
AkcjA „zryw nA śmiechowie ”

Co prawda pandemia bardzo utrudnia zbieranie podpisów, 
ale już setki wejherowian podpisało petycję skierowaną do 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, a szerzej 
polskiego rządu, czyli właściciela drogi krajowej nr 6. Pety-
cja dotyczy budowy bezkolizyjnego Węzła Zryw z tunelem 
w Wejherowie Śmiechowie.
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utrudnienia w ruchu

Kierowcy przejeżdżający przez 
Redę muszą uzbroić się w cierpli-
wość. Od poniedziałku odcinek 
ulicy Puckiej jest zamknięty dla 
ruchu drogowego. Jadący w kie-
runku Półwyspu Helskiego muszą 
korzystać z objazdów, miasto nie-
co się zakorkowało.
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co dalej z ul. przemysłową?

Starosta Wejherowski Gabriela 
Lisius i Wicestarosta Jacek Thiel 
spotkali się z przedstawicielami 
Regionalnej Izby Przedsiębior-
ców „Norda”. Spotkanie dotyczyło 
omówienia planów dalszej prze-
budowy ulicy Przemysłowej i Tar-
tacznej w Wejherowie. 
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Obowiązki dowódcy batalionu po 6. latach dowo-
dzenia zdał kmdr por. Artur Gajdemski. Nowym do-
wódcą batalionu dowodzenia Marynarki Wojennej 
został kmdr por. Paweł Michowski.

Podczas uroczystości dowódca 9 Brygady Wsparcia 
Dowodzenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił 
Zbrojnych płk dypl. dr inż. Piotr Waniek w swoim 
wystąpieniu krótko scharakteryzował okres dowo-
dzenia batalionem przez kmdr por. Artura Gajdem-
skiego i podziękował mu za przeszło 6 lat wzorowego 
dowodzenia wejherowską jednostką. Dowódca bry-
gady przedstawił również nowego dowódcę batalionu 
kmdr por. Pawła Michowskiego.

W trakcie uroczystości zgodnie z ceremoniałem 
wojskowym nastąpiło również symboliczne przeka-
zanie sztandaru wojskowego, podpisanie protokołu 

zdawczo-odbiorczego o przekazaniu obowiązków 
dowódcy batalionu oraz wpis do księgi pamiątkowej 
Batalionu Dowodzenia MW.

Zastępca prezydenta miasta Arkadiusz Kraszkiewicz 
podziękował kmdr. por. Arkadiuszowi Gajdemskiemu 
za bardzo dobrą współpracę z władzami miasta i spo-
łecznością Wejherowa podczas służby w grodzie Wejhe-
ra, a w imieniu Prezydenta Wejherowa Krzysztofa Hil-
debrandta przekazał na pamiątkę Miniaturkę Statuetki 
Jakuba Wejhera. Pogratulował też objęcia obowiązków 
dowódcy batalionu kmdr por. Pawłowi Michowskiemu.

W uroczystości udział wzięli m.in. przełożeni 
z wyższych szczebli dowodzenia, dowódcy zaprzyjaź-
nionych jednostek wojskowych oraz przedstawiciele 
władz samorządowych.
/raf/

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku 
rozpoczął przebudowę mostu na rzece Redzie, 
którego zły stan techniczny bezpośrednio za-
grażał bezpieczeństwu użytkowników drogi 
wojewódzkiej nr 216. 

- To bardzo poważna robota drogowa na 

bardzo uczęszczanej trasie – mówi Krzysztof 
Krzemiński, burmistrz Redy -  Niestety, prace 
drogowe powodują korki, co na drodze o tak 
wysokiej przepustowości odczuwamy szcze-
gólnie dotkliwie.

Roboty drogowe potrwają do końca maja. 

Na ten czas w Redzie zmieniono organizację 
ruchu. Piesi mogą korzystać z kładki obok re-
montowanego mostu. Dla pojazdów o masie 
całkowitej poniżej 3,5 tony wyznaczono objazd 
ulicami Obwodową i Kazimierską. Cięższe po-
jazdy, o masie całkowitej powyżej 3,5 tony zo-
staną skierowane objazdem przez Krokową.

