
Taniej z KarTą MieszKańca

Karta Mieszkańca z powodzeniem działa już w wielu miastach 
i gminach. Założenie jest proste – mieszkańcy posiadający taką 
kartę mogą korzystać z wielu miejsc kulturalnych, rozrywkowych 
i usług wielu lokalnych firm ze specjalną zniżką. I taką właśnie 
kartę chce wprowadzić wejherowski samorząd już jesienią bie-
żącego roku.
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NomiNacja od prezydeNta

Prezydent Rzeczypospolitej Pol-
skiej Andrzej Duda powołał Mar-
cina Drewę, radnego miasta Wej-
herowa, w skład nowo utworzonej 
Rady ds. Samorządu Terytorial-
nego. To duże wyróżnienie - rada 
liczy nieco ponad 20 członków 
z całej Polski. 
str. 2

Akty powołAń wręczone

Zarząd Powiatu Wejherowskie-
go podjął decyzję o powierzeniu 
obowiązków pięciu dyrektorom 
placówek oświatowo-wychowaw-
czych prowadzonych przez Po-
wiat Wejherowski. Akty powołań 
odebrali dyrektorzy z Rumi, Redy 
i Wejherowa. 
str. 2
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Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosków Starosty Wej-
herowskiego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty akty 
powołań odebrali dyrektorzy z Rumi, Redy i Wejherowa.
W Starostwie Powiatowym w Wejherowie Starosta 
Wejherowski Gabriela Lisius i Wicestarosta Jacek 
Thiel wręczyli nominacje na stanowiska dyrektorów 
szkół. Akty przedłużenia powierzenia odebrali: Lucyna 
Penkowska – Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół 
nr 1 w Rumi, Halina Filińska – Dyrektor Powiatowego 
Zespołu Szkół nr 2 w Rumi, Dorota Nowicka-Klimo-
wicz – Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie, 
Wojciech Rogocki – Dyrektor Powiatowego Zespołu 
Szkół nr 3 w Wejherowie oraz Beata Graczyk-Zając – 
Dyrektor Powiatowego Zespołu Poradni Psychologicz-
no-Pedagogicznych w Wejherowie.
– Serdecznie gratuluję i dziękuję za trud włożony 
w realizację założonych celów zawodowych. Wszyscy 
Państwo wykazaliście się ogromnym zaangażowaniem 
i kompetencjami przy prowadzeniu wszystkich zajęć 
programowych w okresie pandemii oraz realizacją 
dużego programu unijnego rozbudowy szkół. Życzę 

dalszych sukcesów zawodowych, satysfakcji z pod-
jętych zamierzeń oraz zadowolenia z pracy – mówiła 
Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.
Warto przypomnieć, że była to pierwsza kadencja no-
minowanych dyrektorów. W czasie jej trwania w pięciu 
powiatowych szkołach realizowane były dwa duże 
projekty unijne dotyczące wsparcia szkolnictwa zawo-
dowego na terenie powiatu wejherowskiego. Ponadto 
oddano kompleks 10 pracowni zawodowych w nowym 
budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie. Dzięki 
inwestycji szkoła zyskała nowe pracownie dla branż 
kreatywnych oraz pracownie do nauczania języków ob-
cych i przedmiotów ogólnokształcących. W tym czasie 
rozbudowano i przebudowano także Powiatowy Zespół 
Szkół nr 1 w Rumi, w skład którego wchodzi I Liceum 
Ogólnokształcące im. Książąt Pomorskich. W ramach 
zadania placówka wzbogaciła się m.in. o laboratorium 
fizyczno-chemiczne oraz nowoczesną bibliotekę, 
w której znalazło się miejsce na cały księgozbiór oraz 
multimedialną czytelnię. 
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Wręczono nominacje dyrektorom szkół
PoWiat | zarząd Powiatu Wejherowskiego podjął decyzję o powierzeniu obowiązków pięciu dyrektorom 
placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Wejherowski. 

fot. Powiat wejherowski

To duże wyróżnienie, biorąc pod 
uwagę fakt, że w powyższej radzie 
zasiedli przedstawiciele samorządów 
– od marszałków województw, przez 
starostów, prezydentów miast, bur-
mistrzów i wójtów z całej Polski, a jej 
gremium liczy tylko ponad 20 osób. 

