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BITWA O GŁOSY! II TURA

Za nami pierwsza tura wyborów. Do wyboru prezydenta 
Polski potrzebne będzie jeszcze jedno głosowanie, a to 
oznacza także, że przed nami drugi, metropolitalny bój 
o frekwencję. A jak wyglądało głosowanie w powiecie wej-
herowskim? Która gmina może się poszczycić najwyższą fre-
kwencją? I która ostatecznie wygra? Wybory – już 12 lipca. 
str. 3

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

Prezydent Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt skomentował bieżą-
ce (i nie tylko) wydarzenia w mie-
ście. I zaprasza do współpracy 
każdego – niezależnie od opcji 
politycznej. - Jeśli coś razem mo-
żemy zrobić dla miasta, to zrób-
my – mówi prezydent. 
str. 2

CO DALEJ Z PRZEDSZKOLEM?

Niepewny los  Niepublicznego 
Przedszkola „Przyjaciele Kubusia 
Puchatka” w Wejherowie – skoń-
czyła się umowa najmu pomiesz-
czeń. W budynku, gdzie funkcjo-
nuje przedszkole, ma powstać 
Środowiskowy Dom Samopomocy 
dla osób niepełnosprawnych.
str. 5
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Trwa kampania wyborcza na Prezydenta RP. W ze-
szłym roku też była, do Europarlamentu, a następnie 
Sejmu i Senatu. Spotykałem się z różnymi polityka-
mi, w tym również z kandydatami z różnych środo-
wisk politycznych. W lutym br. było mi miło gościć 
w Ratuszu Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Ostatnio 
np. odwiedzili nas Wojciech Murdzek – Minister 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego i posłanka Magdale-
na Sroka ze Zjednoczonej Prawicy. A wcześniej po-
litycy innych ugrupowań. Zapraszam każdego, kto 
chce się spotkać i może wnieść coś pozytywnego do 
Wejherowa i dla mieszkańców.

Zawsze zachęcam do współpracy. Powtarzam, że 
zapraszam do współdziałania radnych czy dzia-
łaczy różnych opcji politycznych. Cieszę się, jeśli 
coś razem możemy zrobić dla miasta, jak wspólnie 
zmieniamy Wejherowo. Dziękuję radnym Platformy 
Obywatelskiej za dobrą współpracę w ostatnich la-
tach. Nie wiem, dlaczego np. miejski i powiatowy 
PiS w Wejherowie odrzucił moją ofertę współpracy. 
Nie wykluczam nikogo.

W swoich wypowiedziach zwracam uwagę na pro-
blemy naszego samorządu, nie odnosząc ich per-
sonalnie. Chodzi o rozwiązanie problemów, a nie 
o politykę. Uważam, że o problemach trzeba mówić, 
aby je rozwiązywać.

Nie jest dla mnie zrozumiałe, dlaczego działacze 

miejscowego PiS-u nie poinformowali mnie o wizy-
cie Premiera Mateusza Morawieckiego w niedzielę, 
21 czerwca. Czyżby nie chcieli, aby Gospodarz Gro-
du Wejherowa spotkał się i porozmawiał z Premie-
rem? Czemu ma to służyć? Nie zależy mi na konflik-
tach, bo to Wejherowo jest najważniejsze.

Krzysztof Hildebrandt, Prezydent Wejherowa

Zapraszam każdego 
do współpracy!

WEJHEROWO | Prezydent 
miasta komentuje wydarzenia.

Wizyta ministra nauki 
i szkolnictWa Wyższego
WeJHeroWo | minister nauki i szkolnictwa wyższego 
odwiedził Wejherowo.

OgłOszenie 167/2020/DB OgłOszenie 340/2019/DB

Informacja 

Działając na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 
3 października 2008r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-

stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020.283 t.j.)

Prezydent miasta Wejherowa
podaje do publicznej wiadomości:

informację o przystąpieniu do •	
opracowywania projektu dokumentu „strategia 
adaptacji do zmian klimatu miasta Wejherowa 
do roku 2025 z perspektywą do roku 2030” 
w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Program 
przebudowy systemu zagospodarowania oraz 
oczyszczania wód opadowych i roztopowych 
z elementami małej retencji w Wejherowa” 
(Uchwała nr Viiik/XV/181/2019 Rady Miasta 
Wejherowa z dnia 17 grudnia 2019 r.).

informację o możliwości zapoznania się •	
z niezbędną dokumentacją sprawy wyłożoną do 
wglądu w Urzędzie Miejskim w Wejherowie ul. 
12. Marca 195, po wcześniejszym umówieniu się 
telefonicznie z pracownikiem Wydziału inwestycji, 
gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 
(tel. 58 677-71-03) w celu rezerwacji stanowiska 
do obsługi mieszkańców.

informację o możliwości składania uwag •	
i wniosków w terminie 21 dni od dnia ukazania 
się niniejszej informacji tj. od dnia 3 lipca 2020 
r. do dnia 23 lipca 2020 r. w skrzynce Podawczej 
znajdującej się na parterze w budynku Urzędu 
Miejskiego w Wejherowie przy ul. 12 Marca 195; 
uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie 
pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej bez 
konieczności opatrywania ich kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym,

informację, iż organem właściwym do •	
rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent 
Miasta Wejherowa.

W wejherowskim Ratuszu gościł z wizytą Wojciech Mur-
dzek – minister nauki i szkolnictwa wyższego oraz posłan-
ka Magdalena Sroka. Spotkali się z zastępcami prezydenta 
– Beatą Rutkiewicz i Arkadiuszem Kraszkiewiczem oraz 
sekretarzem miasta Bogusławem Suwarą. Podczas spo-
tkania rozmawiano m.in. o oświacie i samorządzie. Goście 
podczas spotkania zwiedzili m.in. ekspozycje historyczne 
w budynku Ratusza.

OgłOszenie 169/2020/DB
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W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 Wejhero-
wie pożegnali się uczniowie klas ósmych.

W tym roku, ze względu na wciąż obowiązujący na 
terenie kraju stan epidemii i związane z tym ograni-
czenia, w wejherowskich szkołach nie zorganizowa-
no tradycyjnych, uroczystych akademii dla wszyst-
kich uczniów. Świadectwa wydawane były uczniom 
w ustalonych terminach, w różnych salach. Obowią-
zywały maseczki, dezynfekcja i dystans, czyli wyma-
gany reżim sanitarny.