- W uzasadnionych przypadkach można 
ubiegać się o wydanie zezwolenia na przejazd 
pojazdu o masie większej niż przewidziana 
dla danej drogi, przez objazd wyznaczony uli-
cami Kazimierską i Obwodową – mówi Marek 
Kopicki, kierownik Referatu Inwestycji i Inży-
nierii Miejskiej Urzędu Miasta w Redzie.

Na czas zamknięcia drogi Miejski Zakład 
Komunikacji w Wejherowie wprowadza też 
zmiany w kursowaniu linii 8, która przez trzy 
miesiące będzie poruszać się po zmienionej 
trasie, z pominięciem podjazdu do Ciecho-
cina. Obsługę Ciechocina nadal zapewniają 
linie 9 i 18. 

- W imieniu Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Gdańsku przepraszamy za powstałe utrud-
nienia i prosimy kierowców o stosowanie się do 
zmian w organizacji ruchu – mówi burmistrz 
Krzemiński – Inwestor zapewnia, że dołoży 
wszelkich starań, aby przebudowa zakończyła 
się przed sezonem turystycznym. 

Kierowcy muszą uzbroić 
się w cierpliwość

Reda | Od poniedziałku odcinek ulicy Puckiej jest zamknięty dla ruchu drogowego. Jadący w kierunku 
Półwyspu Helskiego muszą korzystać z objazdów, miasto nieco się zakorkowało. 
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Zmiana na stanowisku dowódcy 
Batalionu Dowodzenia MW
WeJHeROWO | Pod koniec ubiegłego miesiąca odbyła się uroczystość przekazania obowiązków dowódcy 
Batalionu Dowodzenia Marynarki Wojennej. Tym samym Batalion po 6. latach ma nowego dowódcę.
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W niedzielę 7 marca nad jeziorem Dobrym odbyło się 
morsowanie oraz zbiórka pieniędzy na leczenie 17-letniej 
Wiktorii z Wejherowa. Na miejscu rozpalono ognisko, 
a po wyjściu z wody można było wypić gorącą kawę oraz 
herbatę, posmakować grochówki, czy też zjeść kawałek 
ciasta. Mimo gorszej pogody nie brakowało osób chęt-
nych wspomóc Wiktorię w walce z chorobą.
Wiktoria choruje na Mukowiscydozę, która nie pozwala 
jej normalnie funkcjonować. Sytuacja obecnie jest bardzo 
trudna. Aby była mowa o przeszczepie płuc, Wiktoria 
potrzebuje leku Kaftrio. Dzięki niemu będzie mogła po-
prawić kondycję, a także złagodzić objawy choroby.
Leczenie jest bardzo kosztowne, dlatego też powstała 
licytacja organizowana na facebooku: #płucawiktorii. 
Aby wspomóc Wiktorię w walce z chorobą można także 
wpłacić darowiznę na konto: 26 1160 2202 0000 0000 
5464 4607 (Bank Millennium S.A.), tytuł przelewu: dla 
Wiktorii Wensierskiej.
Wiele osób z naszego powiatu zaangażowało się w pomoc 
dla Wiktorii, między innymi dwa przedszkola: Mapeciaki 
oraz Niepubliczne Przedszkole Kraina Kubusia Puchatka. 
Zachęcamy wszystkich do odszukania licytacji na Face-
booku: Pomoc dla Wiktorii-licytacje.
/J.L./

Morsowali dla wiktorii
wEJHErowo | Zimna, deszczowa pogoda nie przeszko-
dziła wejherowskim Morsom oraz sympatykom tego 
sportu spotkać się w szczytnym celu.

fot. J. Lezner
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Co prawda pandemia bardzo utrudnia zbie-
ranie podpisów, ale już setki wejherowian 
podpisało petycję skierowaną do Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, a szerzej 
polskiego rządu, czyli właściciela drogi krajo-
wej nr 6. Petycja dotyczy budowy bezkolizyjne-
go Węzła Zryw z tunelem w Śmiechowie.