- Prezydent bardzo dużą wagę przy-
wiązuje do kontaktów z samorząda-
mi, co widać podczas jego wizyt kra-
jowych – mówi Marcin Drewa, nowy 
członek  Rady ds. Samorządu Teryto-
rialnego. - Andrzej Duda zawsze wte-
dy spotyka się z samorządowcami, by 
porozmawiać o sukcesach, ale też 
o problemach i wyzwaniach, z jakimi 
się mierzą. Taką płaszczyzną debaty 
z samorządowcami będzie też Rada 
ds. Samorządu Terytorialnego, dzia-
łająca w nowej kadencji. Zapewne 
jedną z ważnych kwestii, nad którymi 
będą pracować samorządowcy w tej 
Radzie, będzie kwestia rzeczywisto-
ści pocovidowej, w której znalazła się 
cała gospodarka i wszystkie samorzą-
dy, które w walkę z pandemią były 
bardzo zaangażowane i są też najbli-
żej Obywateli. 

Już w poniedziałek 31 maja odbyło 
się pierwsze inauguracyjne posiedzenie 
Rady ds. Samorządu Terytorialnego. 

- Prezydent RP docenił również moje 

zaangażowanie jako radnego Wejhe-
rowa i odznaczył mnie wśród zasłu-
żonych samorządowców w związku 
z obchodami Dnia Samorządu Teryto-

rialnego – dodaje Marcin Drewa. - To 
bardzo miłe i motywujące do dalszej 
pracy na rzecz Mieszkańców mojego 
miasta, regionu, Pomorza, Polski!

Nominacja od Prezydenta 
Andrzeja Dudy

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda powołał Marcina Drewę, radnego miasta 
Wejherowa, w skład nowo utworzonej Rady ds. Samorządu Terytorialnego. 

Materiał Płatny

Chcesz wymienić piec?
ReDA | Urzędnik pomoże wypełnić wniosek. Urząd Miasta w Redzie uruchamia punkt 
konsultacyjno-informacyjny programu Czyste Powietrze. 

Jednym z większych problemów na-
szych czasów jest pogarszający się stan 
powietrza, którym oddychamy. Szcze-
gólnie widać to zimą, gdyż w wielu do-
mach spotkać można tzw. „kopciuchy”, 
czyli stare piece, emitujące bardzo dużo 
zanieczyszczeń. W myśl przepisów pra-
wa, najstarsze piece należy wymienić 
już do września 2024 r. Pomóc może 
rządowy program Czyste Powietrze.

Celem programu Czyste Powietrze 
jest zmniejszenie emisji zanieczysz-
czeń do powietrza przez dofinansowa-
nie wymiany nieefektywnych źródeł 
ciepła. Program skierowany jest do 
osób fizycznych będących właścicie-
lami bądź współwłaścicielami budyn-
ków mieszkalnych jednorodzinnych 
lub wydzielonych lokali mieszkalnych. 
Program działa już ponad dwa lata, lecz 
do tej pory skorzystało z niego niewielu 
mieszkańców. 

- 31 maja podpisaliśmy umowę z Wo-
jewódzkim Funduszem Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej, w myśl 
której w naszym urzędzie uruchamiamy 
punkt konsultacyjno-informacyjny pro-
gramu Czyste Powietrze – mówi bur-
mistrz Redy Krzysztof Krzemiński – Tu 
zainteresowani mieszkańcy dowiedzą 
się, czy mogą skorzystać z dofinansowa-
nia, udzielimy pomocy przy wypełnia-
niu i złożeniu wniosku online, a także 
przyjmiemy wniosek w wersji papiero-
wej i przekażemy go do Funduszu.

Redzki punkt programu Czyste Po-
wietrze będzie czynny dla interesantów 
w czwartki i w piątki, po uprzednim te-
lefonicznym umówieniu spotkania pod 
numerem 58 738 60 90.

W punkcie konsultacyjnym Programu 
Czyste Powietrze: 

- Dowiesz się o programie i zasadach 
składania wniosku o dofinansowanie;

- Znajdziesz materiały informacyjne 
o programie Czyste Powietrze;

- Sprawdzisz, czy się kwalifikujesz do 
udziału w programie;

- Uzyskasz pomoc w zakresie przygo-
towywania wniosku o dofinansowanie,

- Skorzystasz z bezpiecznego pod 
względem poufności i ochrony danych 
osobowych stanowiska komputerowego 
z dostępem do Internetu, gdzie będziesz 
mógł złożyć wniosek online  i wydruko-
wać kopię;

- Złożysz wniosek o dofinansowanie 
w wersji papierowej;

- Uzyskasz pomoc przy rozliczeniu 
przyznanego dofinansowania, przy po-
prawnym wypełnianiu wniosku o płat-
ność oraz kompletowaniu wymaganych 
załączników.