- Ten rok szkolny zapisze się jako wyjątkowy na 
kartach historii oświaty w Polsce, bo kojarzyć się 
będzie z koronawirusem, ze zdalnym nauczaniem, 
z konsultacjami on-line, a także z egzaminami, któ-
re do końca stały pod znakiem zapytania, a które 
odbyły się w reżimie sanitarnym – mówi Arkadiusz 
Kraszkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa.

- Wszyscy zatęskniliśmy za szkołą. Dzisiaj – jak ob-
serwuję - ósmoklasiści z wielką radością przyszli do 
tej szkoły, w której spędzili ostatnie osiem lat. Tutaj 
przeżyliście wiele wspaniałych chwil, a dzisiaj otrzy-
mujecie świadectwa i różnymi ścieżkami ruszycie 
w nową drogę. Chciałbym podziękować dyrektorom 
szkół, nauczycielom, uczniom, a przede wszystkim 
rodzicom, którzy mieli w tym roku znacznie więk-
szy wkład w edukację, jak w latach poprzednich, a to 
za sprawą lekcji prowadzonych zdalnie. Wszyscy 
zdali ten egzamin na szóstkę. Życzę Wam pięknych 
wakacji, udanego wypoczynku, słonecznej pogody, 
mnóstwa pomysłów oraz wielu pasjonujących przy-
gód. Niech ten czas będzie dla Was, Waszych rodzin 
i przyjaciół, radosny i bezpieczny.

Podczas zakończenia roku we wszystkich szkołach 
odbyły się krótkie spotkania z wychowawcami, z za-
chowaniem wszystkich środków bezpieczeństwa. Jak 
podkreślają dyrektorzy szkół, tegoroczna uroczystość 
była wyjątkowa – bez akademii, rodziców, pożegnań.

- Był to dla nas wszystkich bardzo trudny czas, 
musieliśmy zmierzyć się z kryzysem, o którym nikt 
sobie nie mógł nawet wyobrazić – mówi Danuta 
Czernewska, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedsz-
kolnego nr 2 w Wejherowie (SP nr 8). – Słowem 
kluczem w tym czasie stało się: „damy radę”. Wy je-
steście na swój sposób bohaterami, bo daliście radę. 
Odbieracie piękne świadectwa. Chylę czoła nad pra-
cą Waszą, nauczycieli, a szczególne słowa podzięko-
wania należą się rodzicom, którzy Was wspierali, 
pomagali, stawiali także oczekiwania wobec nas 
– nauczycieli, którym chcieliśmy jak najlepiej spro-
stać. Niech zbliżające się dwa miesiące przyniosą 
Wam upragniony odpoczynek, podczas którego uda 
się zebrać siły potrzebne na kolejny rok.

/opr. raf/

Ruszyły konsultacje społeczne na temat nazw no-
wych redzkich rond. Do 17 lipca mieszkańcy mogą 
zgłaszać swoje propozycje.

- Nadawanie oficjalnych nazw ulicom, placom i in-
nym miejscom publicznym to jedno z zadań samo-
rządu – mówi Łukasz Kamiński, zastępca burmistrza 
Redy. -  Mamy w Redzie pięć „bezimiennych” rond, 
więc postanowiliśmy zasięgnąć w tej sprawie opinii 

mieszkańców. W poniedziałek ruszyły konsultacje 
społeczne. Każdy mieszkaniec może zgłosić swoją 
propozycję na przygotowanym przez Urząd wzorze 
formularza. Na zgłoszenia czekamy do 17 lipca.

Na nowe nazwy czekają ronda przy zbiegu ulic 
Gniewowskiej -Jana III Sobieskiego, Gniewowskiej 
-Drogowców, Młyńskiej – Morskiej - Obwodowej, 
Olimpijskiej - Rolniczej - Obwodowej oraz Fenikow-
skiego - Młyńskiej. 

- Nazwy powinny nawiązywać do historii lub czasów 
współczesnych i być związane z Redą, regionem lub 
krajem – mówi Hanna Janiak, Sekretarz Miasta. – Po 
zebraniu wszystkich pomysłów zaprosimy mieszkań-
ców do drugiej tury konsultacji, gdzie za pomocą an-
kiety będzie można zagłosować na wybraną nazwę.

Rezultat konsultacji i wybór mieszkańców powin-
niśmy poznać we wrześniu.

Jak głosować?
Formularz do zgłoszenia swoich propozycji  moż-

na znaleźć w najnowszym numerze Miejskiego 
Biuletynu Informacyjnego lub na miejskiej stronie 
internetowej. Po wypełnieniu można go wrzucić 
do skrzynki przy wejściu do redzkiego magistratu 
lub przesłać elektronicznie – emailem lub poprzez 
platformę ePUAP. Szczegóły na miejskiej stronie 
internetowej reda.pl , w Biuletynie lub na tablicy 
ogłoszeń Urzędu. 

Bitwa o głosy! II tura
POMORZE | Za nami pierwsza tura wyborów prezydenckich. Do wyboru prezydenta potrzebne będzie 
jeszcze jedno głosowanie, a to oznacza także, że przed nami drugi metropolitalny bój o frekwencję. 

Najważniejszym punktem obrad było rozpatrzenie 
raportu o stanie gminy za 2019 r. i debata nad przedsta-
wionym dokumentem, zakończona udzieleniem wójtowi 
gminy wotum zaufania. Szczególnie istotnym aspektem 
obrad XVIII Sesji Rady Gminy było podjęcie uchwały 
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 
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 realiza-
cję budżetu za 2019 roku w zakresie dochodów i wydatków 
oraz wykonanych inwestycji. Jako najważniejsze liczby bu-
dżetu gminy w roku 2019 wskazał: dochody 151 439 010,96 
zł (wykonanie planu 100,02 %) oraz wydatki 156 462 408,68 
zł (wykonanie planu 95,47 %). Są to najwyższe wartości 
w historii gminy Wejherowo (w dochodach o ok. 20 mln zł, 
w wydatkach o około 22 mln zł więcej niż rok wcześniej).
Na realizację inwestycji wydatki były o ponad 7 mln zł 
więcej w stosunku do 2018 r.
Szczególnie istotne, wykonane w 2019 roku zadania to: 
Ulica Parkowa i Wierzbowa w Kąpinie, strefy rekreacyj-
no-sportowe w Reszkach i Górze, termomodernizacja 
budynku Urzędu Gminy, budynku mieszkalnego przy ulicy 
Drzewiarza w Gościcinie, Szkoły Podstawowej w Gościci-
nie 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 integracyjny 
przy stacji w Gościcinie. W 2019 roku pozyskano również 
najwyższą kwotę środków zewnętrznych, zasilających 
budżet własny, czyli 13. 034 539,79 złotych w tym 6 105 
036,73 złotych stanowią środki z Unii Europejskiej a po-
zostałe pochodzące z budżetu państwa i innych źródeł. 
Rada Gminy udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy Hen-
rykowi Skwarło 14 głosami „za” przy 6 głosach „wstrzy-
mujących się”.  /UGW/

