskiego, Henryk 
Skwarło - Wójt Gminy oraz Jacek Macholl - sołtys Orla. 
To właśnie sołectwo Orle będzie bezpośrednim benefi-
cjentem otrzymanych środków finansowych.
Realizacja przedsięwzięcia będzie polegała na budowie 
miejsca integracji mieszkańców przy istniejącej przysta-
ni kajakowej. Wybudowane zostanie palenisko wraz z in-
frastrukturą towarzyszącą. Całość dopełnią nasadzenia.
Powstanie nowego, ogólnodostępnego elementu rekre-
acyjnego w samym centrum sołectwa przyczyni się do 
częstszego korzystania z walorów przyrodniczych Kana-
łu Redy oraz Jeziora Orle przez mieszkańców i turystów.
Przedsięwzięcie oszacowano na kwotę 15.500,00 zł, przy 
czym 10.000,00 zł to kwota pozyskana z dofinansowa-
nia, natomiast reszta zostanie sfinansowana z własnych 
środków oraz niedpłatnej pracy mieszkańców sołectwa.
Pomoc finansowa udzielana przez Sejmik Województwa 
Pomorskiego na dofinansowanie zadań własnych gminy 
w zakresie małych projektów lokalnych pod nazwą 
„Aktywne Sołectwo Pomorskie 2020” realizowanych na 
terenach wiejskich.
/UGW/

noWe miejsce integracji
gm. WejHeroWo | podpisano umowę na dofinansowa-
nie projektu ze środków Województwa w ramach pomocy 
finansowej pn. „aktywne sołectwo pomorskie 2020”. 

Od ponad dekady Samorząd Powia-
tu Wejherowskiego przeznacza znacz-
ne środki finansowe na rewitalizację 
obiektów zabytkowych w celu ratowania 
dziedzictwa kulturowego Ziemi Wejhe-
rowskiej. W bieżącym roku najwyższą 
dotację, w wysokości 45 tys. zł, otrzy-
mała Parafia Rzymskokatolicka pw. św. 
Józefa Oblubieńca NMP w Zwartowie, 
z przeznaczeniem na wykonanie III eta-
pu prac remontowo-konserwatorskich 
w zakresie remontu elewacji ceglanej 
kościoła  w Zwartowie.

– W 2007 r. Rada Powiatu Wejhe-
rowskiego określiła zasady udzielania 
dotacji na dofinansowanie prac konser-
watorskich, restauratorskich lub robót 
budowlanych przy obiekcie wpisanym 
do rejestru zabytków – wyjaśnia Staro-
sta Wejherowski Gabriela Lisius. – Ich 
celem było zachowanie historycznego, 
artystycznego i kulturowego dziedzic-
twa oraz poprawa stanu zabytków Ziemi 
Wejherowskiej. 

Po raz pierwszy wsparcie finansowe 
otrzymał kościół pw. św. Ottona w Kost-

kowie. Pieniądze w wysokości 40 tys. 
zł zostaną przeznaczone na wykonanie 
prac konserwatorskich przy elewacji ka-
mienno-ceglanej kościoła filialnego pw. 
św. Józefa w Salinie. 

Dotacją w kwocie 35 tys. zł powiat 
wsparł Dom Zakonny Ojców Francisz-
kanów w Wejherowie. Środki pozwolą 
na wykonanie II etapu prac konserwa-
torskich przy organach znajdujących się 
w kościele pod wezwaniem Św. Anny 
w Wejherowie.

Parafia pw. św. Antoniego Padewskie-
go w Łęczycach otrzymała 25 tys. zł na 
wykonanie prac  konserwatorskich ścian 
wewnętrznych kościoła filialnego pw. św. 
Izydora Rolnika w Świetlinie.

Na liście obiektów objętych dofinan-
sowaniem znalazł się ponadto kościół 
pw. św. Wawrzyńca w Luzinie, który 13 
tys. zł przeznaczy na wykonanie prac 
konserwatorskich przy figurze Madon-
ny z Dzieciątkiem znajdującej się w oł-
tarzu głównym.

Wsparcie finansowe otrzymała rów-
nież parafia pw. św. Apostołów Piotra 

i Pawła w Brzeźnie Lęborskim. Środki 
w wysokości 12 tys. zł przeznaczone 
zostaną na prace konserwatorskie przy 
drzwiach głównych. 

Konkurs na dotacje ogłaszany jest co 
roku. Uprawnionymi do ubiegania się 
o pozyskanie środków finansowych jest 
każdy podmiot będący właścicielem, 
a także podmiot, który do zabytku po-
siada tytuł prawny wynikający z użytko-
wania wieczystego, ograniczonego prawa 
rzeczowego, trwałego zarządu lub stosun-
ku zobowiązaniowego. Wsparcie finanso-
we może być udzielone pod warunkiem, 
że obiekt wpisany jest do rejestru zabyt-
ków, znajduje się na obszarze powiatu, do-
stępny jest publicznie oraz posiada istotne 
znaczenie historyczne, artystyczne i kul-
turalne dla mieszkańców powiatu. Warto 
dodać, że dotacja może pokryć do 80 pro-
cent ogółu nakładów poniesionych przez 
właściciela lub użytkownika wieczystego 
obiektu zabytkowego. 

– Zabytkowe obiekty sakralne znaj-
dujące się na terenie naszego powiatu 
są dowodem naszej długiej i bogatej 

historii oraz dziedzictwa kulturowego, 
dlatego trzeba o nie szczególnie dbać, 
by zachować je dla następnych pokoleń 

– podkreśla Starosta Wejherowski Ga-
briela Lisius.

/raf/

W porządku obrad znalazły się informacje wój-
ta z działalności międzysesyjnej oraz informacje 
i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.

Następnie radni pochylili się nad kolejnymi 
punktami porządku obrad i podjęli uchwały 
w sprawach: zmieniającą uchwałę w sprawie 
nadania nazw ulicom we wsi Bolszewo; nadania 
nazwy ulicy w miejscowości Bolszewo; okre-
ślenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie 
Wejherowo na rok szkolny 2020/2021; uchwa-
lenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla wschodniego fragmentu 
miejscowości Zbychowo w Gminie Wejhero-
wo; zmiany budżetu Gminy na 2020 rok.

Następnym punktem obrad było rozpatrzenie 
raportu o stanie gminy za 2019 r. i debata nad 
przedstawionym dokumentem, zakończona 
udzieleniem Wójtowi Gminy wotum zaufania.

Szczególnie istotnym aspektem obrad XVIII 
Sesji Rady Gminy było podjęcie uchwały 
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia spra-
wozdania finansowego oraz sprawozdania 
z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 
2019 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi 
Gminy Wejherowo za 2019 rok. 

Przed podjęciem przedmiotowych uchwał 
Wójt Henryk Skwarło w swoim wystąpieniu 
szczegółowo omówił realizację budżetu za 
2019 roku w zakresie dochodów i wydatków 
oraz wykonanych inwestycji.

Jako najważniejsze liczby budżetu Gminy 
w roku 2019 wskazał:

- dochody: 151 439 010,96 zł (wykonanie pla-
nu 100,02 %)

- wydatki: 156 462 408,68 zł (wykonanie pla-
nu 95,47 %)

Ponadto Wójt nadmienił, że są to najwyż-
sze wartości budżetów wykonanych w historii 
Gminy Wejherowo. W dochodach o około 20 
mln złotych, w wydatkach o około 22 mln zło-
tych więcej niż w roku poprzednim.

Również na realizację inwestycji poniesio-
no najwyższe w historii wydatki w kwocie 
32.171 301,37 zł to jest o ponad 7 mln złotych 
więcej w stosunku do roku 2018.

Szczególnie istotne, wykonane w 2019 roku 
zadania to:

Ulica Parkowa i Wierzbowa w Kąpinie, stre-
fy rekreacyjno-sportowe w Reszkach i Górze, 
termomodernizacja budynku Urzędu Gminy, 
budynku mieszkalnego przy ulicy Drzewia-
rza w Gościcinie, Szkoły Podstawowej w Go-
ścicinie i Orlu, Centrum Integracji i Kultury 
w Bieszkowicach, budowa remizy OSP w Orlu, 
kolejny etap ulicy Polnej w Bolszewie oraz most 
w jej ciągu, budowa ulicy Klimka w Gościcinie 
wraz z odwodnieniem, ulica Żeromskiego, 
Asnyka, Orzeszkowej w Bolszewie, węzeł inte-
gracyjny przy stacji w Gościcinie. W 2019 roku 
pozyskano również najwyższą kwotę środków 
zewnętrznych, zasilających budżet własny, czy-
li 13. 034 539,79 złotych w tym 6 105 036,73 
złotych stanowią środki z Unii Europejskiej 
a pozostałe pochodzące z budżetu państwa 
i innych źródeł. 

Wójt złożył podziękowania Radzie Gminy, 
sołtysom, stowarzyszeniom, jednostkom or-
ganizacyjnym i pracownikom Urzędu Gmi-
ny za pomoc w realizacji ubiegłorocznego 
budżetu. 

Rada Gminy udzieliła absolutorium Wój-
towi Gminy Henrykowi Skwarło 14 głosami 
„za” (radni klubu Gospodarna Gmina i rad-
na z KWW Wspólna Gmina), przy 6 głosach 
„wstrzymujących się” (2 radnych z KWW 
Wspólna Gmina oraz 4 radnych z klubu 
Wspólny Powiat Gabrieli Lisius). Z pełną tre-
ścią wszystkich uchwał można zapoznać się 
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, tj. 
www.bip.ugwejherowo.pl.

/UGW/
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Wójt Henryk Skwarło z absolutorium
GM. WEJHEROWO | W filii Biblioteki i Centrum Kultury w Bolszewie odbyła się XVIII Sesja Rady Gminy Wejherowo.

fot. Ug Wejherowo
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W zespole jest łatwiej
WYWIAD | Z Ryszardem Pionk, nowym Prezesem i Starszym Powiatowego Cechu Rzemiosł Małych i Średnich Przedsiębiorstw - Związku Pracodawców, o działalności Cechu i planach na przyszłość, rozmawia Rafał Korbut. 

Od jak dawna prowadzi Pan przedsię-
biorstwo i od kiedy działa w wejherow-
skim Cechu?

- Rzemieślnikiem jestem od 1979 roku, 
czyli od czasu, gdy przejąłem zakład sto-
larki w Wejherowie po ojcu. Tę działal-
ność kontynuuję do dziś. A jeśli chodzi 
o Cech, to w 1992 roku zostałem powo-
łany na członka zarządu i nieprzerwanie 
przez 28 lat pełniłem tę funkcję. Teraz 
powierzono mi funkcję Starszego Ce-
chu. Myślę, że podołam zadaniom, które 
mnie czekają na tym stanowisku. Dodam 
jeszcze, że w Pomorskiej Izbie Rzemieśl-
niczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw 
w Gdańsku byłem członkiem komisji 
egzaminacyjnej, a obecnie trzecią już ka-
dencję zasiadam w Komisji Rewizyjnej. 

Jakie największe wyzwania stoją przed 
Panem, jako Starszym Cechu?

- Są to niemałe i bardzo ważne wyzwa-
nia. Przede wszystkim budowana właśnie 
szkoła – budynek już stoi, teraz trzeba go 
zagospodarować, wyposażyć, zorgani-
zować tak, aby młodzież mogła z niego 
korzystać. Nadmienię, że budynek wy-
posażony będzie w nowoczesny sprzęt, 
obrabiarki do drewna CNC, na których 
uczniowie będą mogli realizować wcze-
śniej przygotowane programy, wykonane 
w pracowni komputerowej. 