Więcej informacji na temat progra-
mu Czyste Powietrze znajduje się na 
stronie internetowej gdańskiego WFO-
ŚiGW wfos.gdansk.pl  oraz w Biulety-
nie Informacji Publicznej Urzędu Mia-
sta w Redzie www.bip.reda.pl.
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Prowadzona przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdań-
sku przebudowa mostu na rzece Reda dała się we znaki 
kierowcom, którzy przez trzy miesiące musieli korzystać 
z objazdów. Z początkiem czerwca inwestycja została 
zakończona, a przejazd otwarty.
 - Stan techniczny starego mostu bezpośrednio zagrażał 
bezpieczeństwu użytkowników – mówi burmistrz Redy 
Krzysztof Krzemiński -  To była skomplikowana robota 
drogowa na bardzo uczęszczanej trasie drogi woje-
wódzkiej nr 216, prowadzącej na  Półwysep Helski. Na 
szczęście wszystko zaplanowano tak, aby prace zostały 
zakończone przed sezonem turystycznym.
Komunikacja miejska wraca na stare trasy.
Na czas zamknięcia drogi Miejski Zakład Komunikacji 
w Wejherowie wprowadził zmiany w kursowaniu linii 
8. Od czwartku, 3 czerwca linia wraca na dawna trasę, 
z podjazdem do Ciechocina w kierunku Wejherowa. 
Ponownie obowiązywać będą przystanki przy ul. Puc-
kiej, czyli Stary Młyn 01, Pucka – Nowa 01, Ciechocino 
04 i Pucka – Nowa 02. Na odcinku C.H. „Port Rumia” 
- Gdańska – Kościół 01 wszystkie odjazdy zostają przy-
spieszone o ok. 7-8 minut.

otWarto drogę na Hel!
reda | Po trzech miesiącach w redzie zakończyła się 
przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 216. 

fot. UM reda

Taka karta od kilku lat z powodzeniem 
funkcjonuje mi.in. W Gdyni. Dzięki niej 
mieszkańcy Gdyni otrzymują zniżkowe, 
a czasem darmowe bilety wstępu do muzeów, 
teatrów, kin, na wydarzenia sportowe, kultu-
ralne, do wielu miejsc związanych z kulturą, 
rozrywką, zdrowiem i wiele innych. Do pro-
gramu przystąpiło wiele firm, które oferują 
dla posiadaczy karty mieszkańca zniżki na 
swoje produkty i usługi. 

I podobna karta ma być wprowadzona 
w Wejherowie. Wejherowska Karta Mieszkańca 
upoważniać będzie posiadacza do korzystania 
ze zniżek, rabatów, ulg i przywilejów, realizo-
wanych zarówno przez instytucje miejskie, jak 
i przez partnerów biznesowych, którzy przy-
stąpią do programu. Karta będzie mogła pełnić 
też inną funkcję, np. biletu elektronicznego na 
komunikację miejską. Uruchomienie progra-
mu planowane jest jesienią tego roku.

Prace nad Wejherowską Kartą Mieszkańca 
są zaawansowane, a na najbliższą sesję Rady 
Miasta zwołaną na 15 czerwca br., prezydent 
skierował pod głosowanie uchwałę w sprawie 
wprowadzenia i realizacji programu „Wejhe-
rowska Karta Mieszkańca”.

- Każdy mieszkaniec miasta Wejherowa 
w ramach pakietu mieszkańca otrzyma prefe-
rencyjne ceny na usługi miejskie m.in. do Fil-
harmonii Kaszubskiej, na basen czy lodowisko 
– mówi Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wej-
herowa, na wniosek którego wprowadzona zo-
stanie Wejherowska Karta Mieszkańca. - Karta 
będzie także oferowała dodatkowe pakiety dla 

zainteresowanych lub spełniających odpowied-
nie kryteria osób,  np. pakiet dla seniorów czy 
dla korzystających z komunikacji miejskiej.  
Szanse, jakie daje karta mieszkańca w nowym 
kanale komunikacji mieszkańca z urzędem 
oraz jego jednostkami są ogromne. Poza tym 
również prywatne podmioty będą mogły do-
browolnie przyłączyć się do programu jako 
partnerzy, oferując zniżki czy promocje na 
swoje usługi i produkty. Dlatego, na najbliższej 
sesji, znajdzie się uchwała w sprawie wpro-
wadzenia i realizacji programu „Wejherowska 

Karta Mieszkańca”. Wierzę, że wejherowscy 
radni przychylą się do tego pomysłu, który jest 
korzystny dla wejherowian.

Karta Mieszkańca to ułatwienie dostępu 
m.in. do dóbr kultury, sportu i rekreacji oraz 
promocja miasta jako miejsca atrakcyjnego 
do mieszkania i spędzania tu wolnego czasu. 
Będzie to także promocja usług oferowanych 
przez lokalnych przedsiębiorców, którzy będą 
mogli dołączyć do programu jako partnerzy 
oferujący zniżki i promocje.