WóJt z absolutorium
gm. WeJHeroWo | za nami XViii sesja rg Wejherowo. 
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W maseczkach po świadectwo

Wymyśl nazwy dla pięciu rond

WEJHEROWO | Ponad 4,5 tysiąca uczniów odebrało świadectwa w wejherowskich szkołach podstawowych.

REda | Władze miasta pytają mieszkańców, jak nazwać nowe ronda. Jest ich pięć i na razie są bez nazw.

Obszar Metropolitalny Gdańsk Gdynia So-
pot zorganizował przed wyborami konkurs dla 
miast i gmin, w którym pula nagród wynosi 
90 tys. zł. Pieniądze otrzymają te gminy, gdzie 
będzie najwyższa frekwencja. Nic więc dziwne-
go, że samorządowcy tym bardziej zachęcają 
swoich mieszkańców do głosowania. W Rumi 
zorganizowano konferencję, w której samorzą-
dowcy z gmin, wchodzących w skład OM GGS, 
podsumowali pierwszą część akcji i zaapelowa-
li o udział w głosowaniu 12 lipca. 

- Mówię do wszystkich mieszkańców Pomo-
rza: Idźcie na wybory! Nie pozwólcie, żeby ktoś 
inny za was decydował! - powiedział Mieczy-
sław Struk, marszałek województwa pomor-
skiego. - To niezwykle ważne wybory, które 
będą decydować o losach naszej ojczyzny. 

- To my sami wybierzemy, w którym kie-
runku nasza ukochana ojczyzna pójdzie - do-
dał Michał Pasieczny, burmistrz Rumi. - Czy 
w kierunku scentralizowanym, czy bardziej 
w kierunku zdecentralizowanym (ja osobiście 
jestem ogromnym zwolennikiem tej opcji). 
W przypadku władzy zdecentralizowanej 
mieszkańcy mogą w samorządach skutecznie 
rozliczyć swoich lokalnych polityków. 

Pierwszą bitwę o głosy wygrały: w katego-
rii gmin do 10 tysięcy mieszkańców - gmina 
Jastarnia z frekwencją 84,20%; gmina Wła-
dysławowo – w kat. gmin od 10 do 30 tys. 
mieszkańców osiągnęła frekwencję 78,72%; 
w kat. pow. 30 tys. mieszkańców – Sopot 
z frekwencją 74,3%.

W końcowym rankingu ważna będzie średnia 
frekwencja z obu tur. Dogrywka już 12 lipca!

- Dziękuję naszym mieszkańcom za aktyw-
ność w I turze i zachęcam do udziału w II turze 
– powiedział Krzysztof Krzemiński, burmistrz 
Redy. - Frekwencja jest dobra, ale ma szansę być 
jeszcze lepsza. Korzystajmy z wolności, możli-
wości autentycznego wyboru i wpływu na to, co 
się dzieje, i bądźmy odpowiedzialni. Głosujmy 
tak, jak nam dyktuje sumienie – ale głosujmy!

A jak wyglądały wybory prezydenckie w po-
wiecie wejherowskim? Frekwencja wyniosła 

66,51% i tym samym była szósta wśród powia-
tów w naszym województwie. 

Szczegółowe zestawienie frekwencji w gmi-
nach powiatu wejherowskiego: Rumia – 
71,03%, Reda – 69,58%, gm. Szemud – 67,71%, 
gm. Wejherowo – 66,07%, gm. Luzino – 
65,61%, Wejherowo – 64,89%, gm. Choczewo 
– 64,36%, gm. Linia – 63,86%, gm. Łęczyce – 
58,58%, gm. Gniewino – 54,27%. 

W II turze, w niedzielę 12 lipca, zmierzą się An-
drzej Duda (PiS) oraz Rafał Trzaskowski (KO). 

Rafał Korbut
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Z głębokim żalem oraz smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

"Można odejść na zawsze, by stale być blisko …"
ks. Jan Twardowski

"Nie umiera ten, kto trwa  
w sercach i pamięci naszej..."

OgłOszenie 163/2020/DB

MatKi

składa
Krzysztof Hildebrandt

Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

Księdza Kanonika Piotra Żyndy
Proboszcza Parafii 

pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski 
w Wejherowie.

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

Ś.P.
iRENY SZULtK

Pani

Najszczersze wyrazy głębokiego żalu i współczucia
Dla Rodziny i Najbliższych z powodu śmierci 

składa
Krzysztof Hildebrandt

Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami 

Burmistrz miasta redy 
84-240 Reda, ul. gdańska 33, tel. 58 678 80 06, 58 678 80 07, 58 678 80 17, 58 738 60 68,

fax: 58 678 31 24, e-mail: burmistrz@reda.pl 

UA.6721.1.1.2019.Ks Reda, dnia 03.07.2020r.
UA.6721.1.6.2019.JW

oGŁoSZEnIE BUrmISTrZa mIaSTa rEDY
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego miasta Redy na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 oraz art. 
17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz 
udostępnieniu na Biuletynie informacji Publicznej Miasta Redy projektów:

i. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy 
w rejonie ulic Łąkowej, Gdańskiej, Obwodowej i Ceynowy, sporządzonej na 
podstawie uchwały nr V/63/2019 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 7 marca 2019 roku 
II. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy 
w rejonie ulic Gdańskiej i Hieronima Derdowskiego, sporządzonej na podstawie 
uchwały XiV/144/2019 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 listopada 2019r., 

w dniach od 13.07.2020r. do 03.08.2020r. w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie przy 
ulicy gdańskiej 33, w godzinach pracy urzędu. Dyskusje publiczne nad przyjętymi 
w projektach zmian planów miejscowych rozwiązaniami odbędą się w dniu 23.07.2020r. :