„ZRYW na Śmiechowie” ma charakter spo-
łeczny, to ruch mieszkańców, aktywistów 
i radnych o ponadpartyjnym wymiarze. Do 
akcji przyłączyło się ponad podziałami 19 
wejherowskich radnych z 21-osobowej Rady 
Miasta. Petycję podpisali radni zarówno Ru-
chu Społecznego Wolę Wejherowo, Koalicji 
Obywatelskiej – Platformy Obywatelskiej, 
Prawa i Sprawiedliwości oraz radni niezrze-
szeni. Akcję poparł Zarząd Powiatu Wejhe-
rowskiego ze starostą Gabrielą Lisus na czele 
oraz prezydent Krzysztof Hildebrandt z za-
stępcami. Radny PiS Marcin Drewa spotkał 

się w sprawie tunelu z Wiceministrem Infra-
struktury Marcinem Horałą oraz dyrektorką 
gdańskiego oddziału Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad Anitą Oleksiak.

Przypomnijmy, że Węzeł ZRYW z tunelami 
jest na tyle dużym przedsięwzięciem, że mia-
sto Wejherowo nie jest w stanie, zwłaszcza 
w okresie trudności wywołanych pandemią, 
zrealizować go samodzielnie. Miasto wyko-
nało już część Węzła ZRYW po północnej 
stronie drogi krajowej, przygotowało doku-
mentację projektową wraz z pozwoleniami 
na resztę zadania oraz zabezpieczyło w swoim 
wieloletnim budżecie ponad 17 mln zł, aby ją 
wesprzeć. Konieczny jest tak zwany montaż 
finansowy z udziałem środków rządowych 
w celu realizacji całego węzła z tunelami. Wła-
dze Wejherowa zawarły porozumienie z PKP 
w sprawie budowy tunelu pod torami kolejo-
wymi, a Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 

i Autostrad powinna włączyć się w budowę 
tunelu pod drogą krajową i skrzyżowania. 
W petycji mieszkańcy wnioskują poprzez 
Generalną Dyrekcję do rządu, aby wspomógł 
miasto w tym zakresie. Sam premier Mateusz 
Morawiecki wielokrotnie mówił, że są środki 
na inwestycje w samorządach, więc należy 
o nie walczyć.

Petycję można podpisać on-line przez inter-
net poprzez stronę: www.zrywnasmiechowie.
com.pl. Można ją również pobrać z profilu 
facebook.com/ZrywnaSmiechowie i po pod-
pisaniu wystarczy wysłać skan lub zdjęcie 
zrobione telefonem na facebook’a lub adres: 
zryw.wejherowo@wp.pl. Wydrukowaną pety-
cję można ponadto przekazać radnym, m.in. 
w Sekretariacie Rady Miasta Wejherowa. 
Organizatorzy akcji wszystkie petycje złożą 
w GDDKiA oraz parlamentarzystom.
/raf/

Tunel w Śmiechowie – 
podpisz petycję

WeJHeROWO | Czy chcesz wesprzeć budowę tunelu w Wejherowie Śmiechowie? Można to zrobić 
włączając się do trwającej akcji „ZRYW na Śmiechowie”. 
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Pani
Magdalenie Zielińskiej

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci

Ojca
składają

Michał Pasieczny
Burmistrz Rumi

Krzysztof Woźniak
Przewodniczący Rady Miejskiej Rumi
oraz pracownicy Urzędu Miasta Rumi