/raf/ 

Z kartą będzie taniej
WeJHeROWO | Karta Mieszkańca z powodzeniem działa już w wielu miastach i gminach. Założenie 
jest proste – mieszkańcy posiadający taką kartę mogą korzystać z wielu zniżek na produkty i usługi.
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Ptaki czekają na decyzje
WeJHeROWO | Trochę słońca i ciepła, a także opadów deszczu - i w wejherowskim parku wiosna 
pokazała swoje piękne oblicze, dając impuls rozwojowi tutejszej zieleni. A co dzieje się z ptakami?

Wielu mieszkańców spacerujących po parku stęsk-
niło się jednak za widokiem ptaków pływających po 
parkowych kanałach i stawie. Wejherowianie dopy-
tują, kiedy one się znów pojawią. Okazuje się, że na 
razie musimy jeszcze zaczekać. 

Wejherowski Zarządu Nieruchomości Komunal-
nych informuje, że aktualnie teren Parku Miejskiego 
im. A. Majkowskiego w Wejherowie jest obszarem 
zagrożonym ptasią grypą. Zgodnie z rozporządze-
niem Wojewody Pomorskiego z dnia 21 kwietnia 
2021 roku w sprawie zwalczania oraz zapobiegania 
wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie 
województwa pomorskiego, ptaki wolno bytujące 
m.in. na parkowych kanałach i stawie, w tym czarne 
łabędzie, łabędzie czarnoszyje, pelikany i koskoroby, 
musiały być odizolowane od kontaktów z dzikimi 
zwierzętami i dzikimi ptakami bytującymi na wol-
ności. W najbliższym czasie jest szansa na zmianę 
rozporządzenia przez Wojewodę Pomorskiego, a na 
tej podstawie bezpośrednią decyzję o możliwości po-
wrotu ptaków na parkowe kanały i stawek podejmie 

Powiatowy Lekarz Weterynarii, o czym niezwłocznie 
poinformujemy mieszkańców.

Jak pamiętamy, z powodu ptasiej grypy na Pomorzu 
i stwierdzenia jej przypadków również wśród ptactwa 
w wejherowskim parku, 11 lutego br. wstęp do parku 
został nawet na krótko ograniczony. Ponad 900 pa-
dłych ptaków zebrano z rejonu Zatoki Puckiej w ra-
mach akcji powiązanych z walką z ptasią grypą.

Niestety ptasiej grypy nie przeżyła też część pta-
ków w Parku Majkowskiego. Pozostałe ptaki obecnie 
muszą być nadal izolowane. Znajdują się one w przy-
gotowanych do tego celu zagrodach i są bezpieczne. 
W ostatnim czasie wykluły się nawet pisklęta czar-
nych łabędzi. Jak tylko będzie to możliwe ptaki poja-
wią się na stawie.

Tymczasem cały czas możemy podziwiać bieliki 
i żurawie koroniaste, które nie musiały być zamykane 
w zagrodach, gdyż przebywają w wolierach i są od-
izolowane od bezpośredniego kontaktu z otaczają-
cym środowiskiem.

/opr. raf/
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Kazimierz Okrój 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Redzie 

wraz z Radnymi 

Krzysztof Krzemiński
Burmistrz Miasta Redy 

wraz z  pracownikami Urzędu Miasta

PANU
Zbigniewowi 

Kisiel
Radnemu Rady Miejskiej w Redzie

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci

MatKi

Wydarzeniu, które koncentrowało się wokół sceny amfi-
teatru towarzyszyły występy teatralne oraz animacje dla 
dzieci. Wszystko to odbywało się w klimacie opowieści 
i bajek związanych z elfami. Ponadto w parku rozlokowano 
stanowiska do przejażdżek na kucykach oraz umożliwiono 
najmłodszym przejazd parkowymi alejkami w elektrycz-
nych autach. Na obrzeżach parku stanęły stoiska z gadże-
tami i różnorakim jedzeniem.
- Dzięki słonecznej pogodzie rzesze spragnionych rozrywki 
dzieci przybyły do parku wraz ze swoimi rodzinami. Po 
raz pierwszy po zniesieniu części obostrzeń sanitarnych 
zaprosiliśmy mieszkańców do Miejskiego Parku Rodzinne-
go – mówi zastępca burmistrza Łukasz Kamiński. 
Ubiegłoroczny Dzień Dziecka, jak większość miejskich im-
prez, został przeniesiony do wirtualnej przestrzeni.  Jednak 
nic nie zastąpi zabawy na żywo.
– Po ilości uczestników widać, jak wielu ludzi, a szczególnie 
naszych najmłodszych mieszkańców, potrzebuje kontaktu 
z rówieśnikami i nieskrępowanej zabawy w większej grupie 
– dodaje Łukasz Kamiński.

dzieci śWiętoWały 
W redzie
reda | 30 maja redzka Fabryka kultury zorganizowała 
w miejskim Parku rodzinnym wyczekiwany przez 
najmłodszych dzień dziecka. 

fot. UM reda

Donośny wystrzał z armaty Kurkowego 
Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie uświet-
nił ceremonię złożenia kwiatów przed pomni-
kiem założyciela miasta z okazji 378. rocznicy 
utworzenia osady Wejherowska Wola, która 
zapoczątkowała rozwój Wejherowa.