A zatem po pierwsze oświata i eduka-
cja, czyli kształcenie nowych kadr?

- To sprawa bardzo istotna. Młodzież 
uczęszczająca do naszej szkoły jest zróż-

nicowana. Bywa, że od strony praktycz-
nej bardzo utalentowana. Istotą naucza-
nia teoretycznego i praktycznego jest 
pełna współpraca szkoły i mistrza prak-
tycznej nauki zawodu. Rzecz w tym, by 
tak prowadzić zajęcia, ażeby wzbudzić 
w uczniu zainteresowanie wybranym 
przez siebie zawodem. Ważnym jest, by 
każdy uczeń kończący naukę zawodu 
kończył ją, zdając egzamin czeladniczy. 

A jeśli chodzi o wewnętrzną działal-
ność Cechu, organizację wydarzeń, 
wspieranie członków...

- ...to od początku istnienia Cechu 
wiadomo, że pełni on rolę skupiania rze-
mieślników i bardzo istotną rzeczą jest, 
aby uaktywnić rzemieślników i zachęcić 
ich do uczestnictwa w rozmaitych wyda-
rzeniach. Będziemy starali się podejmo-
wać jeszcze więcej działań, niż dotych-
czas, i zapraszać na nie jak największą 
ilość rzemieślników. Musimy też opra-
cować działania skierowane do młodych 
rzemieślników, dopiero otwierających 
swoje firmy i zakłady. Chcemy promować 
Cech na zewnątrz tak, aby ci nowi przed-
siębiorcy znaleźli w naszych działaniach 
jakąś cząstkę dla siebie, która byłaby po-
mocna dla ich firm. Mogą to być różnego 
rodzaju szkolenia, wyjazdy integracyjne, 
spotkania, debaty i wiele innych.

Dlaczego udział w takich spotkaniach 
i wydarzeniach jest istotny?

- Przede wszystkim razem można 
zdziałać więcej, niż indywidualnie. Poza 

tym zawsze jest to też promocja rzemio-
sła, a także forum wymiany poglądów 
i doświadczeń. Każde spotkanie rze-
mieślnika z rzemieślnikiem jest cenne 
– zawsze jest wówczas rozmowa, jakie 
są problemy, jak je rozwiązywać, gdzie 
szukać porady i pomocy. Pewne rzeczy 
w działaniu można w ten sposób prze-
analizować i ukierunkować. Jeśli Cech 
się uaktywni w tym kierunku, z pewno-
ścią przybliży się do rzemieślników za-
równo tych, którzy są członkami Cechu, 
jak i tym, którzy jeszcze nie wstąpili do 
naszej organizacji. 

Cech ma tym większą siłę przebicia, 
im więcej przedsiębiorców zrzesza. Ale 
ważna jest też współpraca z różnymi 
instytucjami, organizacjami i samorzą-
dami. Jak ta współpraca się układa?

- Do tej pory współpraca układała się 
bardzo dobrze i chciałbym, aby tak było 
nadal. W niedługim czasie chciałbym 
doprowadzić do spotkania rzemieśl-
ników z władzami samorządowymi, 
zarówno powiatu, jak i miasta. Byłaby 
to świetna okazja, aby przedyskutować 
wiele spraw. 

Obecnie Cech zrzesza 256 przedsię-
biorstw z powiatu wejherowskiego. 
Dlaczego warto przystąpić do tej orga-
nizacji? 

- Zawsze w zespole jest łatwiej. Waż-
na jest wymiana poglądów, doradz-
two, ukierunkowanie działań. Łatwiej 
jest korzystać z doświadczenia innych 

przedsiębiorców i łatwiej rozwiązywać 
wszelkiego rodzaju problemy. W inter-
necie można znaleźć wiele informacji, 
ale uważam, że najlepsze informacje 
to koleżeńska rada i współpraca, którą 
można nawiązać na spotkaniach Cechu. 

Podsumowując – jak Pan widzi naj-
bliższą i nieco dalszą przyszłość?

- Będziemy starali się nadal rozwijać za-
równo rzemiosło w powiecie wejherow-
skim, jak i naszą organizację. Rzemiosło 
było, jest i nadal będzie potrzebne. 

Nowe władze Cechu
PERSONALIA | Powiatowy Cech Rzemiosł Małych i Średnich Przedsiębiorstw – 
Związek Pracodawców w Wejherowie od niedawna ma nowy zarząd. 

Pod koniec maja odbyło się Walne Zgro-
madzenie Delegatów Powiatowego Cechu 
Rzemiosł Małych i Średnich Przedsiębiorstw 
– Związek Pracodawców. Podczas obrad 
przyjęto sprawozdania Zarządu, Komisji Re-
wizyjnej, Sądu Cechowego, Kasy Wzajemnej 
Pomocy i sprawozdanie finansowe. Udzielono 
także absolutorium ustępującemu Zarządowi.

W związku z zakończeniem kadencji na-
stąpiły wybory do władz Cechu. Na Prezesa 
i jednocześnie Starszego Cechu wybrany zo-
stał Ryszard Pionk.

Do Zarządu Cechu wybrano: Gerarda Po-
błockiego (pierwszy Podstarszy Cechu), Lucy-
nę Pranschke (Podstarszy Cechu), Kazimierza 
Fetta (sekretarz), Huberta Meyera (skarbnik), 
Adama Stubę (członek zarządu) oraz Wojcie-
cha Nowickiego (członek zarządu). 

Ponadto do Komisji Rewizyjnej wybrano 
Mirosława Gaffkę, Kazimierza Szwinkę i Ja-
nusza Maszotę, do Sądu Cechowego wybrano 
Henryka Konkola, Grzegorza Lange i Marzenę 
Marcińską – Gaffkę, natomiast do Kasy Wza-
jemnej Pomocy wybrano Beatę Nowicką, Ewę 
Grzenkowicz i Waldemara Kurpeta.

Podczas obrad, w związku z rezygnacją 
z ubiegania się o dalszą kadencję przez Bru-
nona Gajewskiego (piastującego stanowisko 
Prezesa i Starszego Cechu ponad 28 lat) nada-
no mu godność Honorowego Prezesa i Star-
szego Cechu.

/raf/ fo
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pielgrzymka 
do częstocHoWy
rzemieślnicy, zrzeszeni w cechu, wzięli udział 
w corocznej, ogólnopolskiej pielgrzymce na jasną górę. 

W Częstochowie co roku organizowany jest zjazd rzemieśl-
ników. Z całego kraju członkowie organizacji zrzeszających 
rzemieślników spotykają się, aby wspólnie pomodlić się, 
pokłonić przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Często-
chowskiej i wziąć udział w uroczystej mszy świętej. 
Wejherowski Cech regularnie uczestniczy w tym wyda-
rzeniu, tak było także w tym roku. 
- Pomimo epidemii podjęliśmy decyzję o wyjeździe, aby 
godnie reprezentować wejherowskie rzemiosło na Jasnej 
Górze – mówi Ryszard Pionk, Prezes Cechu. - W wyjeź-
dzie uczestniczyli zarówno członkowie naszego Cechu, 
jak również przedstawiciele wejherowskiego oddziału 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. 
/raf/

fot. Cech Wejherowo
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Wciąż jeszcze trwa walka z pandemią, 
ale jednocześnie nie ustają działania 
łagodzące powstały z jej powodu kry-
zys. Ostatnio pojawiła się informacja 
o uruchomieniu przez samorządy wo-
jewództw specjalnych dotacji dla osób 
samozatrudnionych. Czy na Pomorzu 
te dotacje też zostaną uruchomione?

– Rzeczywiście, wśród wielu działań 
mających na celu pomoc przedsiębior-
stwom, które zostały dotknięte skutkami 
epidemii, rząd wskazał programy regio-
nalne, zarządzane przez samorządy wo-
jewódzkie, jako źródło środków na tzw. 
dotacje bezzwrotne dla samozatrudnio-
nych. Sęk w tym, że regionalne progra-
my operacyjne są na różnym stopniu 
zaawansowania, część regionów (np. 
województwo kujawsko-pomorskie) 
dysponowało jeszcze wolnymi środka-
mi, które można było przeznaczyć na 
tego typu wsparcie. Ale są też regiony, 
takie jak nasze województwo, gdzie już 
dawno ponad 90 proc. funduszy na lata 
2014-2020 zostało rozdysponowane. 
Zarząd Województwa Pomorskiego 
miał więc ograniczone możliwości, tym 
bardziej że bardzo ważne było również 
wsparcie szpitali. Ostatecznie, podjęli-
śmy decyzję, że na wsparcie płynności 
przedsiębiorstw dotkniętych skutkami 
pandemii przekierujemy wszystko co 
możemy: 80 mln zł przeznaczyliśmy na 
zeroprocentowe pożyczki, a 30 mln zł 
na dotacje dla mikro- i małych przed-
siębiorstw (w tym samozatrudnionych) 
z branży turystycznej,  które są obecnie 
wskazywane jako potrzebujące najpil-
niejszego wsparcia. Oczywiście, poin-
formowaliśmy minister Jarosińską, że 
nie przystępujemy do modelu rządowe-
go w proponowanym przez rząd zakre-
sie, bo nie mamy już na to środków.

Dotacje dla branży turystycznej „roze-
szły się” w niecałą godzinę…

– Skoro rząd zadbał w swoich tar-
czach jedynie o firmy średnie, dedyku-
jąc im 2,5 mld zł (średnio to ledwie 156 
mln na województwo), to nic dziw-
nego, że wśród firm mikro- i małych 
(o których zapomniał, a których jest 
o wiele więcej) 30 mln rozpłynęło się 
błyskawicznie. Agencja Rozwoju Po-
morza przygotowała konkurs o spe-
cjalnej – uproszczonej i rekomendowa-
nej właśnie przez rząd formule, dzięki 
której środki mogą trafić do firm już 
w lipcu, a nie pod koniec sierpnia. Pa-
miętajmy, że firmy z branży turystycz-
nej mają za sobą już dwa, trzy stracone 
miesiące tegorocznego sezonu. Regula-
min konkursu zakładał, że zostanie on 
zamknięty po przyjęciu wniosków na 
kwotę dwukrotnie wyższą niż wynosi 
pula do przyznania, czyli na kwotę 60 
mln zł. Okazało się, że pula ta wyczer-
pała się po około pół godzinie. Oczy-
wiście, wielu przedsiębiorców poczuło 

rozczarowanie, ale warto zauważyć, 
że 2/3 uczestników starających się 
o wsparcie – dokładnie 325 przedsię-
biorców – zdążyło złożyć wnioski. Te-
raz wszystkie wnioski będą weryfiko-
wane i oceniane przez ekspertów.

Co mają zrobić ci, którzy grantów nie 
otrzymają?

– To trudne pytanie, bo jak już mó-
wiłem, nasze pieniądze z RPO też są na 
wyczerpaniu. Liczymy, że rząd, który 
wyszedł z inicjatywą „dotacji dla sa-
mozatrudnionych”, zasili nasz Program 
Operacyjny dodatkowymi środkami, 
a ma taką możliwość i środki. Pamię-
tajmy, że istnieje możliwość przesunięć 
między programami krajowymi a re-
gionalnymi. Rząd może też skierować 
na ten cel dodatkowe środki z nowego 
instrumentu Unii Europejskiej, tzw. 
REACT-EU, gdzie Polska ma otrzy-
mać do końca tego roku ok 3 mld euro. 
Czekamy więc na szybką decyzję rządu 
i na przekazanie województwu pomor-
skiemu środków na dotacje dla samo-
zatrudnionych.