ReKLaMa 23/2020/RL

Od 2 marca 2020 roku trwa rekrutacja do publicznych 
przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych prowadzonych przez miasto Wejherowo 
na rok szkolny 2021/2022. 
Składanie wniosków do Przedszkola Samorządowego nr 
2 im. Kubusia Puchatka i do „Wesołej Ósemki” w Zespo-
le Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Wejherowie, potrwa 
do 16 marca 2021 r. Formularze wniosków o przyjęcie 
dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego 
i pierwszej klasy w szkole podstawowej dostępne są 
w sekretariatach szkół i przedszkoli oraz w załączniku 
pod artykułem.
25 marca zostanie ogłoszona lista kandydatów zakwalifi-
kowanych i niezakwalifikowanych. Następnie od 25 marca 
do 2 kwietnia rodzice dzieci będą mieli czas na złożenie 
pisemnego oświadczenia potwierdzającego wolę zapisu 
dziecka do danej placówki. 7 kwietnia ogłoszona zostanie 
lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
2 marca rozpoczęła się także rekrutacja do klas pierw-
szych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto 
Wejherowo na rok szkolny 2021/2022, która potrwa do 
16 marca 2021.
2 kwietnia zostanie ogłoszona lista kandydatów zakwa-
lifikowanych i niezakwalifikowanych. Następnie od 2 do 
9 kwietnia rodzice dzieci będą mieli czas na złożenie 
pisemnego oświadczenia potwierdzającego wolę zapisu 
dziecka do danej placówki. 15 kwietnia ogłoszona zosta-
nie lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
/raf/

rusZyła rEkrutacJa 
do sZkół i prZEdsZkoli
wEJHErowo | rekrutacja do publicznych przedszkoli, 
oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w wejherowie

Ruszy modernizacja 
dworca PKP
POWiat | Długo wyczekiwany remont dworca PKP w Wejherowie ma 
się rozpocząć jeszcze w tym roku. Na piętrze będzie się mieścić biblioteka.

Na modernizację z niecierpli-
wością czekają mieszkańcy na co 
dzień korzystający z budynku oraz 
przyjezdni goście. Po remoncie 
w gmachu dworca funkcjonować 
będzie na pierwszym piętrze Po-
wiatowa Biblioteka Publiczna.

- Zabytkowy budynek wejherow-
skiego dworca, który powinien być 
wizytówką miasta od dawna wyma-
ga remontu. Powiat Wejherowski 
i Miasto Wejherowo od lat zabiega-
ją o modernizację budynku dworca 

– mówi Starosta Wejherowski Gabriela Lisius -  W 2015 r. dwa samorzą-
dy podpisaływ tej sprawie list intencyjny ze spółką PKP i modernizacja 
miała rozpocząć się w 2017 r. Proces inwestycyjny przez PKP został roz-
poczęty, ale zdecydowanie się wydłużył. Jak zapewnia PKP, zapowiada-
ne od kilku lat prace remontowe dworca mają ruszyć w tym roku. 

W tej chwili trwają końcowe uzgodnienia dokumentacji z konserwato-
rem zabytków, złożony został także wniosek o pozwolenie na budowę. 

– Budynek dworca PKP ma być nie tylko zmodernizowany, ale także 
przebudowany. Oprócz przestrzeni związanych z obsługą podróżnych, 
na pierwszym piętrze mieścić się będzie nowa siedziba Powiatowej Bi-
blioteki Publicznej. Obecnie placówka znajduje się przy ulicy Dworco-
wej 7, ale problemem są zbyt małe pomieszczenia potrzebne do pro-
wadzenia swojej działalności – mówi Wicestarosta Jacek Thiel. – Nasza 
biblioteka pozyska nowe powierzchnie, a czytelnikom poprawi się kom-
fort korzystania z placówki. Co istotne także uczniowie powiatowych 
szkół ponadpodstawowych, czekając na środek komunikacji będą mieli 
okazję skorzystać z wypożyczalni lub z czytelni – dodaje wicestarosta.

PKP zapowiada, iż prace modernizacyjne wejherowskiego dwor-
ca mają rozpocząć się w trzecim kwartale bieżącego roku i potrwają 
około 15 miesięcy. Budynek odzyska nie tylko dawny blask, ale będzie 
bardziej funkcjonalny i dostosowany do potrzeb osób niepełnospraw-
nych. Zmieni się także teren przed dworcem, powstanie wiata rowero-
wa oraz miejsca parkingowe. Remont dworca PKP w Wejherowie ma 
być sfinansowany ze środków budżetu państwa.
/raf/
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Pana
cZesława drewyŚ.P. cZesława 

drewy

Z głębokim smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Na ręce Rodziny i bliskich składamy najszczersze kondolencje 
oraz wyrazy współczucia i żalu.