Tegoroczny Dzień Jakuba, obchodzony tra-
dycyjnie 28 maja, miał symboliczny i kame-
ralny charakter ze względu na okres pandemii 

COVID-19 i został z konieczności ograniczo-
ny tylko do złożenia kwiatów pod pomnikiem 
Założyciela Miasta.

W ceremonii złożenia kwiatów przed po-
mnikiem Jakuba Wejhera wzięły udział de-
legacje: władz miasta z prezydentem Krzysz-
tofem Hildebrandtem na czele, Rady Miasta 
z przewodniczącym Jackiem Gafką oraz Kur-
kowego Bractwa Strzeleckiego i Hufca Harce-

rzy ZHP im. Partyzantów Kaszubskich.
- W Wejherowie żyją wspaniali oraz wyjąt-

kowi ludzie, którym z okazji 378. rocznicy 
urodzin naszego miasta składam najserdecz-
niejsze życzenia – powiedział prezydent Wej-
herowa Krzysztof Hildebrandt. - Mieszkamy 
w pięknym miejscu na Kaszubach. Świętujmy 
kolejne urodziny Wejherowa!

/raf/

378. urodziny miasta
WeJHeROWO | Złożenie kwiatów i salwa armatnia przed pomnikiem Jakuba Wejhera.  
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W słoneczny weekend pan Adam wy-
jechał z rodziną na wycieczkę za miasto. 
O ile autostradą jechało się świetnie, to 
po zjeździe na boczne drogi było gorzej 
- nawierzchnia pozostawiała wiele do 
życzenia. Pan Adam, jadąc z nadmierną 
prędkością, na dziurze w drodze uszko-
dził zawieszenie w swoim oplu. Szkoda 
nie wydawała się duża, ale pan Adam 
i tak zostawił w warsztacie 3700 zł. Nie 
miał polisy autocasco, więc za naprawę 
musiał płacić z własnej kieszeni.

Bez polisy nie wyjeżdżaj na 
drogę

Pandemia ograniczyła ruch samocho-
dowy na drogach. Wypadków i stłuczek 
jest mniej, ale jeśli do nich dochodzi, 
to szkody częściej są poważne.

Jeśli masz samochód, musisz mieć 
też komunikacyjne ubezpieczenie OC. 
Jest ono obowiązkowe. Polisa ta chro-
ni osobę, która spowoduje wypadek 
przed konsekwencjami finansowymi, 
które poniosłaby, naprawiając szkodę 
wyrządzoną przez siebie innej osobie. 

Inaczej jest z ubezpieczeniem auto-
casco. To dobrowolna polisa, która 
pozwala Ci otrzymać odszkodowanie 

wtedy, gdy nieumyślnie zniszczysz lub 
uszkodzisz swój samochód albo gdy 
ktoś ci go ukradnie. Ochrona może więc 
obejmować takie sytuacje, jak stłuczkę 
czy wypadek z twojej winy, uderzenie 
w ścianę, zderzenie z dzikim zwierzę-
ciem czy uszkodzenie samochodu na 
wyrwie w jezdni.

wyrwa w drodze, dziura 
w Budżecie

Dobra polisa AC powinna dawać ci 
takie zabezpieczenie, jakiego potrze-
bujesz, a za dopasowanie ochrony do 
twoich potrzeb odpowiada ubezpie-
czyciel. Fundamentalną sprawą jest 
to, kiedy możesz liczyć na odszkodo-
wanie. Możesz mieć zabezpieczenie 
tylko na wypadek szkody z twojej 

winy, takiej jak stłuczka czy uszkodze-
nie pojazdu po zderzeniu ze zwierzę-
ciem, a możesz zdecydować się także 
na ochronę od wszystkich ryzyk. To 
ostatnie rozwiązanie jest najbardziej 
korzystne, gdyż wszystkich możliwych 
zdarzeń nie przewidzisz. 