Jakie inne formy wsparcia przygotował 
pomorski samorząd w związku z pan-
demią?

– Od samego początku bardzo aktyw-

nie angażowaliśmy się w różne formy 
wsparcia, wykorzystując środki będące 
w naszej dyspozycji, zarówno unijne 
jak i własne. Na różne formy wsparcia 
pracowników, pracodawców i przed-
siębiorców przeznaczyliśmy łącznie już 
ponad 310 mln zł. Kolejne 53 mln zł 

trafiło do placówek medycznych, w tym 
również do szpitali powiatowych i rzą-
dowych w naszym regionie. Kolejne 10 
mln zł przeznaczyliśmy na wsparcie 
organizacji pozarządowych i pomoc 
społeczną. W sumie, wykorzystaliśmy 
więc prawie 400 mln zł. W tej chwili 

przygotowujemy kolejny projekt, który 
ma wesprzeć finansowo pomorskich 
artystów i twórców kultury. Cały czas 
angażujemy się w najróżniejsze działa-
nia pomocowe, o których informujemy 
na bieżąco m.in. na specjalnej stronie 
https://pomocdlafirm.pomorskie.eu.

Pomorska tarcza antykryzysowa to już ponad 400 mln zł 
wsparcia, ale pieniędzy będzie brakować.

Rozmowa z marszałkiem województwa 
pomorskiego Mieczysławem Strukiem
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Burmistrz miasta rumi

tel. (58) 679 65 00 burmistrz@um.rumia.pl

rPP.6721.46.2020.iN  rumia, dnia 10.07.2020 r.

OGŁOszENiE

Burmistrza miasta rumi o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego

na podstawie art. 17 pkt 1 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020 r. poz. 293), oraz art. 39 ust. 1 pkt 1, w związku 
z art. 46 pkt 1 oraz art. 50 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020 poz. 283 ze zm.), w związku z art. 47 ustawy z dnia 19 
czerwca 2020 r. Dz. U. 2020 poz. 1086, zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Rumi:

uchwały Nr XViii/259/2020 rady miejskiej rumi z dnia 21 kwietnia 2020 r.
w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego miasta rumi w rejonie ul. tysiąclecia

wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej ww. 
projektu zmiany miejscowego planu. załącznik graficzny do ww. uchwały, określający granice 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu, znajduje się na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miasta Rumi oraz na stronie internetowej www.bip.rumia.pl.

zainteresowani mogą składać wnioski do ww. zmiany planu miejscowego oraz do prognozy 
oddziaływania na środowisko w formie pisemnej do Burmistrza Miasta Rumi na adres: urząd 
miasta rumi, ul. sobieskiego 7, 84-230 rumia oraz ustnie do protokołu lub za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej - w szczególności poczty elektronicznej, bez konieczności 
opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mailowy: 
planowanieprzestrzenne@um.rumia.pl w terminie do dnia 07.08.2020 r.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku 
oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Rumi.

Powyższą informację zamieszcza się
1. na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Rumi
2. na stronie Biuletynu informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi
3. w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku  
i jego ochronie - www.ekoportal.pl
4. w lokalnej prasie

Informujemy o podpisaniu umowy z Kon-
sorcjum firm: Kruszywo Sp. z o.o. ul. Długa 
4B, 84-223 Linia, na realizację zadania pn. 
„Budowa oraz przebudowa dróg gminnych: 
Klimka 129012G, Równej129012G, Han-
dlowej 129055G w Gościcinie”. 

Zakres realizacji obejmuje cztery odcin-
ki ulic:

Odcinek 1 - budowa ulicy Handlowej 
o długości 688 m, zakres prac obejmuje 
wykonanie robót drogowych oraz budo-
wę kanalizacji deszczowej. Ulica Handlo-
wa zaczyna się od wjazdu z ulicy Klimka 
i dochodzi do istniejącego odcinka o na-
wierzchni bitumicznej.

Odcinek 2 - przebudowa ulicy Klimka 
o długości 357 m, od ulicy Słonecznej do 
zrealizowanego w 2019 roku remontu na-
wierzchni. Zakres prac będzie również obej-
mował budowę kanalizacji deszczowej.

Odcinek 3 - przebudowa ulicy Klimka 

o długości 85 m, położonej na zachód od 
ulicy Równej. Zakres prac będzie również 
obejmował budowę kanalizacji deszczowej. 
Pozostały odcinek ulicy Klimka o długości 
913 m został zrealizowany w 2019 roku.

Odcinek 4 - Przebudowa odcinka ulicy 
Równej o długości 147 m, łączący ulicę Han-
dlową z drogą krajową nr. 6 Zakres prac bę-
dzie również obejmował budowę kanalizacji 
deszczowej. Pozostały odcinek o długości 96 
m został zrealizowany w roku 2019.

Wynagrodzenie za przedmiot umowy 
wynosi: 3 594 906,87 zł.

Umowa objęta jest dofinansowaniem 
z Funduszu Dróg Samorządowych ( edy-
cja 2020) – wysokość dofinansowania 
50% kosztów kwalifikowanych.

Zgodnie z warunkami postępowania 
przetargowego, termin realizacji ustalono 
na koniec października 2020 roku.

/UGW/

Przebudują cztery odcinki dróg
GM. WEJHEROWO | Rozbudowa układu drogowego w strefie przemysłowej Gościcina. 
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OgłOszenie U/2020/DB

17 czerwca 2020 roku odebrany został 95 m odcinek ulicy 
Świerkowej w Bolszewie. W ramach tego etapu inwestycji 
wykonano odwodnienie oraz nawierzchnie jezdni i chod-
ników z kostek betonowych. Wykonawcą zadania była 
Spółka Abruko z Władysławowa. Wartość kontraktu wy-
nosiła 193.259,66 złotych. Roboty wykonano ze znacznym 
skróceniem terminu, który w postępowaniu przetargowym 
określono na październik 2020 roku.
Przypominamy, że w roku 2019 wykonany został pierwszy 
etap inwestycji, obejmujący częściową budowę kanalizacji 
deszczowej i wylot do rzeki za kwotę 269.886,60 złotych.
/UGW/

noWa naWierzcHnia 
i cHodniki już gotoWe
gm. WejHeroWo | nowa nawierzchnia części ulicy 
Świerkowej w bolszewie.

fot. Ug Wejherowo
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Remontują ulicę
GM. WEJHEROWO | Remont ulicy Równej w Gowinie.

Od kilku dni trwają prace remontowe w Gowinie na ulicy Równej. 
Przedmiotem działań jest utwardzenie drogi nowymi płytami IOMB.

W ramach zadania znajduje się ułożenie nawierzchni o długości 330 
metrów i szerokości 5 metrów.

Koszt remontu opiewa na kwotę 131 918 zł.
Zakończenie prac przewidziane jest na koniec października 2020 roku.
/UGW/
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ReKlaMa  1/2020/Rl

Inwestycja zostanie zrealizowana w ra-
mach zadania pn. „Pomorskie Szlaki Kajako-
we – Meandry Północy- Rzeka Reda- Gmina 

Wejherowo”. Pierwsze prace budowlane roz-
poczną się już w tym roku. Dlatego też w so-
botnie popołudnie przyszły szlak kajakowy 
przepłynęli urzędnicy Gminy Wejherowo. 
Wzięli w nim udział pracownicy zaangażo-
wani w realizację inwestycji.

Techniczny spływ kajakowy miał na celu 
inwentaryzację miejsc przeznaczonych pod 
realizację przedsięwzięcia m.in. pomiar dłu-
gości szlaku oraz doprecyzowanie miejsc po-
sadowienia znaków wodnych.

Wodowanie rozpoczęło się nad Jeziorem 
Orle, w miejscu, gdzie powstanie pierwsza 
przystań kajakowa. Druga przystań będzie 
zlokalizowana w miejscowości Bolszewo, 
w miejscu potocznie nazywanym przez 
mieszkańców jako „plaża”. Inwestycja zakoń-
czy się budową przystani Flisaka na granicy 
Bolszewa i Wejherowa. Po jej zrealizowaniu, 
do wspólnego szlaku kajakowego zostanie 
włączona przystań kajakowa w Orlu. Nowo 
powstałe obiekty rekreacyjne utworzą 6 kilo-
metrową trasę i są elementem spójnego dzia-
łania pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe”.

Spływ dopełniła wizyta u Państwa Ireny 
i Herberta Reszke, gdzie mogliśmy posłuchać 
wspomnień flisaka - Pana Herberta, który 

jako pracownik cementowni stał za sterami 
holownika „Mewa” ciągnącego kilkanaście 
barek wypełnionych marglem.

Będą nowe przystanie 
kajakowe w gminie
GM. WEJHEROWO | Trzy nowe ogólnodostępne przystanie kajakowe powstaną na odcinku rzeki 
Redy od Jeziora Orle aż do Cementowi Wejherowo. 

OGŁOszENiE
Burmistrza miasta rumi

Burmistrz Miasta Rumi informuje, że stosow-
nie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomo-
ściami (Dz. U. z 2020r. poz. 65 z późn. zm.) 
oraz zarządzenia nr 701/171/2020 Burmistrza 
Miasta Rumi z dnia 08.07.2020r., w siedzibie 
Urzędu Miasta Rumi przy ul. sobieskiego 7, 
wywieszony został, na okres 21 dni, wykaz 
obejmujący nieruchomości położone w Rumi, 
stanowiące własność i będące we władaniu 
gminy Miejskiej Rumia, przeznaczone do 
dzierżawy w formie bezprzetargowej. Przed-
miotowy wykaz zamieszczony został również 
na stronie internetowej Urzędu Miasta Rumi: 
http://bip.rumia.pl/

Rumia, 08.07.2020r.
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Bądź 
na Bieżąco
z

Ostatnie dwa tygodnie to czas intensywnej kampa-
nii. Zarówno obydwaj kandydaci – Rafał Trzaskowski 
(KO) i Andrzej Duda (PiS) – jak i inni politycy agi-
tujący za konkretnym kandydatem, jeździli po całym 
kraju rozmawiając z mieszkańcami, organizując wiece, 
rozdając ulotki i zachęcając do wzięcia udziału w wy-
borach. Tak było też i w powiecie wejherowskim. 

Jako przykłady można wymienić wizytę premiera 
Mateusza Morawieckiego w Wejherowie, marszałka 
Senatu Bogdana Borusewicza w Wejherowie, sena-
tora Sławomira Rybickiego w kilku miejscowościach 
powiatu, poseł Magdaleny Adamowicz w Luzinie czy 
poseł Barbary Nowackiej w Gniewinie.

Politycy zachęcali przede wszystkim do tego, aby 
wziąć udział w niedzielnych wyborach, oczywiście też 
namawiali do głosowania na konkretnego kandydata. 

Senator  Sławomir Rybicki razem z burmistrzem 
Rumi Michałem Pasiecznym odwiedzali kolejne gmi-
ny. Rozmawiali m.in. o problemach polskiej wsi, zaś 
podczas wizyty w Urzędzie Gminy Linia dyskutowali 
także o kierunkach rozwoju gminy i planowanych in-
westycjach. Magdalena Adamowicz natomiast w Wej-
herowie spotkała się m.in. z działaczami KOD. 

- Gramy do jednej bramki, chcemy wolnej, sprawie-
dliwej, demokratycznej i europejskiej Polski – mówiła 
poseł Adamowicz. 