Życie przemija, jednak pamięć o życzliwej osobie pozostaje w sercach na zawsze.

Niech spoczywa w pokoju.

Najszczersze wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim
składają:

właściciela najstarszej w gminie wejherowo firmy prywatnej w Bolszewie (założonej 
w 1962), która od 2008 roku nosi nazwę Przedsiębiorstwo inżynieryjne drewa - 

Hydroinstal. Pan czesław drewa był powszechnie  znanym działaczem społecznym, 
filantropem, postacią, która w szczególny sposób przysłużyła się mieszkańcom 

zarówno Bolszewa, jak i całej gminy wejherowo. człowiek skromny i pracowity. 
swoim zaangażowaniem w życie społeczne, troską o dobro wspólne, a przy okazji 

wzorowym prowadzeniem przedsiębiorstwa stanowił  wzór obywatelskiej postawy 
dla innych. człowiek o wielkim sercu. w 2011 roku otrzymał statuetkę gryfa 

kaszubskiego, przyznaną za szczególne zasługi dla gminy wejherowo.

radnego i kadencji rady Powiatu wejherowskiego,   
laureata Medalu „Za Zasługi dla Powiatu wejherowskiego”

i lokalnego przedsiębiorcy.

Przewodniczący Rady
Powiatu Wejherowskiego

Józef Reszke
wraz z Radnymi

Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius

wraz z Zarządem Powiatu
i współpracownikami

Wójt Gminy Wejherowo
Mikołaj Ochman

wraz ze współpracownikami

Przewodniczący Rady Gminy 
Wejherowo

Hubert Toma
wraz z Radnymi

Wszystkim, którzy w tych 
trudnych dla nas chwilach wsparli 

nas słowami otuchy i dobrą 
myślą, a także za okazane nam 
współczucie pragniemy wyrazić 

serdeczne podziękowania  
i szacunek. 

OgłOszenie U/2021/PR

Pogrążona w smutku 
Grażyna Brudniewicz 

wraz rodziną.

OgłOszenie 63/2021/DB

Ś.P. 
cZesław drewa

Z głębokim żalem oraz smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość, że odszedł od nas

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

Rodzinie i Najbliższym
składa

właściciel firmy Przedsiębiorstwo inżynieryjne 
drewa-Hydroinstal sp. z o. o.

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami
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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 2020r. poz. 1363./ oraz art. 10 i art. 49 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania 
administracyjnego /tekst jedn. Dz. U. z 2020r. 
poz. 256/ zawiadamia, że w dniu 08.03.2021r., 
na wniosek z dnia 2020-12-22. wydano decyzję 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
polegającej na rozbudowie drogi gminnej pn.:

„Rozbudowa ul. ks. J. Twardowskiego 
w Barłominie o budowę chodnika”

 

na nieruchomościach gruntowych na terenie 
gminy Luzino określonych poniżej:

A. działki w liniach rozgraniczających teren 
pasa drogi gminnej:

- obr. Barłomino działki nr ewid.: 174/4, 202/1 
(z podziału działki nr 202), 201/3 (z podziału działki 
nr 201/2) 

W związku z powyższym informuje się strony 
postępowania, właściwe organy administracji 
rządowej i samorządowej oraz właścicieli, 
zarządców i użytkowników terenów objętych 
inwestycją o możliwości zapoznania się z decyzją. 
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. 

INFORMACJA

zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 1990 ze zm.)

Starosta Wejherowski
informuje,

że w siedzibie starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4 oraz na stronach 
internetowych: www.bip.powiatwejherowski.pl, www.powiatwejherowski.pl, 
www.uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl zamieszczono, na okres 21 dni, wykaz nr V/2021 
nieruchomości stanowiących własność skarbu Państwa, położonych w Wejherowie 
oraz gminach szemud i Wejherowo, przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny na 
rzecz gminy szemud i gminy Wejherowo.