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy •	
w rejonie ulic łąkowej, gdańskiej, Obwodowej i Ceynowy o godzinie 14:30

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy •	
w rejonie ulic gdańskiej i Hieronima Derdowskiego o godzinie 15:30

siedzibie Urzędu Miasta w Redzie przy ul. Gdańskiej 33, w Sali Konferencyjnej nr 110.

zgodnie z zarządzeniem Burmistrza nr zK.6.2020r. z dnia 21 kwietnia 2020 roku 
w sprawie wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu zadań w Urzędzie Miasta 
w Redzie informuję, iż wgląd do projektu planu odbywać się będzie na ustalonych 
zasadach funkcjonowania Urzędu. na dyskusję publiczną należy zastosować środki 
ochrony w postaci zasłaniania nosa i ust oraz dezynfekcji rąk lub rękawiczek. 

zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może 
wnieść uwagi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.08.2020r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez 
rozpatrzenia. Uwagi są rozpatrywane przez Burmistrza Miasta Redy w terminie nie 
dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 48 ust. 1, 1a) oraz 2 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 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2083 ze zm.) 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w gdańsku pismem nr RDOŚ-gd-•	
WzP.411.20.20.2019.JK z dnia 18.04.2019r. oraz Państwowy Powiatowy inspektor 
sanitarny w Wejherowie milczącą zgodą wyrazili zgodę na odstąpienie od 
przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic 
łąkowej, gdańskiej, Obwodowej i Ceynowy, oraz 

Pismem znak: RDOŚ-gd-WzP.411.20.69.2019.JK z dnia 10.01.2020r. Regionalny •	
Dyrektor Ochrony Środowiska w gdańsku oraz milcząca zgodą Państwowy 
Powiatowy inspektor sanitarny w Wejherowie wyrazili zgodę na odstąpienie od 
przeprowadzania strategicznych ocen oddziaływania na środowisko dla zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic 
gdańskiej i Hieronima Derdowskiego.

zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (Ue) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/We (RODO) podaje się do wiadomości, że 
administratorem przekazanych danych osobowych jest Burmistrz Miasta Redy.

Celem przetwarzania danych jest realizacja zadań związanych z procedurą 
sporządzenia planu miejscowego, podstawę przetwarzania stanowi ustawa z dnia 27 
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Klauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych znajduje się na stronie 
głównej Biuletynu informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Redzie w zakładce 
Ochrona Danych Osobowych. 

Z-ca Burmistrza miasta redy 
Halina Grzeszczuk 
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ośWIaDcZEnIE

skierowane do rodziców i opiekunów dzieci uczęszczających 
do niepublicznego Przedszkola „Przyjaciele Kubusia Puchatka” 

w Wejherowie 

szanowni Państwo, Drodzy Rodzice!

W związku z pytaniami kierowanymi do starostwa Powiatowego 
w Wejherowie informujemy, że z dniem 30 czerwca 2020 roku 
wygasa umowa dotycząca dzierżawy lokali w budynku przy ulicy 
Ofiar Piaśnicy 22 w Wejherowie, zawarta pomiędzy Powiatem 
Wejherowskim a Przedszkolem niepublicznym „Przyjaciele Kubusia 
Puchatka”, co wiąże się z koniecznością opuszczenia budynku przez 
dzierżawcę i przekazaniem go właścicielowi.

Lokale w budynku przy ulicy Ofiar Piaśnicy 22 w Wejherowie, których 
właścicielem jest Powiat Wejherowski wydzierżawione zostały 
Przedszkolu na czas określony - do 30 czerwca 2019 roku. 

Już w listopadzie 2017 roku w starostwie Powiatowym odbyło się 
spotkanie, podczas którego starosta Wejherowski poinformowała 
właścicielki Przedszkola, że umowa zawarta do dnia 30 czerwca 2019 
roku nie zostanie przedłużona. Powodem tej decyzji jest konieczność 
utworzenia w budynku przy ulicy Ofiar Piaśnicy 22 Środowiskowego 
Domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych.

Jednakże w styczniu 2019 roku Przedszkole zwróciło się do starosty 
Wejherowskiego z prośbą o przedłużenie powyższej umowy. 
W pisemnej odpowiedzi z 20 lutego 2019 roku zarząd Powiatu 
ponownie poinformował o konieczności przeznaczenia budynku na 
Środowiskowy Dom samopomocy, nie przychylając się do prośby. 
Przedszkole, mając wiedzę o zobowiązaniach i planach Powiatu, 
w czerwcu 2019 roku ponownie wystąpiło z wnioskiem o przedłużenie 
umowy dzierżawy. 

zarząd Powiatu, kierując się dobrem dzieci uczęszczających do 
Przedszkola niepublicznego „Przyjaciele Kubusia Puchatka”, na czas 
opracowywania dokumentacji projektowej nowej inwestycji, po raz 
ostatni zgodził się na podpisanie nowej umowy na czas określony. 
nowa umowa została zawarta tylko na rok, obowiązywała od 1 
lipca 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku i przewidywała obowiązek 
przekazania budynku Powiatowi w dniu 1 lipca 2020 roku, bez 
możliwości przedłużenia umowy ani zawarcia nowej. Właścicielki 
Przedszkola wraz z obecną na spotkaniu Panią Przewodniczącą Rady 
Rodziców zostały poproszone o przekazanie powyższych informacji 
wszystkim rodzicom. 