Gniewino z kolei odwiedziła poseł Barbara Nowacka. 
- Gniewino to wzór gminy, która potrafiła wykorzy-

stać ogromną szansę na rozwój jaką daje członkostwo 
w Unii Europejskiej – powiedziała Barbara Nowacka, 
poseł na Sejm RP z ramienia Koalicji Obywatelskiej - 
Inicjatywy Polskiej. - Piękne domy, zadbane obejścia 
no i wspaniały nowoczesny kompleks sportowy wraz 
z hotelem, w którym odbyło się spotkanie z mieszkań-
cami, naprawdę robi wrażenie. 

Pani poseł wysłuchała wypowiedzi mieszkańców, 
którzy dużo mówili o problemach związanych z pan-
demią koronawirusa i jak się ona odbija na miejsco-
wej turystyce. Mówiono też o wzroście cen nawozów 
i środków ochrony roślin, zwrócono również uwagę 
na fakt przerzucania przez rząd kosztów z budżetu 
państwa na samorząd, co odbija się negatywnie na dal-
szym rozwoju gminy zarówno pod kątem inwestycyj-
nym jak i realizacji działań społecznych.

- Nie obyło się również bez dyskusji o wyborach pre-
zydenckich, które znacząco mogą wpłynąć na politykę 
zagraniczną - mówi Zbigniew Walczak, wójt gminy 
Gniewino. - Lepsza pozycja negocjacyjna Polski to 
uzyskanie docelowo większych środków finansowych 
na dotacje dla gmin czy rolników, czego oczywiście 
sobie wszyscy serdecznie życzymy. 

/raf/

Kampania wyborcza na finiszu
POWIAT | Zbliża się do końca kampania przedwyborcza. Już jutro – w sobotę – zapadnie cisza wyborcza, 
a w niedzielę pójdziemy do urn wybierać prezydenta Polski. 
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Samorządowcy o finansach. Jest źle
POWIAT | Obniżenie wpływów do budżetów powiatów i gmin z podatku PIT oraz większe koszty oświaty – to dwa główne powody, które powodują 
ogromne problemy finansowe samorządów. Przedstawiciele władz samorządowych krytykują decyzje rządu i chcą zmian. 

- Minęło 30-lecie restytucji polskiego 
samorządu, a jednak nie było powodu 
do radości w polskich samorządach - to 
wymowny komentarz prezydenta Gdyni, 
Wojciecha Szczurka na temat kondycji 
samorządowych finansów. Finansów cier-
piących nie tylko przez kryzys wywołany 
pandemią, ale przede wszystkim przez de-
cyzje rządu, które mocno uderzają w bu-
dżety miast, gmin i powiatów.

Samorządowcy z Pomorza wyrazili swój 
sprzeciw podczas briefingu prasowego 
w Pomorskim Parku Naukowo-Technolo-
gicznym Gdynia.

Mniejsze wpływy do budżetów z tytułu po-
datku dochodowego, wyższe ceny usług po 
podniesieniu płacy minimalnej, coraz kosz-
towniejsze utrzymanie systemu edukacji – 
to pieniądze, których brakuje w budżetach. 
Do tego dochodzą znacznie zmniejszone 
dochody samorządów wywołane pandemią 
koronawirusa. Z takimi problemami bory-
kają się samorządy w całym kraju.

Prezydenci, burmistrzowie, wójtowie 
i starości od dłuższego czasu liczą straty 
i regularnie stają przed trudnymi wybora-
mi, niejednokrotnie zatrzymując procesy 
inwestycyjne i drastycznie ograniczając 

wydatki. Jak podkreślają, coraz trudniej-
sza sytuacja samorządowych budżetów to 
efekt zmian wprowadzanych od zeszłego 
roku przez obecny rząd.

Pomorscy samorządowcy powiedzieli 
„dość”. W gdyńskim Pomorskim Parku Na-
ukowo-Technologicznym zorganizowano 
specjalny briefing prasowy, podczas którego 
włodarze miast, gmin i powiatów z Pomo-
rza oraz Obszaru Metropolitalnego Gdańsk
-Gdynia-Sopot przedstawili mediom swoją 
sytuację budżetową.

W briefingu oprócz występującego 
w roli gospodarza Wojciecha Szczurka, 

prezydenta Gdyni wzięli udział także: 
Katarzyna Gruszecka-Spychała, wicepre-
zydent Gdyni, Aleksandra Dulkiewicz 
– prezydent Gdańska, Jacek Karnowski – 
prezydent Sopotu, Hanna Pruchniewska 
– burmistrz Pucka, Mirosław Wądołowski 
– burmistrz Helu, Ryszard Sylka – bur-
mistrz Bytowa, Janusz Wróbel – burmistrz 
Pruszcza Gdańskiego, Wojciech Kankow-
ski – burmistrz Żukowa, Magdalena Ko-
łodziejska – wójt gminy Pruszcz Gdański, 
Leszek Waszkiewicz – starosta bytowski, 
Wioleta Strzemkowska-Konkolewska 
- wicestarosta starogardzka, Krzysztof 

Krzemiński – burmistrz Redy, Michał 
Pasieczny – burmistrz Rumi, Arkadiusz 
Kraszkiewicz – zastępca prezydenta Wej-
herowa oraz Piotr Jaśniewski – wicewójt 
Cedrów Wielkich.

- 27 maja minęło 30-lecie restytucji pol-
skiego samorządu, a jednak nie było po-
wodu do radości w polskich samorządach. 
Nie tylko z powodu pandemii. Przede 
wszystkim z powodu sytuacji naszych 
budżetów wskutek działań, które wyda-
rzyły się w roku 2019, a na które żaden 
samorząd, pomimo woli i chęci, nie miał 
żadnego wpływu/ – podkreślił podczas 

Krzysztof Krzemiński, burmistrz redy:
- Ciągłe, niejednokrotnie zaskakujące zmiany na szczeblu centralnym 
wpływają na brak stabilności działania samorządów. najpierw była rewolucja 
oświatowa, której skutkiem była całkowita zmiana sieci redzkich szkół. 
spowodowało to konieczność rozbudowy trzech szkół, a to koszt ok. 24 mln 
zł. Wprowadzona na podstawie decyzji rządowych podwyżka wynagrodzeń 
dla nauczycieli (skądinąd słuszna i bardzo oczekiwana), to wydatek rzędu  
1,3 mln zł. Jako że z budżetu centralnego otrzymaliśmy niewiele ponad 400 
tys. zł, z budżetu Redy musieliśmy dołożyć ponad 900 tys. zł. W 2019 roku, 
na skutek wprowadzonych w trakcie roku budżetowego (co jest swoistym 

kuriozum) zmian w PiT, Reda straciła ok. 4 mln zł. Rok 2020 to epidemia koronawirusa, która  już odcisnęła 
się  boleśnie na budżetach samorządów, a przecież nie znamy jej skutków do końca roku. W kwietniu i maju 
budżet Redy utracił ponad  2 mln zł – ok.1,6 mln zł z tytułu zmniejszenia dochodów z PiT i o ponad 450 tys. 
zł zmniejszono nam subwencję oświatową. nie wiemy, co przyniosą następne miesiące. zmuszeni byliśmy 
do wstrzymania realizacji zadań inwestycyjnych na kwotę ponad 2,3 mln zł, a to między innymi zadaszenie 
lodowiska na MOsiR, budżet obywatelski oraz szereg innych. Mimo to, znaczną część zaplanowanych zadań 
realizujemy w dalszym ciągu. niestety, obecnie nie stać nas na prowadzenie całego szeregu wcześniej 
zaplanowanych zajęć dodatkowych w szkołach. Musieliśmy z nich zrezygnować. Podobnie jest z zajęciami 
w Fabryce Kultury, tutaj skupiamy się przede wszystkim na dokończeniu jej rozbudowy. zrezygnowaliśmy 
też bądź wstrzymaliśmy większość zaplanowanych imprez.

michał Pasieczny – burmistrz rumi:
- Obecne regulacje rządu w stosunku do samorządów są fatalne w skutkach.  
Mówiąc wprost - zabierane są środki finansowe z urzędów gmin i miast, 
co skutkuje to zmniejszeniem działań na rzecz mieszkańców  – mniej 
budowy i remontów chodników, ulic czy kanalizacji, mniej zieleni i koszenia 
trawników, mniej darmowych dodatkowych zajęć dla dzieci, młodzieży 
w szkołach, jak i tych organizowanych przez kluby sportowe, organizacje 
kulturalne, pomocowe, turystyczne, czy też te działające na rzecz seniorów, 
mniej mamy imprez organizowanych przez Dom Kultury, MOsiR, czy stację 
Kultura, nie jesteśmy już w stanie dokupować wszystkich potrzebnych 

pomocy naukowych do szkół. skandalicznie mało również otrzymujemy środków finansowych na 
przedszkola (ok. 1435 zł/na rok, a realny koszty dziecka w przedszkolu to ponad 10 tys. złotych. Ponad 
85% finansują samorządy z własnych środków!. Czas na zmianę! Czas na zmianę polityki rządu w stosunku 
do samorządu. Przecież urzędy muszą chociaż utrzymać w należytym stanie wybudowane często z dotacji 
unijnych ulice, chodniki, place zabaw, szkoły, przedszkola, nie mówiąc o tym, iż mieszkańcy oczekują 
kolejnych inwestycji.

„ „
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Piotr Wittbrodt, wójt gminy Łęczyce:
- Odczuwamy mniejsze wpływy do budżetu gminy. Jeśli chodzi o oświatę, 
to w szkołach zabezpieczamy wszystkie niezbędne potrzeby (jeśli chodzi 
o utrzymanie) i zajęcia. Dodam, że jesteśmy gminą, która nie ma zbyt 
pokaźnego budżetu, dlatego nie było u nas zbyt dużo zajęć dodatkowych, 
pozalekcyjnych – zwyczajnie nas na to nie stać. Co do subwencji oświatowej, 
to w tym roku musimy dopłacić ok. 150 tys. zł więcej (w porównaniu do roku 
ubiegłego) łącznie oświata w naszym budżecie to ok. 23 mln zł, a subwencji 
otrzymujemy ok. 16 mln zł. Prawie 7 mln dokładamy my z budżetu 
samorządu. zmniejszenie dochodów do naszego, gminnego budżetu to 

skutek zarówno podwyżek w oświacie, ponadto od stycznia br. obowiązuje regulacja minimalnej pensji. 
Wyliczyliśmy, że w tym roku same kwestie związane z płacami będą nas kosztować 2,2 mln zł. a przecież 
przed nami jeszcze zapowiadana 6 proc. podwyżka dla nauczycieli, która jest zapowiadana na wrzesień. 
Oprócz tego szacujemy, że spadek wpływów z podatków w tym roku może wynieść ok. 1,8 mln zł – o tyle 
mniej będziemy mieć pieniędzy do dyspozycji. na inwestycje zostaje nam zaledwie ok. 4,5 mln zł. nie 
tak powinny wyglądać te proporcje... z niektórych rzeczy, w związku ze zmniejszeniem się dochodów, 
musieliśmy zrezygnować. zmniejszyliśmy np. dotacje na instytucje kultury o 150 tys. zł, ograniczyliśmy 
wydatki o 440 tys. zł kosztem różnych drobnych inwestycji. sytuacja nie jest łatwa, będziemy musieli 
obcinać wydatki - to konieczność. 