Wykaz wywieszono w dniu 10 marca 2021 r.

OBWIESZCZENIE

na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania 
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.) w związku z art. 
41 oraz 80 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst 
jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1064 ze zm.) 

Starosta Wejherowski 
zawiadamia

o wszczęciu postępowania na wniosek Roberta Muchy przedstawiciela przedsiębiorstwa 
egis Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, będącego pełnomocnikiem PKP Polskie 
Linie Kolejowe s.a. z siedzibą w Warszawie, w sprawie zatwierdzenia projektu robót 
geologiczno-inżynierskich dla potrzeb projektowanej modernizacji linii kolejowej 
nr 202 na odcinku zlokalizowanym w powiecie wejherowskim, kilometraż 33+040 – 
71+570 (prace dodatkowe) na terenie działek ewidencyjnych nr: 

237/14, obr.•	  10, gm. M. Rumia,

75/23, obr. •	 19, gm. M. Wejherowo,

57/5, obr. •	 Luzino, gm. Luzino,

82/15, obr. •	 Bożepole Wielkie, gm. Łęczyce,

18/4, 18/6, obr.•	  Godętowo, gm. Łęczyce,

316, obr. •	 Łęczyce, gm. Łęczyce.

zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, realizując obowiązek 
zapewnienia stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania, istnieje 
możliwość wglądu do akt sprawy w siedzibie tut. Wydziału Środowiska, Wejherowo, 
ul. 3 Maja 4, pok. nr 205, ii piętro. W terminie 14 dni oczekujemy opinii od 
zainteresowanych, których interesu prawnego lub obowiązku postępowanie może 
dotyczyć.
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Starosta Wejherowski Gabriela Lisius 
i Wicestarosta Jacek Thiel spotkali się 
z przedstawicielami Regionalnej Izby 
Przedsiębiorców „Norda”. Spotkanie do-
tyczyło omówienia planów dalszej prze-
budowy ulicy Przemysłowej i Tartacznej 
w Wejherowie.

Pod koniec 2019 r. zakończył się pierwszy 
etap modernizacji ulicy Przemysłowej. Re-
mont dotyczył odcinka od ulicy Granicz-
nej do ulicy Wierzbowej. W ramach prac 
powstała nowa nawierzchnia, chodniki, 
ścieżka rowerowa, zatoka autobusowa oraz 
przebudowane zostały sieci kanalizacyjne, 
gazowe i energetyczne. 

Obecnie Starostwo Powiatowe zabiega 
o pozyskanie środków rządowych z rezer-
wy budżetu państwa na dalszą przebudowę 
ulicy Przemysłowej. Wnioski zostały zło-
żone również do Funduszu Dróg Samorzą-
dowych i Funduszu Inwestycji Lokalnych.

– To bardzo kosztowna inwestycja, dlate-
go aplikujemy o środki zewnętrzne – mówi 
Starosta Wejherowski Gabriela Lisius. – Za-
danie podzieliliśmy na trzy części. W 2021 
roku chcielibyśmy rozpocząć pierwszy 
etap, od ulicy Wierzbowej do torów, ale 
konieczne jest dofinansowanie zewnętrzne 
– wyjaśnia starosta. 

Dokumentacja techniczna została przy-
gotowana na modernizację całego, 2 km 
odcinka ul. Tartacznej i Przemysłowej. 
Zakres modernizacji obu ulic będzie sze-

roki. Oprócz nowej nawierzchni powsta-
nie chodnik po dwóch stronach jezdni, 
doświetlone przejścia, ścieżka rowerowa, 
a także ronda u zbiegu ulic Przemysłowej 
i Szkolnej oraz Tartacznej i Budowlanych.