Pakiet OC i AC można uzupełnić 
o NNW czy ubezpieczenie opon. Duże 
znaczenie praktyczne ma assistance, 
czyli świadczenia pomocowe. Dzię-
ki niemu możesz otrzymać pokrycie 
kosztów holowania auta po wypadku 
lub awarii do  wskazanego miejsca, na-
prawę samochodu na miejscu, auto za-
stępcze, pomoc przy zmianie koła czy 
transport pasażerów 
oraz kierowcy. 

Jak mądrze 
kupić 
ubezpieczenie
komunikacyjne

Czym się kierujesz, kupując telewizor, telefon albo spodnie? Za-
pewne chcesz, żeby produkt odpowiadał ci pod różnymi wzglę-
dami i tym powinieneś kierować się przy zakupie ubezpieczenia. 
Kupując polisę AC możesz zdecydować, przy użyciu jakich części 
samochód będzie naprawiany po szkodzie.

Wójt Gminy Wejherowo
informuje

że od dnia 4 czerwca 2021 r. na stronie Biu-
letynu informacji Publicznej gminy Wejhe-
rowo oraz internetowej gminy Wejherowo, 
a także na tablicy ogłoszeń Urzędu gminy 
Wejherowo, ul. transportowa 1,  został wy-
wieszony wykaz dotyczący nieruchomości 
przeznaczonych do dzierżawy: 

część działki o nr ewid. 42 o pow. •	
0,1100, obręb gniewowo z przeznaczeniem 
na teren zieleni lub polepszenie zagospo-
darowania nieruchomości przyległej;

670/6 o pow. 0,1290 ha, obręb gościci-•	
no, z przeznaczeniem pod najem budyn-
ków/ pod ogrody przydomowe (obsługa 
najmu);

670/7 o pow. 0,2220 ha, obręb gościci-•	
no, z przeznaczeniem pod teren zieleni;

323/408 o pow. 0,0040 ha obręb gości-•	
cino, z przeznaczeniem na cele parkingowe.

szczegółowe informacje o nieruchomo-
ściach objętych wykazem można uzyskać 
w referacie gospodarki Przestrzennej 
i nieruchomości, tel. 58 738- 67-51 i 58 677-
97-15.

OgłOszenie 148/2021/DB

karolina kowalewska
UNILINK S.A. 
84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 9
tel: +48 533 720 514 | e-mail: wejherowo@unilink.pl
Wszystkie ubezpieczenia w jednym miejscu.

Festiwal szlakiem 
dworów i pałaców
WeJHeROWO | Festiwal dworów i pałaców Północnych Kaszub 
rozpocznie się już w piątek i potrwa do niedzieli. W każdym z obiektów 
w trakcie festiwalu zaplanowane są imprezy m.in. koncerty, wystawy, 
pikniki, warsztaty i zabawy dla dzieci. 

Specyfiką tego festiwalu jest to, że 
będzie odbywał się we wszystkich 
dworkach i pałacach. Każdy obiekt 
realizuje zaplanowaną imprezę sa-
modzielnie we własnym zakresie 
i zainteresowani mogą wybierać 
udział w nich według własnych 
upodobań, potrzeb czy możliwości 
czasowych. Przykładowo w piątek 
o godz. 19 w Pałacu w Ciekocinie 
odbędzie się koncert jazzowy Piotr 
Kułakowski Trio i jest to jedyna im-

preza festiwalowa tego dnia i o tej porze.
Zaś następnego dnia – w niedzielę od godz. 9.00 do 12 w tym pałacu 

odbędą się targi śniadaniowe podczas których będzie można odwiedzić 
stoiska Koła Gospodyń Wiejskich. Natomiast na Zamku w Krokowej 
w sobotę i niedzielę w godz. 10.00-18.00 można będzie zwiedzać Słodki 
Zamek, a w sobotę o 11.30 wziąć udział w wernisażu malarstwa Alek-
sandry Kaźmierczak.

W wejherowskim Pałacu i Książnicy Profesora Gerarda Labudy w naj-
bliższą sobotę i niedzielę w godz. od 10.00 do 18.00 będzie można zwie-
dzać bezpłatnie wystawy stałe i czasowe, w tym m.in. wystawę obrazów 
Macieja Tamkuna ukazującą portrety władców pomorskich oraz ka-
pliczki Kalwarii Wejherowskiej.

Festiwalowe imprezy będą miały miejsce również w obiektach dwor-
skich i pałacowych: Jackowa, Rekowa Górnego, Rumi, Kłanina, Rzuce-
wa, Zwartowa, Bychowa, Lisewa Kaszubskiego, Godętowa, Gościcina, 
Borkowa Lęborskiego, Godętowa i Kurowa.