Przedszkole niepubliczne „Przyjaciele Kubusia Puchatka” wielokrotnie 
było informowane o planach Powiatu i związaną z nimi koniecznością 
przejęcia budynku, ale równocześnie spotykało się z przychylnością 
władz Powiatu, które nie raz godziły się na przedłużenie dzierżawy, 
dając Przedszkolu czas na możliwość znalezienia nowej lokalizacji. 
niestety, Powiat Wejherowski nie dysponuje innym budynkiem, który 
spełniałby warunki niezbędne do utworzenia w nim Środowiskowego 
Domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych, a obowiązek 
realizacji wytycznych ustawy i programu „za życiem” oraz uchwały 
Rady Powiatu Wejherowskiego zobowiązuje nas do niezwłocznego 
rozpoczęcia prac inwestycyjnych. 

z poważaniem

jacek Thiel
Wicestarosta Wejherowski

OgłOszenie 168/2020/DB

Symboliczny czek Staroście Wejherowskiemu Ga-
brieli Lisius przekazała Poseł na Sejm Magdalena 
Sroka. Rządowe środki zasilą budżet powiatu i we-
sprą zaplanowane inwestycje oświatowe, społeczne 
czy drogowe. 

– Dzięki otrzymanym środkom rozpoczniemy ge-
neralny remont budynku przy ulicy Ofiar Piaśnicy 
22 w Wejherowie, w którym powstanie Środowi-
skowy Dom Samopomocy. Dzisiaj w budynku mie-
ści się przedszkole „Przyjaciele Kubusia Puchatka”, 
a umowa dzierżawy obowiązuje do 30 czerwca br. 
– wyjaśnia Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.

Część pieniędzy przeznaczona zostanie także na 
rozbudowę Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wej-
herowie przy ulicy Bukowej oraz zaplanowane wcze-
śniej zadania drogowe.

– Już w zeszłym roku radni powiatu wejherowskie-
go przyjęli uchwałę o stworzeniu Środowiskowego 
Domu Samopomocy  przy ulicy Ofiar Piaśnicy 22 

w Wejherowie – mówi Wicestarosta Jacek Thiel.
– W tej chwili kończymy opracowanie dokumenta-

cji technicznej. Rozpoczęcie tego zadania jest o tyle 
ważne, że już wcześniej otrzymaliśmy środki z Unii 
Europejskiej na termomodernizację powiatowych 
budynków znajdujących się przy ulicy Ofiar Piaśni-
cy, w tym Powiatowego Zespołu Poradni Psycholo-
giczno-Pedagogicznych, które musimy wykorzystać 
do 2021 r. – dodaje wicestarosta.

Środki pozyskane na termomodernizację to kwota 
około 1 mln zł. Pieniądze będą znaczącym wkładem 
w całość inwestycji, która ma zapewnić co najmniej 
trzydzieści miejsc dla osób niepełnosprawnych, które 
będą pracowały w ramach Środowiskowego Domu 
Samopomocy oraz  przynajmniej trzydzieści miejsc 
dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej.

Łącznie samorządy z Powiatu Wejherowskiego 
otrzymały ponad 32 miliony złotych w ramach Fun-
duszu Inwestycji Samorządowych. 

Pieniądze na inwestycje 
POWiat | Powiat wejherowski otrzymał ponad 5 mln zł na inwestycje w ramach rządowej tarczy antykryzysowej. 
Pieniądze przeznaczone zostaną na zadania powiatowe, w tym stworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy.

Co dalej z przedszkolem?
WEJHEROWO | Niepewny los Niepublicznego Przedszkola „Przyjaciele Kubusia Puchatka” w Wejherowie – 
skończyła się umowa najmu pomieszczeń. Budynek będzie wyremontowany i zmieni się jego przeznaczenie. 

W budynku, gdzie funkcjonuje przedszkole, ma 
powstać Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób 
niepełnosprawnych.

Umowa dzierżawy na pomieszczenia, gdzie działa 
przedszkole, skończyła się 30 czerwca 2020 roku. 1 
lipca dyrekcja przedszkola powinna zatem przeka-
zać właścicielowi – czyli starostwu powiatowemu – 
budynek. Tak się jednak nie stało. Przedstawiciele 

przedszkola zapowiedzieli, że nadal będą prowadzić 
zajęcia dydaktyczne oraz opiekę w placówce. I tak 
też się dzieje. 

Władze samorządowe powiatu wejherowskiego 
zapowiadają z kolei, że nie ma możliwości prze-
dłużenia umowy dzierżawy, a przedszkole musi się 
wyprowadzić. W budynku powstanie Dom Samo-
pomocy dla osób niepełnosprawnych. Jest to in-
westycja, na którą powiat pozyskał dofinansowanie 
i remont obiektu musi rozpocząć się niezwłocznie. 

Władze Starostwa Powiatowego w Wejherowie 
wydały oficjalne oświadczenie, skierowane do ro-
dziców i opiekunów dzieci uczęszczających do 
Niepublicznego Przedszkola „Przyjaciele Kubusia 
Puchatka” w Wejherowie. Publikujemy je obok ni-
niejszego tekstu. 

Dyrekcja przedszkola na razie nie chciała komen-
tować sytuacji. 

- Zajęcia w przedszkolu będą prowadzone normal-
nie – zapowiedziała jedynie Marta Dębiec, dyrektor 
placówki. Wpis o tej samej treści został też opubli-
kowany na oficjalnym fanpag-u placówki w mediach 
społecznościowych kilka dni temu.

Co zatem dalej będzie z przedszkolem? Do tematu 
wrócimy. 

Rafał Korbut



Pozytywną decyzję w sprawie uruchomienia pierw-
szego kierunku magisterskiego wręczył Rektorowi 
KPSW w Wejherowie prof. Marcinowi Plińskiemu, 
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojciech 
Murdzek, który odwiedził  placówkę. 

– Duże zainteresowanie pielęgniarstwem, a także 
fakt, że z murów szkoły będą niedługo wychodzić ab-
solwenci z tytułem magistra, stanowią dobre perspek-
tywy na przyszłość – mówił podczas wizyty w Wejhe-
rowie minister. 

Warto przypomnieć, że miesiąc temu wejherowska 
szkoła wyższa uzyskała akredytację na prowadzenie 
studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na 
kierunku pielęgniarstwo. 

– To bardzo dobra i wyczekiwana przez studentów 
wiadomość oraz znak, że uczelnia cały czas się rozwija 

i podnosi poziom oferty edukacyjnej, tak aby dobrze 
wypełniać swoją misję – podkreśla Starosta Wejhe-
rowski Gabriela Lisius, inicjatorka utworzenia KPSW 
w Wejherowie. – Na pewno wiele osób z powiatu 
i okolic skorzysta z oferty studiów drugiego stopnia na 
kierunku Socjologia. 