„

swojego wystąpienia Wojciech Szczurek, prezydent 
Gdyni. - Podatek PIT to jeden z fundamentów finan-
sowych polskiego samorządu na poziomie gminnym. 
Ta zmiana, bez jakiejkolwiek rekompensaty z budżetu 
państwa dla samorządu, na przykładzie Gdyni w 2019 
roku to utrata 100 milionów złotych. Zmiana zastała 
nas w sposób nieprzewidywalny, destruując strukturę 
budżetową naszych samorządów. W roku 2019 zmie-
niła się także wysokość płacy minimalnej, a ta wpły-
nęła na koszty wielu usług, które finansuje miasto. 
Spójrzmy też na wydatki na oświatę, które w Gdyni 
wyniosły w ubiegłym roku 468 milionów złotych. 
Powinien je finansować budżet centralny, tymczasem 
40% tej kwoty musieliśmy pokryć z własnych środków. 
Obecny rok stawia przed nami jeszcze większe wyzwa-
nie, bo musimy ponad 225 milionów złotych dodać ze 
środków własnych samorządu. W ciągu ostatnich 5 lat 
Gdynia dołożyła łącznie z własnego budżetu prawie 

818 milionów złotych na oświatę. Pandemia także za-
szkodziła naszym finansom. Ubytek dochodów Gdyni 
z podatku PIT tylko za marzec i kwiecień tego roku 
wynosi 23 miliony złotych. Do tego dochodzą zwięk-
szone koszty związane z wydatkami na walkę z epide-
mią czy obniżenie dochodów komunikacji miejskiej. 
Te cyfry to obraz i realia budżetu Gdyni, ale także 
budżetów polskich samorządów. Oczekujemy rady-
kalnych i realnych działań państwa, które przywrócą 
równowagę budżetową polskich samorządów. 

- Wszystkie pieniądze, które mamy w budżetach 
samorządów to nasze pieniądze, obywatelek i oby-
wateli – podkreśliła Aleksandra Dulkiewicz, pre-
zydent Gdańska. - Bijemy na alarm dlatego, że sa-
morządowcy naprawdę pokazują, że się sprawdzają. 
Są blisko mieszkańców i mieszkanek. Nie będziemy 
pokornie milczeć. 

Rafał Korbut

ryszard Kalkowski, wójt gminy szemud:
- Przez zmiany wprowadzone przez rząd (chodzi przede wszystkim 
o zmniejszenie wpływów z podatku PiT oraz konieczność większych nakładów 
finansowych na oświatę, związanych z podwyżkami nauczycieli) mamy mniej 
środków finansowych w tegorocznym budżecie gminy szemud. 
Koszty oświaty rosną (przypomnę, że były już podwyżki dla nauczycieli, 
a kolejne są zapowiadane na wrzesień bieżącego roku), w efekcie czego rośnie 
także procent udziału w finansowaniu oświaty przez samorządy gminne. 
Podwyżki dla nauczycieli niestety nie pociągnęły za sobą uwzględnienia 
tego w subwencji oświatowej, przekazywanej przez rząd. Jest to zatem 

kolejne obciążenie dla naszych, gminnych budżetów. subwencja oświatowa w przypadku gminy szemud 
w bieżącym roku jest niższa o niebagatelną kwotę 400 tys. zł. Tak samo udział w podatku PiT, który został 
zmniejszony, spowodował, że jak każda gmina mamy wpływy z tego tytułu o 1/3 mniejsze. To oczywiście 
będzie miało wpływ na ilość zadań, które będziemy mogli zrealizować. 

„

W najbliższą niedzielę obędą się waż-
ne wybory, być może najważniejsze od 
1989 roku, kiedy to formalnie skończył 
się w Polsce komunizm. Pamiętam tam-
te czasy. Pamiętam propagandę komu-
nistyczną, upaństwowioną gospodarkę, 
powszechną biedę, cenzurę i niszczenie 
niezależnej informacji, podległość Związ-
kowi Radzieckiemu, marzenia o pasz-
porcie, prześladowania i zabijanie ludzi 
myślących inaczej. Pamiętam opowieści 

moich Dziadków: powstańca wielkopol-
skiego i działacza przedwojennej Naro-
dowej Demokracji na Pomorzu, który 
potem cudem przeżył wojnę więziony 
w obozach koncentracyjnych. Pamię-
tam wielki trud moich Rodziców aby 
utrzymać naszą czteroosobową rodzinę, 
strach kiedy w grudniu 1970 roku Ojciec 
nie wracał z pracy w stoczni. Pamiętam 
Mamę, która uczyła nas słów Hieronima 
Derdowskiego: Më trzimómë z Bòdżem. 

Pamiętam później strajki w 1980 roku, 
dramat stanu wojennego, niezapomniane 
przeżycia pielgrzymek Jana Pawła II do 
Polski i w końcu 1989 - rok pierwszych 
wolnych wyborów. Z dumą wspominam 
w 1994 roku wyprowadzenie wojsk ra-
dzieckich z Polski wynegocjowane przez 
Prezydenta Lecha Wałęsę, przyjęcie Pol-
ski do NATO 12 marca 1999 roku, wstą-
pienie Polski do Unii Europejskiej 1 maja 
2004 roku. Pamiętam radość z poprawy 
warunków życia, wolności gospodarczej, 
gwarancji praw człowieka i obywatela, 
swobody podróżowania, zrzeszania się, 
samorządności. Mam przekonanie, że 
należę do wyjątkowego pokolenia, które 
żyje w Polsce bezpiecznej, samorządnej, 
pozostającej w zgodzie z sąsiadami, głę-
boko zanurzonej w europejskiej kulturze, 
systemie prawnym i gospodarce, dzięki 
czemu nasz los zależy głównie od na-
szej własnej roztropności i pracowitości. 
Gdzie żadna władza nie jest absolutna: 
sejm, rząd, sądownictwo są od siebie nie-
zależne aby - jak pisał Monteskiusz - nie 
zdegenerowały się. Mam przekonanie że 
Polska nigdy jeszcze w swojej historii nie 
rozwijała się tak dobrze, nie była tak bez-
pieczna, wolna i demokratyczna. 

Czy tak będzie dalej – zależy od nie-
dzielnych wyborów. 

Chciałbym aby Polska była nadal pań-
stwem demokratycznym, czyli miała 

niezależne od władz państwowych sądy, 
wolne media, ustalony porządek prawny, 
wolność gospodarczą, stabilność pienią-
dza, równość obywateli, równe prawa 
dla wszystkich.  Prezydent Andrzej Duda 
przyjmując godność pierwszej osoby 
w państwie przysięgał, że będzie tych 
wartości bronił, że będzie strażnikiem 
obecnej Konstytucji. Potem - według 
poważnych profesorów prawa - co naj-
mniej trzynaście razy tą przysięgę złamał 
zatwierdzając swoim podpisem ustawy, 
które są niezgodne z Konstytucją. 

Deklarował, że będzie Prezydentem 
wszystkich Polaków, a tak często za przy-
kładem swojego zwierzchnika dzieli ludzi 
na lepszych i gorszych, budując nienawiść 
i agresję, skłócając nawet starych przyja-
ciół i członków jednej rodziny.

Jako doktor prawa ma pełną świado-
mość, że wymiar sprawiedliwości i wła-
dza sądownicza nie może być sterowana 
przez władze polityczne, bo oznacza to 
koniec demokracji. A jednocześnie wie-
loma swoimi działaniami niszczy nieza-
leżność sądów.

Wie, że wolne i obiektywne media pu-
bliczne powinny mówić prawdę, a jedno-
cześnie wspiera upolitycznioną telewizję 
publiczną, przy której komunistyczna 
propaganda z czasów Jerzego Urbana to 
pestka. 

Niedofinansowana ochrona zdrowia 
upada, z olbrzymią trudnością pomaga-
jąc ludziom w czasie epidemii koronawi-
rusa,  a Prezydent w tym czasie kieruje 
wielkie strumienie pieniędzy gdzie in-
dziej i zniechęca do szczepień.

Deklaruje że jest chrześcijaninem, kato-
likiem, a jednocześnie zdarza mu się głosi  
publicznie poglądy sprzeczne z Katechi-
zmem Kościoła Katolickiego i naucza-
niem papieży Jana Pawła II, Benedykta 
XVI i Franciszka. 

Niedawno przejeżdżałem przez bardzo 
porządną i tradycyjną kaszubską wieś 
Smolno. Na płotach z plakatów wybor-
czych uśmiechał się Andrzej Duda. Na 
innych plakatach ktoś z wielkim rozma-
chem pokazującym nienawiść zachlastał 
farbą zdjęcia Rafała Trzaskowskiego. Coś 
z nami niedobrego się stało. Coś niedobre-
go dzieje się z Polską. Najwyższy czas na 
opamiętanie, na powrót do normalności. 
W najbliższą niedzielę możemy dać sobie 
więcej dobrej nadziei na przyszłość. Czas 
na zmianę - gorąco zachęcam wszystkich 
do pójścia na wybory.

Dr n. med. Roman Budziński, czynny 
lekarz chirurg, działacz samorządowy 
i społeczny, Kaszub, Polak, 
Europejczyk, chrześcijanin, katolik. 

List do redakcji
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Technika ta znana jest już od starożytności, 
do Europy przedostała się z dalekiej Asyrii 
i Babilonii. W czasach starożytnych stoso-
wano ją głównie do ozdoby królewskich szat, 
w biegiem lat metoda zyskała popularność 
w aranżacji wnętrz, przykładem mogą być na-
rzuty na łoża,  pokrycia na sofy i fotele. Dziś 
makrama ponownie stała się modna. Dosko-
nale sprawdza się nie tylko jako dekoracja 
wnętrz, ale również jako dodatek do ubrania. 
Poza dekoracjami ściennymi, kwietnikami, 
lampami można wykonać oryginalną huśtaw-
kę, biżuterię czy torebkę. Wszystkie wymie-
nione propozycje można stworzyć samemu, 
wystarczą własne ręce i trochę chęci. 

- Na warsztatach nauczymy się od podstaw, 
jak zrobić ścienną dekorację. Podczas naszych 
spotkań opanujemy podstawowe sploty, za-
projektujemy nasze pierwsze makramy i do-
wiemy się, jak ułatwić sobie zaplatanie oraz 
jakie sznurki wybrać. Serdecznie zapraszam 
wszystkich zainteresowanych. To fantastyczna 
okazja by własnoręcznie stworzyć coś wyjąt-
kowego. Makrama to fajny pomysł na spędza-
nie wolnych wieczorów, a może wyplatanie 
okaże się waszą nową pasją?  - mówi prowa-
dząca zajęcia Karolina Kubik.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Należy 
jedynie zaopatrzyć się w kilka niezbędnych 
rzeczy, jak kij długości 35cm (z morza, z lasu, 
najlepiej prosty i gładki), sznurek bawełniany 
5mm o długości 28 metrów (14 kawałków, 
każdy po 2 metry), miarkę do odmierzenia 

sznurka, nożyczki oraz elementy dekoracyjne, 
jak drewniane kule, czy koraliki. Po zorgani-
zowaniu wszystkich niezbędnych artykułów 
zapraszamy do udziału w warsztatach. Więcej 

informacji znajduje się na facebookowej gru-
pie redzkiej Fabryki Kultury.

Spotkania mają miejsce w czwartki od godzi-
ny 10:00 i potrwają do końca lipca.

Kreatywne warsztaty 
tworzenia makramy
REDA | W lipcowe czwartki redzka Fabryka Kultury zaprasza na jedyne w swoim rodzaju warsztaty 
online. Makrama to sztuka wiązania sznurków bez użycia narzędzi. 