– Ulica Przemysłowa w Wejherowie to 
ważny ciąg komunikacyjny, który łączy 
miasto z Gminą Wejherowo – mówi Wi-
cestarosta Jacek Thiel. – Znajduje się tu 
wiele firm, a w Bolszewie powstają nowe 
osiedla, więc przybywa liczba użytkowni-

ków ruchu. Stan techniczny tej drogi jest 
bardzo zły, brakuje chodników i ścieżki 
rowerowej. Dlatego chcemy zdecydowanie 
poprawić jej standard i zwiększyć bezpie-
czeństwo pieszych, rowerzystów i kierow-
ców  – dodaje wicestarosta.

- To inwestycja niezwykle oczekiwa-
na przez przedsiębiorców prowadzących 
działalność gospodarczą w dzielnicy prze-
mysłowej Wejherowa. Dobry stan infra-
struktury drogowej jest bardzo ważny dla 

prowadzenia biznesu, sprzyja też w pozy-
skiwaniu nowych inwestorów  – mówi Ma-
rek Kwiatkowski, prezes Regionalnej Izby 
Przedsiębiorców „Norda”. 

Modernizacja ulic Przemysłowej i Tar-
tacznej przewidziana jest na lata 2021-2023. 
Realizowana ma być wspólnie przez sa-
morząd Powiatu Wejherowskiego i Miasta 
Wejherowa, ale warunkiem jest pozyskanie 
środków rządowych na jej realizację.
/raf/

Co dalej z ul. Przemysłową?
POWiat | Samorząd powiatu wejherowskiego zabiega o środki na dalszą przebudowę ul. Przemysłowej w Wejherowie.
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Tym samym swoją dzia-
łalność mają zawiesić: 
baseny (wyjątkiem są 
baseny w podmiotach 
wykonujących dzia-
łalność leczniczą i dla 
członków kadry naro-
dowej); sauny, solaria, 
łaźnie tureckie, salony 
odchudzające, kasyna; 
hotele (wyjątkiem są 
m.in. hotele robotnicze, 
a także noclegi świad-
czone w ramach podró-
ży służbowych); galerie 
handlowe – z wyjątkiem 
m.in.: sklepów spożyw-
czych, aptek i drogerii, 
salonów prasowych, 
księgarni, sklepów 
zoologicznych i z ar-
tykułami budowlanymi 
(w galeriach handlo-
wych nadal będą mogły 
działać między innymi 
usługi fryzjerskie, 
optyczne, bankowe, 
pralnie); teatry, muzea, 
galerie sztuki; kina; 
stoki narciarskie; kluby 
fitness i siłownie; obiek-
ty sportowe.
/raf/
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Ukazuje ona znaczenie mroku, jego nie-
zwykłą siłę i inspirację z niego płynącą. 
Wystawa skłania do intelektualnej zabawy, 
a w połączeniu z muzyką, autorstwa samego 
artysty, którą każdy ze zwiedzających może 
usłyszeć na swoim smartfonie, tworzy niesa-
mowite doświadczenie.

Świat sztuki i mroku nie tylko intryguje, 
ale też niesie ze sobą pewnego rodzaju nie-
pokój. Jest tajemniczy. Kryje w sobie jakiś 
sekret. To on pozwala docenić znaczenie 
światła, którego nie uświadamiamy sobie 
w trakcie słonecznego dnia. Twórca odnosi 
się w swoich dziełach do twórczości Cara-
vaggia – włoskiego malarza z przełomu XVI 
i XVII wieku i psychaitra Carla Junga.

- Badanie znaczeń sennych marzeń, otwie-
ranie się na podświadomość może otworzyć 
nas na duchowy rozwój i pewnego rodzaju 
przemianę – jak twierdzi autor wystawy.