/raf/
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Kasacja pojazdóW 

tel. 603 XXX 742

skup pojazdów 
powypadkowych, 

zniszczonych
wystawiamy 

zaświadczenie 
o wycofaniu 

z eksploatacji

zamów 
ogłoszenie 
tematyczne 
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JeSt Praca
szukamy ambitnych i Pozytywnych osób.

Praca w jednej z najszybciej 
rozwijających się firm w Europie 
Pracujemy z domu. 
Możliwość bardzo dużego 
rozwoju oraz zarobków. 
Szkolimy od podstaw. 
Praca z elastycznym grafikiem 
w świetnej atmosferze 
z najlepszymi ekspertami. 
Entuzjazm, Uśmiech, Zadowolenie

GWARANTOWANE !!!

Po szczegóły zapraszam do kontaktu e-mail: 
moniqa.poplawska@gmail.com 

Wymagania 18+

Z konieczności zaległy II semestr 2020/2021 bę-
dzie odbywał się w okresie letnim – do końca wrze-
śnia. Wiele zajęć będzie odbywało się na wolnym 
powietrzu.

Prezes Stowarzyszenia WUTW Krystyna Laskowska 
otwierając pierwsze zajęcia wyraziła zadowolenie z po-
wodu możliwości ponownego otwarcia zajęć uniwer-
syteckich dla seniorów i poinformowała o sprawach 
bieżących m.in. o planie zajęć, który można znaleźć 
na stronie internetowej SWUTW. Przypomniała też, 
aby w okresie złagodzonej fazy pandemii, zachowywać 
nadal zalecenia i szczególną ostrożność – w sali wykła-
dowej nie może przebywać więcej niż 25 osób.

Mimo, iż nie było zapowiadanego oficjalnego 

otwarcia semestru, na zajęcia przybył zastępca pre-
zydenta Arkadiusz Kraszkiewicz życząc wszystkim 
seniorom wielu udanych spotkań oraz interesują-
cych zajęć pomagających rozwijać osobiste zainte-
resowania i pasje.

W pierwszych zajęciach odbywających się w sali 
wykładowej z muzyki, które prowadziła Bogna Zu-
brzycka na temat Ewy Demarczyk, przyszło około 
20 osób. Wykładowczyni przedstawiła interesujące 
fragmenty z biografii piosenkarki nazywanej „Czar-
nym Aniołem polskiej piosenki”, a także przygo-
towała do wysłuchania kilka najbardziej znanych 
utworów w jej wykonaniu. 

/raf/

Studenci-seniorzy 
wrócili na zajęcia

Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie 
jako jedna z dwudziestu w całej Polsce 
zakwalifikowała się do projektu Edukacja 
Finansowa w Bibliotekach Publicznych. 
Kurs będzie prowadzony w formie on-line. 
Ilość miejsc ograniczona. Zapisy - do 4 
czerwca.
Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak planować 
domowy budżet, jak korzystać z interneto-
wego konta bankowego, jak ubezpieczyć 

siebie, swoich bliskich i dom oraz jak 
bezpiecznie kupować online  
oraz dowiedzieć się wiele innych cieka-
wych rzeczy o sprawach finansowych, 
zapraszamy do zapisania się na kurs 
"Edukacja finansowa w bibliotekach pu-
blicznych".
Projekt jest współfinansowany w ramach 
Programu Unii Europejskiej Erasmus+.
/raf/

kurs FinansóW W bibliotece
WejHeroWo | nie wiesz, jak planować domowy budżet? skorzystaj z bezpłatnego kur-
su finansów on-line w miejskiej bibliotece. 

fot. UM Wejherowo

WeJHeROWO | Ruszyły zajęcia na Wejherowskim Uniwersytecie Trzeciego 
Wieku po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa Covid-19. 
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Srebro i brąz zdobyte  
na Mistrzostwach Polski

TeNIS STOŁOWY | Tenisistki stołowe GOSRiT Energa Mar Bruk ZRB Luzino zdobyły srebrny i brązowy medal 
Młodzieżowych Mistrzostw Polski. 

Będzie się działo w tym miesiącu!
ZAPOWIeDZI | Można śmiało powiedzieć, że w czerwcu Luzino będzie stolicą pomorskiego sportu.

Wiele - nie tylko sportowych - atrakcji zaplanował 
Gminny środek Sportu, Rekreacji i Turystyki Luzi-
no na najbliższy miesiąc, czyli na czerwiec. W tym 
czasie na obiektach ośrodka dobędzie się kilkanaście 
imprez , na które już dzisiaj organizatorzy zaprasza-
ją nie tylko mieszkańców gminy. Wśród nich nie 
zabraknie wydarzeń o tytuł Mistrza Województwa 
Pomorskiego, w których rywalizować będzie kilka 
tysięcy sportowców.  