Pracownicy firmy wywozowej będą umieszczać na 
pojemnikach, workach lub odpadach specjalne naklejki 
z napisem „zła segregacja odpadów”. Oznaczone w ten 
sposób śmieci nie będą odbierane, dopóki nie zostaną 
prawidłowo posortowane.

lekcja dla nas WszystkicH
Decyzja o wprowadzeniu nowych ogólnopolskich zasad 
dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi 
zapadła pod koniec 2019 roku. Wcześniej, zgodnie z de-
klaracją, każdy obywatel mógł samodzielnie zdecydo-
wać, czy segreguje odpady i płaci mniej, czy rezygnuje 
z selekcji i płaci więcej. Ze względów ekologicznych 
i ekonomicznych rząd zdecydował jednak, że po zmianie 
przepisów segregacja śmieci będzie obowiązkowa.
Samorządy wprowadzały nowe prawo etapowo, w za-
leżności od możliwości oraz potrzeb. W Rumi aktualne 
zasady funkcjonują od 1 lutego tego roku. Od tego dnia 
na osoby, które nie stosują się do obowiązku segregacji, 
zgodnie z prawem, gmina zmuszona jest nałożyć „karną 
stawkę” – władze miasta zdecydowały, że będzie to 100 
złotych miesięcznie od osoby. W przypadku budynków 
wielolokalowych nieprzestrzeganie tego obowiązku 
rodzi odpowiedzialność zbiorową.

najpierW upomnienie
Rumia woli edukować niż karać, dlatego pierwszym 
ostrzeżeniem dla osób niesegregujących śmieci jest 
nieodebranie odpadów przez firmę wywozową. Zdarza-
ło się jednak, że mieszkańcy nie wiedzieli, dlaczego nie 
zostały one zabrane sprzed posesji. Aby lekcja ekologii 
była skuteczniejsza, urząd miasta, wspólnie z firmą 
wywozową, zdecydował się wprowadzić ostrzegawcze 
naklejki.
Jeśli odpady będą nieprawidłowo posegregowane lub ze 
względu na typ i gabaryty nie będą podlegać odbioro-
wi podczas regularnych kursów śmieciarek, wówczas 
zostaną one oznaczone specjalną naklejką. To sygnał 
dla mieszkańców, że wymagana jest ponowna segrega-
cja oraz umieszczenie odpadów w worku lub pojemniku 
odpowiednim dla danej frakcji. Prawidłowo wypełniony 
worek lub pojemnik zostanie odebrany przez firmę 
wywozową podczas kolejnej wizyty, która odbędzie się 
zgodnie z harmonogramem. Natomiast odpady, które 
nie są odbierane podczas regularnych kursów, należy 
usunąć i zagospodarować zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa.

ostateczne rozWiązanie
W sytuacji powtarzającej się nieprawidłowej segregacji, 
wobec właściciela nieruchomości zostanie wszczęte 
postępowanie administracyjne zmierzające do nałożenia 
podwyższonej opłaty za odbiór odpadów – wspomniane 
100 złotych miesięcznie od osoby.
W przypadku wątpliwości, co najmniej na dzień po 
otrzymaniu ostrzegawczej naklejki, należy skontak-
tować się z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych 
w Rumi  (tel. 58 671 03 96) lub z Urzędem Miasta Rumi 
(tel. 58 679 65 31/32).
/raf/

za złą segregację Śmieci: 
naklejka i nieodbieranie
rumia | nie karać, a edukować – z takiego założenia 
wychodzi rumia, która wprowadza kolejny element 
edukacyjny w systemie odbioru odpadów komunalnych.

Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie 
zaprasza do korzystania z gier mobilnych pro-
ponowanych na stronie internetowej biblioteki. 
Dzięki nim, bez wychodzenia z domu, można 
przypomnieć sobie wydarzenia kulturalne 
z 2019 roku, sprawdzić swoją znajomość histo-
rii Wejherowa bądź dowiedzieć się czym jest 
biblioteczny konkurs "Gryf Literacki". 

- W czasie, gdy byliśmy zmuszeni zamknąć bu-
dynek biblioteki ze względu na pandemię koro-
nawirusa chcieliśmy w jakiś sposób przyciągnąć 
czytelników i sprawić, aby z nami zostali. W tym 
celu powstały trzy gry mobilne, które można 
uruchomić za pośrednictwem bezpłatnej aplika-
cji ActionTrack. Po jej zainstalowaniu wystarczy 
zeskanować kod QR i już można grać – wyjaśnia 
Ewelina Magdziarczyk-Plebanek, dyrektor Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Wejherowie.

Jedna z gier opowiada o Wejherowskim 
Roczniku Kulturalnym, publikacji wydawa-
nej przez tzw. czwórporozumienie, w którego 
skład wchodzą Miejska Biblioteka Publiczna, 
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-
Pomorskiej, Państwowa Szkoła Muzyczna I st. 
im. Fryderyka Chopina oraz Filharmonia Ka-
szubska – Wejherowskie Centrum Kultury. 

Druga z udostępnianych gier dotyczy nagro-
dy Gryf Literacki, którą corocznie przyznaje 
Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie. 
Gra pomaga w zapoznaniu się z historią tej 
nagrody i jej główną ideą. Trzecia z aplikacji 

oparta jest na książce Moniki Kubisiak „Dur-
widal”. Grając w nią można lepiej poznać hi-
storię miasta w inny sposób, niż tradycyjne 

czytanie książek. Twórcami gier jest Miejska 
Biblioteka Publiczna. 

/raf/
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Zagraj i poznaj historię oraz kulturę
WEJHEROWO | Gry mobilne pozwalają poznać historię i kulturę stolicy powiatu. Biblioteka zaprasza do korzystania z gier mobilnych.

fot. Rafał Korbut
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Dzieci podczas warsztatów biorą udział w za-
jęciach, które uczą umiejętności w zakresie 
tańca i baletu, a także różnych form edukacji 
plastycznej. To kolejna propozycja wejherow-
skiego samorządu na spędzenie lata w mieście.

Jak informuje instruktor Karolina Pałasz 
pierwsze warsztaty plastyczne na początku 
wakacji, to „Mobilna fotościanka – monidło” 
prowadzone na boisku Powiatowego Zespołu 
Szkół nr 1 przy ul. Bukowej.  

- Celem zajęć jest przede wszystkim zaba-
wa. Chcemy, żeby dzieci odeszły od komó-
rek, tabletów, komputerów i telewizji, a roz-
ruszały się na świeżym powietrzu. Stąd duże 
formaty do rysowania i malowania oraz za-
jęcia na boisku. Z konieczności dzieci muszą 
czasem kucnąć, położyć się, a potem ubrać 
się w wykonane przez siebie monidło. Nie 
jest to łatwe i wymaga sporo ruchu – wyja-
śnia instruktor Karolina Pałasz.

Zajęcia rozpoczynają się zabawa z piłka na 
boisku. Dziecko, które łapie piłkę mówi jak 
ma na imię i odrzuca piłkę do kolejnej osoby. 
Po krótkiej zabawie z piłką wszyscy znają się 
już po imieniu i łatwiej im współpracować 
przy tworzeniu fotościanek. Co ważne, foto-
ścianki wykonywane są na odwrocie starych 
i nieaktualnych już bannerów. Dzięki pomo-
cy instruktora dzieci uczą się jak przenosić 
projekt rysunku wykonany na małej kartce 

na dużo większy format. Na koniec będą mo-
gły zrobić sobie zdjęcia w wykonanych przez 
siebie monidłach. 

- Nie wiedziałam co to jest fotościanka 
i chciałam się dowiedzieć do czego służy 
i jak się ją robi… Ja namalowałam żyrafo-lwa 
– mówi Ania.

- A ja robię żyrafo-zebrę. Moja fotościan-
ka będzie miała tułów zebry a szyję żyrafy – 
mówi Emilia.

Pozytywnie o zajęciach warsztatowych 

z WCK wypowiada się matka dziewczynek 
pani Joanna.

- Zajęcia warsztatowe z WCK są bardzo 
ciekawe i pożyteczne. Fotościanka, to coś no-
wego. W poprzednich wakacjach moje dzieci 
brały udział w warsztatach tanecznych, ma-
kramy i komiksu Zawsze wybieramy różno-
rodność. To czego uczą się w warsztatach wa-
kacyjnych jest później kontynuowane w domu 
i dziewczyny na długo mają zajęcie.

/opr. raf/

Warsztaty z WCK - pożyteczna zabawa 
na boisku
WEJHEROWO | Letnie warsztaty z Wejhe-
rowskim Centrum Kultury w czasie wakacji, 
to już kilkuletnia tradycja. 

W każdą środę i sobotę, a także w inne dni 
słoneczne, na wejherowskim rynku można 
spotkać pod drzewami w pobliżu fontanny 
grupę malarzy ze Stowarzyszenie Plasty-
ków im. Stefana Lewińskiego przy Zrzesze-
niu Kaszubko-Pomorskim w Wejherowie. 
Warsztaty twórcze połączone z wystawa 
prac odbywają już po raz szósty pod patro-
natem Prezydenta Miasta Wejherowa.

Inicjator i pomysłodawca warsztatów 
Tadeusz Trocki informuje, że wejherow-
scy artyści będą tworzyć w miejskim ple-
nerze przez całe lato, aż do września. Jak 
tylko dopisze pogoda będą bywać również 
w inne dni tygodnia.

- Każdy, kto ma tylko ochotę popatrzeć 
jak malują wejherowscy artyści, porozma-
wiać o malarstwie lub spróbować swoich 

sił twórczych w pracy z pędzlem, może 
śmiało podejść i podjąć dialog – mówi 
Tadeusz Trocki, który zaprasza mieszkań-
ców i turystów do oglądania obrazów, jak 
i do rozmów z nimi.

Warsztaty i towarzysząca im wystawa 
obrazów tworzą klimat turystyczny mia-
sta, na co składa się też muzyka różnych 
artystów grających i śpiewających na dep-

taku. W ubiegłym roku odwiedziła ich 
Anna Dymna wyrażając duże zaintereso-
wanie warsztatami malarskimi na rynku, 
a prezes stowarzyszenia Teresa Uzdrow-
ska podarowała jej swój obraz, z czego 
pani Anna była bardzo zadowolona.

Teresa Uzdrowska podkreśla, że warszta-
ty mają walor edukacyjny, a wejherowscy 
plastycy chętnie udzielają wszystkim róż-

nych informacji na temat miasta i technik 
malowania.

Warsztaty malarskie są na pewno atrak-
cyjną formą promowania miasta. Podob-
ne warsztaty i ekspozycje można oglądać 
w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, czy 
w Sopocie. To godne uznania, że wejhe-
rowscy artyści-amatorzy postanowili po-
nownie wyjść ze sztuką na ulicę.  /raf/

Będą malować przez całe lato
WEJHEROWO | Warsztaty malarskie tworzą niepowtarzalny klimat na rynku. Artyści juz na dobre zadomowili się w centralnym punkcie stolicy powiatu.
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Dnia 24 czerwca o godz. 18.00 w parafii pw. Stygmatów 
Św. Franciszka odbyło się pożegnanie proboszcza pa-
rafii, Księdza Jana Czarneckiego. Mszę koncelebrowali 
miejscowi księża.
Piękną oprawę muzyczną zapewnił chór Pro Gloria Dei. 
Po uroczystej mszy świętej głos zabrał sam Jubilat, 
który podziękował wszystkim gościom i wiernym za ich 
obecność.
Serdeczne życzenia pomyślności i podziękowania za 
długoletnią współpracę złożył Wójt Gminy Wejherowo 
Henryk Skwarło, wręczając kwiaty i upominki. W imieniu 
Radnych Gminy Wejherowo księdza proboszcza poże-
gnał radny Stanisław Bieszk.
Uroczysta kolacja odbyła się na zakończenie mszy 
świętej w gronie zaproszonych gości. Dekretem Biskupa 
parafię przejął Ks. Kanonik mgr Rafał Hallmann, któremu 
składamy najserdeczniejsze życzenia pomyślności.
/UGW/

pożegnanie proboszcza
gm. WejHeroWo | pożegnanie księdza proboszcza 
jana czarneckiego, nowy dwór Wejherowski. 

fot. Ug Wejherowo
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W Wejherowie koszenie trawników na 
wybranych terenach będzie ograniczone. 
Jest to kolejne proekologiczne działanie 
władz miasta, które ma na celu nie tyl-
ko ochronę gleby przed wysychaniem, 
ale wzbogacenie miejskiego ekosystemu 
przyrodniczego, oczyszczenie powietrza 

i gleby z zanieczyszczeń, a także ma dać 
schronienie pszczołom i innym pożytecz-
nym owadom. 