Podczas wizyty minister odwiedził także Powiatowy 
Zespół Szkół Policealnych im. Z. Kieturakisa w Wejhe-
rowie, w którym mieszczą się specjalistyczne pracow-
nie zawodowe do kształcenia w takich zawodach jak: 
terapeuta zajęciowy, opiekunka dziecięca, ortoptystka, 
technik elektroradiolog, technik usług kosmetycznych, 
asystentka stomatologiczna, technik sterylizacji me-
dycznej czy higienistka stomatologiczna. 

Spotkanie było również okazją do rozmowy na temat 
rozwoju szkolnictwa wyższego w naszym regionie.

Studia magisterskie 
w Wejherowie

Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie rozszerza ofertę dy-
daktyczną o studia magisterskie. Dzięki pozwoleniu Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego, od nowego roku akademickiego uczelnia będzie 
kształcić na studiach drugiego stopnia na kierunku Socjologia. 

Powiat Wejherowski
www.powiatwejherowski.pl /powiatwejherowski

oBWIESZcZEnIE
Starosta Wejherowski

I. działając na podstawie art. 1, art.11a ust.1, art.11f ust. 3 ustawy 
z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych /t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 
1474./ oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu 
postępowania administracyjnego /tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 
ze zm../ zawiadamia, że w dniu 2020-06-29, na wniosek zarządu 
Powiatu Wejherowskiego, 84-200 Wejherowo ul. 3 Maja 4, z dnia 2020-
02-04 (uzupełniony dnia 2020-04-20) wydano decyzję o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej pn.:

 „rozbudowa drogi powiatowej nr 1438G poprzez budowę 
chodnika na odcinku od m. rybno do rybskiej Karczmy”

na nieruchomościach gruntowych na terenie gminy gniewino 
określonych poniżej:

a. działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogi powiatowej:
- obr. Rybno: 41/1, 126/4, 26, 134/1, 125/1, 264/1, 126/5, 127/1, 
126/6, 130/4 (z podziału dz. nr 130/1), 129/3 (z podziału dz. nr 129/1), 
131/3 (z podziału dz. nr 131/2), 134/3 (z podziału dz. nr 134/2), 
132/3 (z podziału dz. nr132/2), 128/7 (z podziału dz. nr 128/6), 4/15 
(z podziału dz. nr 4/9), 133/1 (z podziału dz. nr 133), 25/1 (z podziału dz. 
nr 25), 127/4 (z podziału dz. nr 127/2)

B. działki objęte obowiązkiem rozbiórki obiektów budowlanych, 
budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, zjazdów i innych 
dróg publicznych:
- obr. Rybno: 39/18, 39/29, 39/22, 6, 4/12, 126/12, 126/8, 4/13, 126/13, 
4/16 (z podziału dz. nr 4/9), 2, 39/14, 17, 4/3, 36, 281/6, 37/3, 37/6, 37/4, 
35/2, 126/15, 128/8 (z podziału dz. nr 128/6), 39/12, 39/27, 281/1, 281/5, 
8/2, 127/5 (z podziału dz. nr 127/2), 126/14, 1/1

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.



taboret dla gastronomii na sile. tel. 
694 642 709

złota rączka, drobne naprawy, sprzą-
tanie obejścia, piwnic, transport, prace 
w ogrodzie, okolice Luzina, Wejherowa, 
tel. 693 737 381

sprzedam lodówkę, dwudrzwiową, typ 
daewoo, cena do uzgodnienia, stan ideal-
ny, 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 Pierwoszynie, 
4 osobowy, tel. 607 291 564

słoma w balotach 120x150, siano, sło-
ma w kostkach z magazynu, możliwość 
transportu, tel. 506 250 477

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

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

słoma sucha 120/120, cena 25 zł, Sze-
mud, tel. 510 751 837

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

obrazy olejne na płótnie, także na za-
mówienie, malarka dyplomowana, tel. 609 
244 609

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

lodóWkę dużą, tanio sprzedam, tel. 576 
204 945

NIERUCHOMOŚCI

sprzedam

sprzedam działkę budowlaną Kębłowo 
Nowowiejskie, 3km od Lęborka 1033 m, 
cena 59 000, tel. 602 306 210

WynaJmę

do wynajęcia kwatera dla pracowników 
firm, dobra lokalizacja, Bolszewo, tel. 781 
426 010

rumia, pokój do wynajęcia, tel. 694 642 709

odnaJmę niedrogo garaż/do remontu-
/z działką o pow. 616 m2, Reda, 12 Marca, 
tel. 602 306 210

kupię

kupię mieszkanie za gotówkę, w Trój-
mieście, do remontu, zadłużone, tel. 572 
48 55 29

OGŁOSZENIA

skup mieszkań za gotówkę, w trójmie-
scie 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

rok 2006 Mercedes B, czarny, silnik 2.0, 
Diesel, automat, bezwypadkowy, cena 11 
900 zł, tel. 602 306 210

romet Ogar Caffe 124, 4T, 2020 r., far-
big 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 50/Typ 223, 43 lat, 2T, 2os. farbig 
Rote-Creme, cena 1988 zł, Tczew, tel. 574 
797 077

ReKLAMA 32/2019/RL

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

może być do remontu.

  728-657-517, iza
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kupię

skup, złomowanie aut, kasacja aut, po-
moc drogowa, tel. 789 345 593

EDUKACJA

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

SPRZĘT ELEKT.

sprzedam komputer, dysk 120 GB, kla-
wiatura 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, gazo-
we, pompy ciepła, całe Trójmiasto i okoli-
ce, tel. 601 677 964

profesJonalna fotografia okoliczno-
ściowa: śluby, wesela, sesje plener

owe, chrzty, komunie, tel. 697TOWARZYSKIE

seX-sex-sex to lubię, gorąca Blondi po-
zna Panów sponsorów, Sopot, tel. 514 120 
213

WdoWa pozna Pana, powyżej 65 lat, sta-
nu wolnego, lubiącego prace w ogrodzie 
i pielgrzymki. Proszę o telefon w godz. 
20-21, tel. 663 421 896