Poniżej zestawienie zbliżających się wydarzeń:
6 czerwca - Parking przy Orlik Luzino, Puchar 

Polski Strongman Luzino 2021
16 czerwca - Stadion GOSRiT Luzino, Finał Woje-

wódzki XXII Igrzysk Młodzieży Szkolnej Chłopców 
7-8

17 czerwca - Stadion GOSRiT Luzino, Finał Woje-
wódzki XXII Igrzysk Młodzieży Szkolnej Dziewcząt 
klasy 7-8

18 czerwca - Stadion GOSRiT Luzino, Finał Woje-
wódzki XLIX Igrzysk Dzieci w Piłce Nożnej Dziew-
cząt klasy 4-6

19 czerwca - Stadion GOSRiT Luzino i Hala GO-
SRiT, V Wojewódzkie Igrzyska LZS o Puchar Mar-
szałka Województwa Pomorskiego

19 czerwca - Plac przy Hali GOSRiT Luzino, Zlot 
samochodów i motorów rodem z PRL oraz zawody 
o „Zloty Kask"

20 czerwca - Start i meta przy Hali GOSRiT Lu-
zino, Bieg Luzińska Dziesiątka oraz Marsz Nordick 
Walking

21 czerwca - Stadion GOSRiT Luzino, Finał Woje-
wódzki XLIX Igrzysk Dzieci w Piłce Nożnej Chłop-
ców klasy 4-6

22 czerwca - Stadion GOSRiT Luzino, Finał Woje-
wódzki Mała Piłkarska Kadra Czeka Chłopców LZS
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Tym razem wśród nagrodzo-
nych znaleźli się członkowie 
Wejherowskiego Klubu Kultu-
rystycznego i Sportów Siłowych 
„Apollo”. Klub otrzymał m.in. 
wsparcie finansowe na realizację 
dwóch zadań w ramach konkursu 
ofert dla organizacji pozarządo-
wych na działania na rzecz spor-
tu. Dodatkowo, nagrodę pienięż-
ną za wysokie wyniki sportowe 
otrzymała Marta Klimek, która 
w ubiegłym roku zajęła IV miejsce 
na Mistrzostwach Polski Juniorek 
w Podnoszeniu Ciężarów. 

Wśród wyróżnionych zna-
lazł się także trener Rumskiego 
Klubu Sportowego Tadeusz Pe-
pliński oraz zawodniczka Daria 

Domżalska. Młoda  lekkoatletka 
w 2020 r. zdobyła srebrny medal 
w Mistrzostwach Polski do lat 16 
w biegu na 1000 m dziewcząt. 

– Gratuluję Wam wysokich 
osiągnięć sportowych. Wasze 
sukcesy dostarczają nam wiele 
powodów do radości i dumy. 
Dziękuję trenerom za zachęca-
nie i rozwijanie pasji sportowych 
oraz wspieranie młodych talen-
tów – mówił Wicestarosta Wej-
herowski Jacek Thiel.  

W ramach konkursu grantowe-
go Klub z Rumi otrzymał również 
środki finansowe na realizację za-
dania z zakresu upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu.
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Na zwycięską ścieżkę powrócili zawodnicy 
LZS Błyskawica Luzino, którzy na własnym 

boisku pokonali nadspodziewanie wysoko 
Robakowo 7:0. Gole dla drużyny prowa-
dzonej przez Leszka Gołąbka , zdobywali: 
Jakub Łapaj x2 ,Paweł Szymerowski x2,Ni-
kodem Małaszyński ,Adam Bilicki, Paweł 
Byczkowski. Długo oczekiwane zwycięstwo 
zanotowali również zawodnicy LZS Su-
chocki Zelewo, którzy wygrali na własnym 
boisku LZS Trak Barłomino 6:1. Gole w tym 
spotkaniu zdobywali: Paweł Spławinski x 3, 
Robert Drawc,Karol Spławinskii, Mateusz 
Puszydłowski  i samobójczy dla Barłomino. 
Trzeci komplet punktów zdobyli   piłkarze 
Cykolpów Wyszecino, pokonując na boisku 
w Kochanowie, LZS Kębłowo 7:2. Bram-
ki w tym meczu zdobywali: dla Kębłowa  
Dominik Klein, Damian Jarzębiński, dla 
Wyszecina Bojka Damian x 3, Bojka Karol x 
2 ,Krystian x1 i samobójczy jeden.
/GOSRiT Luzino/

lzs milWino umacnia się na Pozycji
Piłka nożna | niedawno rozegrana została V kolejka luzińskiej ligi sołeckiej lzs. 
na czele tabeli umocnił się zespół lzs milwino, który pokonał lzs kochanowo 6:0. 

fot. gOsrit luzino