Karol Formela to artysta interdyscypli-
narny. Zajmuje się zarówno tworzeniem 
obiektów przestrzennych, instalacji, rysun-
kiem, malarstwem, współczesną fotografią, 
czy street-artem i performancem. Kulturo-
znawca, projektant graficzny oraz pedagog 
sztuk plastycznych. Absolwent wydziału 
Edukacji Artystycznej na Uniwersytecie 
Artystycznym w Poznaniu. Z wyróżnie-
niem ukończył Pomorską Wyższą Szkołę 
Humanistyczną na kierunku Kulturoznaw-
stwo ze specjalizacją Grafika i Reklama. 
Wieloletni kustosz plenerów oraz kurator 
licznych wystaw w galerii Filharmonii Ka-
szubskiej. Współzałożyciel Teatru FORM. 
W latach 2005-2015 aktor i scenograf 
w Teatrze Teorikon. Fascynuje się wszelki-
mi przejawami sztuki. Kuratorem wystawy 
jest Monika Płomin. Wstęp wolny.
/raf/

„Tenebryzm” w Filharmonii Kaszubskiej
WeJHeROWO | W Galerii Filharmonii Kaszubskiej możemy oglądać ciekawą i intrygującą wystawę Karola Formeli „Tenebryzm”. Wstęp bezpłatny. 
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Logopedia to nauka o mo-
wie, obejmująca  kształto-
wanie i doskonalenie właści-
wej mowy w okresie rozwoju 
człowieka, a także o usu-
wanie różnego rodzaju wad 
i zaburzeń. Praca z logope-
dą jest szczególnie ważna 
dla dzieci w okresie rozwoju, 
dlatego w przedszkolach 
bardzo często znajdziemy 
tego typu zajęcia.
- Pomysłodawczyniami 

i koordynatorkami Pierwszego Miejskiego Konkursu 
Logopedycznego były panie z Przedszkola nr 2, jedna 
z nauczycielek oraz zatrudniona tam logopeda – mówi 
Łukasz Kamiński, zastępca burmistrza – Jako nauczyciel 
pragnę z całą odpowiedzialnością podkreślić, że dbanie od 
najmłodszych lat o prawidłowy rozwój mowy przekłada się 
na późniejsze wyniki w nauce i lepsze relacje z otoczeniem. 
Bardzo ważne jest uświadamianie tego rodzicom, co także 
było celem tego konkursu. 
Tematem tegorocznej edycji konkursu była zabawka 
logopedyczna. Od połowy stycznia dzieci z redzkich przed-
szkoli i oddziałów przedszkolnych szykowały prace kon-
kursowe, a w miniony poniedziałek, 8 marca w Przedszkolu 
nr 2 w Redzie odbyło się uroczyste wręczenie nagród. 
- Na konkurs wpłynęły 33 prace, spośród których wyłonio-
no trzy pierwsze miejsca i sześć wyróżnień. Przyznano tak-
że specjalną Nagrodę Dyrektora Przedszkola nr 2 w Redzie 
– mówią organizatorki.
Ze wszystkich prac konkursowych została zorganizowana 
wystawa. Czekamy na druga edycję konkursu, która już za rok.

wyniki konkursu:
1 miejsce – Stanisław Bok – Przedszkole „Milo” w Redzie
2 miejsce – Aleksander Gurzyński – Szkoła Podstawowa nr 
6 w Redzie
3 miejsce – Martyna Wojciechowska – Zespół Szkolno-
Przedszkolny nr 1 w Redzie
Nagroda Dyrektora  – Anastassia Shorban – Szkoła Pod-
stawowa nr 2 w Redzie
Wyróżnienia: Liliana Osmolska – Szkoła Podstawowa nr 2 
w Redzie; Mateusz Skowroński – Zespół Szkolno-Przedsz-
kolny nr 1 w Redzie; Maksymilian Przeperski – Przedszkole 
„Milo” w Redzie; Cezary Szyjkowski – Przedszkole nr 1 
w Redzie; Piotr Foremniak – Przedszkole nr 2 w Redzie; 
Julia Wójcik – Przedszkole „Omnibusek” w Redzie.

Świętowali EuropEJski 
dZiEń logopEdy
rEda | Mało kto wie, że 6 marca przypada Europejski 
dzień logopedy. przedszkole nr 2 w redzie, we współpra-
cy z urzędem Miasta, zorganizowało z tej okazji konkurs.

fot. UM Reda

fot. UM Reda