RÓŻNE

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

przeWracarko zgrabiarka taśmowa 
na 2 pasy, 1260 zł, tel. 600 667 860

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:
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Jak mówi pomysłodawczyni wydarzenia Magda Kamiń-
ska, założycielka Szkoły jogi 12 asan w Wejherowie, to 
cykl otwartych spotkań z jogą na świeżym. 
Będzie to już 5. edycja tego wydarzenia. Zajęcia są bez-
płatne i otwarte dla każdego.
- Ćwiczymy na trawniku za Pałacem Przebendowskich 
- mówi Magda Kamińska. - W razie deszczu ćwiczymy 
pod wiatą na małej scenie. Zabierzcie swoją matę lub 
koc. W tym roku prosimy Was o szczególną uważność na 
drugiego człowieka - obowiązują nas zalecenia sanitar-
ne i prosimy o zachowanie ok. 2 metrów odległości od 
innych osób. Osoby z objawami przeziębienia prosimy 
o pozostanie w domu. Serdecznie dziękujemy dyrekto-
rowi Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Po-
morskiej za możliwość użytkowania trawnika, a Miastu 
Wejherowo za wsparcie w promocji wydarzenia. 
Zajęcia odbywać się będą w godz. 9.30 – 10.30, a popro-
wadzą je nauczyciele jogi ze Szkoły jogi 12 asan. 
/raf/

Joga W mieJskim parku
WeJHeroWo | W każdą niedzielę, aż do 30 sierpnia, 
w wejherowskim parku będą odbywały się zajęcia z jogi. 

- Czekaliśmy na tę chwilę z niecierpliwo-
ścią, ale niebezczynnie - mówi Adam Szulc, 
kierownik Działu Promocji i Marketingu Wej-
herowskiego Centrum Kultury. - W czasie gdy 
byliśmy niedostępni dla widzów, dołożyliśmy 
wszelkich starań, aby zadbać o Wasze bezpie-
czeństwo po przekroczeniu progu Filharmo-
nii Kaszubskiej. Niestety nie będziemy mogli 
powrócić w pełnym zakresie działalności, ale 
wierzymy, że uda nam się zapewnić Wam 
atrakcyjne formy spędzania czasu – przez 
znakomite propozycje filmowe, czy ciekawe 
wystawy prezentowane w foyer oraz w prze-
strzeni naszej galerii – dodaje.

Wszystkie seanse i wydarzenia będą odby-
wały się z zachowaniem wszystkich środków 
bezpieczeństwa. - Przestrzegamy wszystkich 
wytycznych Ministerstwa Kultury. Uzgodni-
liśmy ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną 
rozwiązania, które pozwolą zmaksymalizo-
wać bezpieczeństwo widzów, bo to oni zawsze 
byli, są i będą dla nas najważniejsi. W trosce 
o zdrowie naszych gości wprowadziliśmy kil-
ka nowych zasad, które będą obowiązywały 
w Filharmonii Kaszubskiej. Mamy nadzieję, 
że zostaną one przyjęte ze zrozumieniem 
i będą sumiennie przestrzegane – apelują or-
ganizatorzy.

Udział w organizowanych przez Wejherow-
skie Centrum Kultury seansach kinowych do-
puszczalny będzie wyłącznie pod warunkiem 
zakrywania ust i nosa - maseczkę będziemy 
musieli założyć jeszcze przed wejściem do bu-
dynku Filharmonii. Obowiązywać będzie rów-
nież zakaz jedzenia i picia w trakcie seansów.

Widownia także zmieni swój wygląd. Udo-
stępniona zostanie zmniejszona liczba miejsc 
na sali - rzędy powinny być zajmowane na-
przemiennie, z zachowaniem jednego wolne-
go miejsca między widzami. Ważne, aby zaj-
mować miejsca wyznaczone na biletach.

Zakup biletów do kina będzie możliwy za 
pośrednictwem strony internetowej www.wck.
org.pl oraz w kasach od poniedziałku do piątku 
w godz. 15 – 20, a w weekendy - na godzinę 
przed pierwszym wydarzeniem do godz. 21.

- Abyście czuli się bezpiecznie, kontrola bi-
letów będzie odbywała się w sposób bezdoty-
kowy. Podczas zakupu zostaniecie poproszeni 
o podanie swoich danych kontaktowych, na 
wypadek stwierdzenia u któregoś z widzów lub 
pracowników kina zakażenia SARS-CoV-2. 
Dane zbierane będą w celu poinformowania 
o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną 
i nie będą wykorzystywane w żadnym innym 
celu – zapewnia kierownik Wejherowskie 
Centrum Kultury.

Wprowadzona zostanie także obowiązko-
wa dezynfekcję dłoni przez widzów i pomiar 
temperatury przy wejściu do Filharmonii. Jed-
nocześnie organizatorzy proszą o dodatkową 
dezynfekcję dłoni osoby wchodzące do sali ki-
nowej i toalet. W tym celu przygotowane zosta-
ną pojemniki z płynem dezynfekującym.

Więcej informacji na www.wck.org.pl.

Kino w WCK już czynne
WEJHEROWO | Dobra wiadomość dla wszystkich miłośników 
kina - Wejherowskie Centrum Kultury wznowiło działalność.

Do wyboru zajęcia dla dzieci i młodzieży - ale nie 
tylko. Dorośli i seniorzy, którzy pragną twórczo wyko-
rzystać swój wolny czas, również znajdą coś dla siebie.

Już w najbliższą niedzielę, 5 lipca rusza cykl spo-
tkań ze wschodnią sztuką Tai Chi. Zajęcia prowadzo-
ne będą przez wieloletnią, dyplomowaną instruktor-
kę Tai Chi i fitnessu Małgorzatę Cudziło. Spotkania 
odbywać się będą w każdą niedzielę w Rodzinnym 
Parku Miejskim. Nie trzeba się wcześniej zapisywać.

–  Każde zajęcia rozpoczynamy krótką rozgrzewką 
i rozciąganiem. Tai Chi to forma bezkontaktowych 
ćwiczeń dla zdrowia, relaksu i równowagi psychicz-
nej. Wykonywać może je każdy, niezależnie od wieku 
i poziomu sprawności fizycznej. Jest to idealna forma 
ruchu dla osób, które do tej pory nie uprawiały żad-
nej aktywności fizycznej – mówi prowadząca zajęcia. 