Częściej słyszymy o tym, aby trawniki 
zamienić na łąki kwietne, a trawie po-
zwolić rosnąć wysoko i ograniczyć jej 
koszenie. Trawnik, zwłaszcza w dużych 

aglomeracjach, pełni też inne, znacznie 
ważniejsze funkcje: utrzymuje wilgoć 
i zapobiega erozji gleby – czyli mówiąc 
wprost, przeciwdziała jej przesuszaniu się, 
obniża temperaturę powietrza. Poza tym 
trawa to jeden z większych producentów 
tlenu i pochłaniaczy dwutlenku węgla. 
Trawy wyłapują z powietrza szkodliwe 
pyły i cząsteczki odpowiedzialne za zanie-
czyszczenie powietrza, ale ich skuteczność 
jest większa im wyższa jest trawa. Ponadto 
rzadsze koszenie jest również korzystniej-
sze, ponieważ do koszenia trawników wy-
korzystywany jest sprzęt spalinowy, co za 
tym idzie ograniczając koszenie zmniej-
szamy hałas.

Miasto testuje metodę ograniczania ko-
szenia na wybranych obszarach w Wej-
herowie. Dla przykładu obecnie prowa-
dzone jest pierwsze koszenie terenów 
miejskich w tym sezonie, choć zwykle 
pierwsze koszenia rozpoczynają się z już 
początkiem maja.

– Wszyscy obserwujemy gwałtowne 
zmiany klimatu, susze są bardziej inten-
sywne, podobnie jak opady - podkreśla 
Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta 
Wejherowa. – Mając na uwadze nie tylko 
zmiany klimatyczne i problemy ekologicz-
ne, ekolodzy i naukowcy zachęcają nas do 
ograniczenia koszenia trawnika. Im mniej 
ingerujemy w naturę, tym większą szansę 
dajemy na przetrwanie nie tylko rozma-
itym gatunkom roślin i zwierząt, ale i so-

bie. Aby zapobiec negatywnym skutkom 
ekstremalnych warunków pogodowych, 
w miastach powinno się tworzyć jak naj-
więcej możliwości zatrzymywania wody. 
A najlepiej gromadzą ją rośliny. Wyso-
ka trawa lepiej zatrzymuje cenną wilgoć 
w glebie. Natomiast wystrzyżona ko-
siarkami ziemia wysycha bardzo szybko, 
a wraz z nią wysycha też wszelka zieleń. 
Podjęliśmy decyzję o ograniczeniu kosze-
nia trawników miejskich, ponieważ jest to 
ekologiczne i ekonomiczne.

Bądź EKO w swoim ogródku!
Zmiany mogą nastąpić nie tylko na tere-

nach miejskich, ale również proekologicz-
ne rozwiązania mogą zawitać do ogrodów 
mieszkańców Wejherowa. Zachęcamy do:

- koszenia trawnika wysoko (na najwyż-
szym poziomie kosiarki),

- sadzenia roślin odpornych na suszę,
- ściółkowania gleby (np. kompostem),
- zamontowanie zbiornika na desz-

czówkę i nawadnianie trawników rzadziej 
(najlepiej co 2-3 dzień, a nie codziennie), 
a dłużej tak, aby trawnik „napił się” wody, 
a korzenie mogły sięgać głęboko w ziemię,

- w miejscu cienistym zamiast trawnika 
posadzenie roślin lubiących cień, zadar-
niających (np. barwinek, bluszcz) – co 
prawda nie można po nim chodzić, ale 
pięknie zazieleni obszar, na którym tra-
wy nie chcą rosnąć, a posadzona zieleń 
ochroni glebę przed przesuszaniem.

/raf/

Łąka zamiast trawnika
WEJHEROWO | Miasto ogranicza koszenie trawników na wybranych terenach – będzie bardziej ekologicznie.
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Koncepcję kolejnej nitki Pomorskiej Ko-
lei Metropolitalnej zaprezentowano w szkole 
metropolitalnej na granicy Gdańska, Kolbud 
i Pruszcza Gdańskiego.

Projekt zakłada budowę nowej linii kolejowej 
od przystanku SKM Gdańsk Śródmieście do 
południowych dzielnic Gdańska, przewidując 
możliwość jej późniejszego połączenia zarów-
no z istniejącą linią kolejową nr 248 (PKM), jak 
i nieczynną obecnie, wymagającą moderniza-
cji linią 229 (Pruszcz Gdański – Stara Piła). To 
o tyle ważne, że szacuje się, że tylko w samych 
południowych dzielnicach Gdańska w perspek-

tywie 2030 r. będzie mieszkać 100 tysięcy osób 
- nie licząc okolicznych miejscowości z terenów 
gmin Pruszcz Gdański, Kolbudy i Żukowo.

- 5 lat istnienia PKM pokazało jak ważny jest 
transport kolejowy w regionie, ile zmian przynosi 
i ile bodźców rozwojowych jest w stanie konkret-
nym obszarom. Gdańsk Południe i jego najbliższa 
okolica, to silnie rozwijająca się część Gdańska 
i okolicznych gmin, gdzie w kolejnej dekadzie za-
mieszkać może aż 100 tys. nowych mieszkańców. 
Naszą rolą jest zapewnić im efektywny, niezawod-
ny i niskoemisyjny transport – mówił Marszałek 
Województwa Mieczysław Struk.

- Transport kolejowy jest tym co rozwią-
że problemy korkowe. Nie chciałbym, aby 
gmina Żukowo była znana tylko i wyłącznie 
z korków, które są na DK20, DK7 i DW211, 
ale chciałbym, aby była dużym węzłem ko-
lejowym. Transport kolejowy, bezkolizyjny 
zapewni naszym mieszkańcom kontakt z du-
żymi ośrodkami miejskimi, ale też mieszkań-
cy tych dużych miast mogą u nas, w dużych 
przedsiębiorstwach pracować – mówił Woj-
ciech Kankowski, burmistrz gminy Żukowo.

W ramach rozwoju linii PKM zapropono-
wano, aby opracować trzy warianty nowej 
trasy. PKM SA ma się zająć przygotowaniem 
Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środo-
wiskowego (STEŚ), które uwzględni aspekty 
techniczne, środowiskowe i finansowe pla-
nowanej inwestycji oraz pozwoli na wskaza-
nie jednego korytarza transportowego, dla 
którego dopiero sporządzane będą warianty 
realizacji. Opracowanie tej dokumentacji do 
końca 2023 r. pozwoli na rozpoczęcie fazy 
projektowej dla „PKM Południe” w nowej 
perspektywie unijnej.

Warto przypomnieć, że już I etap projektu 
PKM realizowany był przy ścisłej współpracy 
Samorządu Województwa Pomorskiego i nale-
żącej do niego spółki PKM SA z gminami, przez 
które biegnie linia PKM. Efektem tej współpracy 
jest m.in. budowa 26 metropolitalnych węzłów 
integracyjnych i dróg dojazdowych do przystan-
ków PKM, a także nowa linia tramwajowa.

/raf/

Koleją metropolitalną 
pojedziemy dalej?

POWIAT | Nowa linia PKM ma powstać w południowej części Ob-
szaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Koncepcja już jest.
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Celem tej decyzji była stopniowa rezygnacja z użytkowa-
nia jednorazowego plastiku w postaci opakowań, naczyń 
czy sztućców. Realizacja przedsięwzięcia miała się rów-
nież przyczynić do promowania ekologicznych nawyków 
wśród mieszkańców. Co się zmieniło w Rumi?
Jeszcze w 2018 roku, głównie na potrzeby organizowa-
nych spotkań, urząd miasta kupował rocznie około 10 
tysięcy plastikowych kubeczków oraz 18 tysięcy butelek 
wody. Korzystali z nich przede wszystkim klienci, goście 
urzędu oraz uczestniczący w sesjach i komisjach radni. 
Między innymi dzięki uchwale, butelki PET zostały wypar-
te przez dystrybutory, a jednorazowe kubeczki, sztućce 
oraz naczynia zastąpiono papierowymi, drewnianymi 
i szklanymi odpowiednikami.
– Początkowo celem było przede wszystkim odejście 
od korzystania z jednorazowych artykułów i zmiana 
szkodliwych dla środowiska nawyków. Zaczęliśmy od 
siebie i wskazaliśmy pewien kierunek. Teraz miejskie 
jednostki wręcz prześcigają się w pomysłach na kolejne 
proekologiczne działania – przyznaje Piotr Wittbrodt, 
wiceburmistrz Rumi.
Ograniczenie w używaniu plastikowych opakowań wpro-
wadzono nie tylko w urzędzie miejskim, ale też innych 
jednostkach podległych rumskiemu samorządowi, czyli: 
Miejskiej Bibliotece Publicznej, Miejskim Domu Kultury, 
Straży Miejskiej, Centrum Integracji Społecznej, Miejskim 
Ośrodku Sportu i Rekreacji, a także w placówkach oświa-
towych (Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 
6, Szkoła Podstawowa nr 10, Przedszkole nr 1 „Słoneczna 
Jedynka”, Przedszkole pod Topolą). Przedszkole nr 2 
„Bajka”, Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa nr 
7, Szkoła Podstawowa nr 8 oraz Zespół Szkół Ogólno-
kształcących jeszcze przed podjęciem uchwały rezygno-
wały częściowo bądź całkowicie z zakupu oraz użytko-
wania jednorazowych plastikowych naczyń i sztućców na 
rzecz trwalszych i ekologicznych materiałów. 
/raf/

miasto Wolne od plastiku
rumia | mija rok, odkąd rada miejska jednogłośnie 
zdecydowała się podjąć uchwałę „rumia bez plastiku”. 



mikser cukierniczy do ciasta, tel. 
694 642 709

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

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

sprzedam materac rehabilitacyjny, 
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 Pierwoszy-
nie, 4 osobowy, tel. 607 291 564

przeWracarko zgrabiarka ta-
śmowa na 2 pasy, 1260 zł, tel. 600 
667 860

słoma w balotach 120x150, siano, 
słoma w kostkach z magazynu, moż-
liwość transportu, tel. 506 250 477

dreWno opałowe, buk, sosna i ga-
łęziówka, porąbane, ułożone, możliwy 
transport, tel. 506 250 477

obsypnik do bulew, 3 rzędy z igłą 
do balotów, 380 zł, tel. 600 667 860

lodóWkę dużą, tanio sprzedam, tel. 
576 204 945

taboret dla gastronomii na sile. tel. 
694 642 709

NIERUCHOMOŚCI

poszukuję WynająĆ

szukam do wynajęcia 2 pokojowe 
mieszkanie (samodzielne), W-wo, tel. 
663 253 846

kupię

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

skup mieszkań za gotówkę, w trój-
miescie i okolicach, tel. 510 894 627

MOTORYZACJA

sprzedam

skoda 105 S, 39 lat, motor 1043 cm, 
iGas (BRC), cytrynowa, cena 1987 zł, 
Tczew, tel. 574 797 077

romet Ogar Caffe 124, 4T, 2020 r., 
farbig Black/Blue, cena 1086 zł, po 
kolizji, Tczew, tel. 574 797 077

jaWa 50/ Typ 220, skuter, 43 lat, 2T, 
2 os. farbig blau-zitrone, cena 3878 zł, 
Tczew, tel. 574 797 077

jaWa 172, 1964 r. silnik w maku, 
do renowacji, motor, cena 2888 zł, 
Tczew, tel. 574 797 077

jaWa 172, 1958 r. cała kompletna, do 
renowacji, cena 4433 zł, Tczew, tel. 
574 797 077

sprzedam skuter sprawny tech-
nicznie, cena 500 zł, tel. 504 376 624

kupię

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

OGŁOSZENIA uWaga... noWy numer ogłoszeń za 2 zł 7248!