Tego samego dnia, o godzinie 16:00, wraca cykl 
koncertów „Kameralna Reda”, które odbywać się 
będą w każdą niedzielę w parkowym amfiteatrze. Na 
scenie wystąpią m.in. Gdańska Grupa Folkowa, Basia 
Kawa z zespołem czy Gdyński Kwintet Blaszany Bo-
ulevard Brass. Szczegółowy plan oraz terminy kon-
certów znajdują się na stronie Fabryki Kultury.

Dzień później, 6 lipca,  startują warsztaty rucho-
we dla dzieci i młodzieży. Zajęcia będą odbywać się 
w poniedziałki i środy od godziny 10:00, w amfi-
teatrze Rodzinnego Parku Miejskiego. Na młodych 
redzian w każdy poniedziałek lipca czekają warsztaty 
Hoopingu, czyli ruchu artystycznego lub tańca z ob-
ręczą. Co można zrobić z hula-hop, wszyscy dobrze 
pamiętamy z dzieciństwa. Jest to trening dla każdego, 
kto ma chęć połączyć zajęcia fitness z tańcem. Zajęcia 
poprowadzi Cyrk Mosaic, alternatywna grupa cyr-
kowa pracująca bez udziału zwierząt. Dla odmiany, 

na każdą lipcową środę przygotowano zajęcia tańca 
hip-hopowego, gdzie uczestnicy spróbują swoich sił 
w żywiołowym, wyzwalającym energię tańcu. 

– Nasze zajęcia to nie tylko nauka tańca, ale także 
100% doskonałej zabawy. Zabieramy ze sobą wygod-
ny strój i uśmiech. Macie energię? To łapcie wodę 
i tańczymy! – mówi prowadząca Dorota Dra Pa-
cek z DeepSide Studio. Wszystkie zajęcia w ramach 
warsztatów ruchowych przeznaczone są dla dzieci 
i młodzież powyżej 7 roku życia.

Dla mniej usportowionej grupy młodzieży Fabry-
ka Kultury przygotowała unikatowe warsztaty „Twój 
pierwszy soundtrack do gry komputerowej”.  W pro-
gramie warsztatów przewidziano wprowadzenie do 
darmowego edytora nutowego (MuseScore 3), two-
rzenie własnej partytury muzycznej oraz oczywiście 
programowanie pierwszego soundtrack’u. Zajęcia 
ruszają 7 lipca o godzinie 10:00 i odbywać się będą 
w każdy wtorek wakacji. 

- W wakacje nie zapominamy o tych przed monito-
rami komputerów i telefonów. Zapraszamy do grupy 
na Facebooku „Fabryka Kultury ONLINE” na jedyne 
w swoim rodzaju warsztaty – mówi Tomasz Wiśniew-
ski, dyrektor Fabryki Kultury w Redzie.

Udział w wszystkich przygotowanych zajęciach jest 
bezpłatny. 

Moc atrakcji dla mieszkańców
REda | Uczniowie rozpoczęli niedawno waka-
cyjny wypoczynek. Dla tych, którzy spędzają lato 
w mieście, Reda przygotowała szereg atrakcji. 
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Aby pomóc w sfinansowaniu kosztownego 
leczenia, mieszkańcy Redy organizują wyjąt-
kowe wydarzenie biegowe.  
– W najbliższy weekend, 4-5 lipca, zapra-
szamy wszystkich do MOSiR-u, na redzki 
stadion lekkoatletyczny, gdzie odbędzie się 
bieg charytatywny. Akcja „24 GODZINY DLA 
ŁUKASZA” to ponad 28- godzinna impreza, 
podczas której zaplanowano wiele atrakcji. 
Główny punkt programu to 24- godzinny 
bieg, który startuje w sobotę o godzinie 10. 
W niedzielę, z myślą o najmłodszych, którzy 
również chcą pomóc, organizujemy jeszcze 
dwa biegi: o godzinie 10:15 rusza bieg dla 
dzieci do lat 10 na dystansie 200m, następ-
nie o godzinie 11:15, dla dzieci od 11 do 17 
lat na dystansie 800 m. -  mówi Sebastian 
Browarczyk, kierownik Sekcji Lekkoatletycz-
nej UKS Jedynka Reda.
Akcja pomocy Łukaszowi jest objęta hono-
rowym patronatem Burmistrza Miasta Redy. 
W wydarzenie zaangażowali się mieszkańcy, 
UKS Jedynka Reda, artyści, sportowcy, a na-

wet przedsiębiorcy. Powstał rapowy utwór 
„Kawałek nieba” zachęcający do zbiórki, 
w wykonaniu DSR Czarna Owca & Monika 
Pieprzka. Przed głównym startem wystąpi 
też Dominika Kwiatkowska, uczestniczka 
Pierwszej Edycji Programu „Śpiewajmy 
Razem. All Together Now” transmitowanego 
przez TV Polsat. 
– 26 marca  synek zaczął pierwszy cykl 
chemioterapii, 15 kwietnia drugi. Znosi ją 
dzielnie, mimo uciążliwych dolegliwości – 
mówią rodzice Łukasza. – Przed nim jeszcze 
cztery cykle chemioterapii, a następnie 
sześciotygodniowa radioterapia. Niestety, to 
tylko leczenie zachowawcze, dlatego posta-
nowiliśmy walczyć i chcielibyśmy wdrożyć 
dodatkowe leczenie - pronoterapię i immu-
noperapię. Koszty terapii są bardzo wysokie, 
nie jesteśmy w stanie sami jej sfinansować 
, dlatego bardzo prosimy o pomoc. Każda 
wpłata daje Łukaszowi szansę na powrót do 
zdrowia, by mógł cieszyć się dzieciństwem.
Zachęcamy mieszkańców do udziału w im-
prezie. Aby pomóc, można po prostu przyjść 
i wrzucić coś do puszki.  Jako podopieczny 
Fundacji Kawałek Nieba, Łukasz posiada też 
swoje indywidualne konto, na które można 
przekazać dowolną 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 pomoc dla Łukasza Kos”

pobiegną, aby pomóc cHoremu łukaszoWi
reda | łukasz jest bardzo aktywnym i wesołym 10-latkiem. W marcu życie chłopca 
wywróciło się do góry nogami. diagnoza - glejak mózgu w lewym płacie czołowym.
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