EDUKACJA

porady z matematyki, fizyki i che-
mii udzielę uczniowi przez telefon. 
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 
plener

owe, chrzty, komunie, tel. 697TOWARZYSKIE

sex-sex-sex to lubię, gorąca Blondi 
pozna Panów sponsorów, Sopot, tel. 
514 120 213

samotny zadbany pozna Panią do 
50 lat, do stałego związku, tel. 500 
696 323

RÓŻNE

sprzedam drewno opałowe, 
gałęziówkę, sosnę, buk, 130 zł, 
tel. 729 888 783
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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.

EXP.PDP. 

Szukam 

stolarza,

na terenie

Wejherowa

tel. 500 XXX 601

ReKlaMa 32/2019/Rl

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

może być do remontu.

  728-657-517, iza

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 

ReKlaMa 103/2020/DB

ReKlaMa 142/2020/DB

/gwe24
Polub nasz fanPaGe!

Obserwuj nasz profil 
expressy.pl na issuu.com
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sportoWe lato

Od dnia 29 czerwca, dzieci i młodzież klas 1- 8 mogą uczęszczać na zajęcia rekreacyjno-spor-
towe w Kąpinie i Bolszewie w godz. 10.00 – 12.00, Orle zaczyna 6 lipca a Nowy Dwór Wej-
herowski od 20 lipca. Informacje na temat zajęć w Kąpinie prosimy kierować do Pani Sołtys 
telefon kontaktowy: 605 565 720. Informacje dotyczące zajęć w pozostałych miejscowościach 
dostępne są w szkołach poszczególnych sołectw.
/UGW/

gm. WejHeroWo | akcja sportowe lato 2020 w sołectwach gminy Wejherowo.

fot. UM Wejherowo

Wyjątkowy maraton połączono ze zbiórką 
funduszy na leczenie chłopca. Do akcji włą-
czyli się sportowcy, samorządowcy, przedsię-
biorcy, radni oraz mieszkańcy Redy i okolic. 

Dzięki imprezie udało się uzbierać ponad 28 
tysięcy złotych.

–  W imieniu naszego synka i własnym dzię-
kujemy wszystkim, którzy otworzyli serce i tak 

licznie, z poświęceniem i zaangażowaniem, włą-
czyli się do przygotowania i przeprowadzenia 
biegu „24 godziny dla Łukasza” – mówią rodzice 
chłopca. – Dziękujemy pomysłodawcom akcji, 
uczestnikom, cudownym biegaczom, sponso-
rom, dzieciom, które tak licznie uczestniczyły 
w biegach, dopingującym i całej reszcie, która 
przyczyniła się do tego szczytnego celu.

Całodobowego wyzwania podjęło się sześciu 
zawodników: Agnieszka Turska, Maciej Za-
krzewski , Piotr Kempczyński , Tadeusz Woj-
dasiewicz, Tomasz Damian oraz Seweryn Sałata 
oraz sztafety Team Kreft, Team RUNEDA, Team 
Sfora BMK, ULTRA WAY TEAM ,Team Orien-
talne Kółko Sportowe, Motywatornia Team.

Następnego dnia, po zakończeniu 24 – godzin-
nego wyzwania, odbył się bieg dla najmłodszych, 
którzy również chcieli pomóc w szczytnym celu 
oraz spróbować swoich sił na bieżni.

Patronat nad wydarzeniem objęło Starostwo 
Powiatowe w Wejherowie , Urząd Miasta Redy, 
Rada Miejska w Redzie ,Młodzieżowa Rada 
Miasta Redy, MOSIR REDA, oraz grupa Poma-
ganie Jest TAKIE Proste.

Wciąż można pomóc w sfinansowaniu kosz-
townego leczenia. Każda wpłata daje Łukaszowi 
szansę na powrót do zdrowia, by mógł cieszyć 
się dzieciństwem. Jako podopieczny Fundacji 
Kawałek Nieba, Łukasz posiada swoje indywi-
dualne konto, na które można przekazać dowol-
ną kwotę. Pomóc Łukaszowi można dokonując 
wpłaty na konto:

Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Cho-
rym “Kawałek Nieba”, Santander Bank, 31 1090 
2835 0000 0001 2173 1374, tytułem: „2639 po-
moc dla Łukasza Kos”. 

Pobiegli dla Łukasza
REDA | W ubiegłą sobotę na terenie redzkiego stadionu lekko-
atletycznego odbył się 24-godzinny bieg charytatywny dla Łuka-
sza, 10 letniego mieszkańca Redy, zmagającego się z glejakiem. 
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Celem tego programu jest popularyzacja i upowszechnianie aktywności 
fizycznej wśród młodzieży. Organizatorem zawodów był Pomorski Okrę-
gowy Związek Lekkiej Atletyki w Gdańsku, Miejski Ośrodek Sportu i Re-
kreacji w Redzie oraz UKS Jedynka Reda Lekkoatletyka.

Wyniki zawodów: 
Skok w dal, dziewczęta 2009 i młodsze: 1 - Magdalena Majewska Sztum 

3,88 m, 2 - Maja Wojtysiak Sztum 3,57 m, 3 - Milena Dancewicz 3,55 m
Skok w dal dziewczęta 2007/2008: 1 - Michalina Mucha Słupsk 4.9 m, 

2 - Natalia Ząbek Tczew 4,54 m, 3 - Maria Tobińska Tczew 4,5 m
Skok w dal chłopcy 2009 i młodsi: 1 - Tymon Kwiatkowski Sztum 4.22 

m, 2 - Adam Dylak Reda 3,83 m, 3 - Antoni Torbicki Lębork 3,27 m
Skok w dal chłopcy 2007/2008: 1 - Szymon Wziatek Słupsk 5,11 m, 2 - 

Wojciech Kujawski 5,06 m, 3 - Adam Łongwa 4,66 m
Skok wzwyż dziewczęta 2007/2008: 1 - Martyna Mucha Słupsk 1,45 m, 2 

- Karolina Koprowska Słupsk 1,4 m, 3 - Martyna Woźniak Słupsk 1,35 m
Skok wzwyż chłopcy 2007/2008: 1 - Szymon Gdanietz Reda 1,35 m, 2 - 

Mateusz Zakrzewski Bolszewo 1,3 m
Rzut piłeczką palantową dziewczęta 2009 i młodsze: 1 - Barbara Bie-

lecka Gdynia 24 m, 2 - Roksana Rygielska Sztum 20 m, 3 - Oliwia Złoch 
Lębork 13,5 m

Rzut piłeczką palantową dziewczęta 2007/2008: 1 - Emilia Szefler 47,5 m, 
2 - Amelia Kądziela Słupsk 39,5 m, 3 - Karolina Kontna  Pogórze 35 m

Rzut piłeczką palantową chłopcy 2009 i młodsi: 1 - Dominik Gdanietz 
Reda 34 m, 2 – Aleksander Kopeć 32 m, 3 - Dominik Lenczewski Bol-
szewo  30,5 m

Rzut piłeczką palantową chłopcy 2007/2008: 1 - Dominik Armstrong Bol-
szewo 57 m, 2 – Filip Słoński 46,5 m, 3 - Nikodem Wiśniewski Sztum 40 m

Bieg 60 m dziewczęta 2009 i młodsze: 1 - Magdalena Majewska 8,58 s, 
2 - Lea Kolasa Reda 9.00 s, 3 - Barbara Bielecka Gdynia 9.10 s 

Bieg 60 m dziewczęta 2007/2008: 1 - Oliwia Rolbiecka 8.08 s, 2 - Nikola 
Grabowska Tczew 8,14 s, 3 - Katarzyna Czoska Gdynia 8,19 s 

Bieg 60 m chłopcy 2009 i młodsi: 1 - Adam Dylak Reda 8,86 s, 2 - Jacek 
Pająski 8,96 s, 3 - Dominik Lenczewski Bolszewo 8,97 s

Bieg 60 m chłopcy 2007/2008: 1 - Wojciech Łuniak Pogórze 7,90 s, 2 - 
Bartłomiej Borsku 7,97 s, 3 - Oliwier Borowiak 8,02 s

Bieg 300 m dziewczęta 2009 i młodsze: 1 - Magdalena Majewska  50,71 
s, 2 - Lea Kolasa reda 51.42 s, 3 - Nikola Tarnowska Reda 52,84 s

Bieg 300 m chłopcy 2009 i młodsi: 1 - Igor Florek Przechlewo 48,28 s, 
2 - Konrad Matera Lębork 51,66 s, 3 - Olaf Mej Reda 52,01 s

Bieg 600 m dziewczęta 2007/2008: 1 - Oksana Pestka Słupsk 1min 
45,79 s, 2 - Anna Szenwald Kościerzyna 1min 51 s, 3 - Karina Łapka 
Pogórze 1 min 53,56 s

Bieg 1000 m chłopcy 2007/2008: 1 - Jakub Kluka Kościerzyna 2min 
59,25 s, 2 - Paweł Stegart Kościerzyna 3min 09,22 s, 3 - Kajetan Kosicki 
Słupsk 3min 12,77 s

/raf/

Lekkoatletyka 
dla każdego

Zmiana terminu meczu z Garbarnią

REDA | Na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Re-
dzie zorganizowano zawody lekkoatletyczne w ramach programu 
„Lekkoatletyka dla każdego!”.

PIŁKA NOŻNA | Zmianie uległ termin meczu, który miał się odbyć w niedzielę. Rozegrany zostanie dzień wcześniej. 

Przedstawiciele Wejherow-
skiego Klubu Sportowego Gryf 
poinformowali, iż mecz, który 
pierwotnie miał się odbyć w naj-
bliższą niedzielę, na prośbę rywa-
li - Garbarni Kraków – rozegrany 
zostanie dzień wcześniej, czyli 

w sobotę. Początek spotkania za-
planowano na godz. 17:00. 

Ponadto informujemy, że 
mecz ten będzie można obejrzeć 
w bezpłatnej transmisji na kanale 
YouTube klubu WKS Gryf Wej-
herowo oraz że można jeszcze 

zakupić karnety na dwa pozosta-
łe mecze na Wzgórzu Wolności 
w cenie 20 zł (dostępne tylko na 
bramie). Ilość miejsc dostępnych 
na obiekcie w dalszym ciągu jest 
ograniczona.

/r/

Interesujesz 
się sportem?

Wyślij zdjęcie 
swojego 
ulubionego 
klubu!

redakcja@expressy.pl


