
Bursztyn Polskiej energetyki

Podczas odbywającego się w Muzeum II Wojny Światowej 
dziewiątego Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego Rumia 
została nagrodzona „Bursztynem Polskiej Energetyki”. Statuetkę 
za szczególne zasługi dla rozwoju polskiej energetyki, z rąk 
marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka, 
odebrał burmistrz Michał Pasieczny.
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kampania RoweRowy maj

W  miniony  poniedziałek  Bur-
mistrz  Miasta  Redy  uroczyście 
wręczył  nagrodę  główną  w  redz-
kiej  edycji  Kampanii  Rowerowy 
Maj.  Miasto  pierwszy  raz  brało 
udział w tej akcji. Wylosowany ro-
wer trafił do ucznia I klasy Szkoły 
Prywatnej DEJA CSB w Redzie. 
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absolutoRium dla staRosty

Rada  Powiatu  Wejherowskiego 
przyznała wotum zaufania i udzie-
liła  absolutorium  dla  Starosty 
Wejherowskiego oraz Zarządu Po-
wiatu  po  przedstawieniu  raportu 
o  stanie  powiatu  za miniony  rok 
i  sprawozdania  z  wykonania  bu-
dżetu za 2020 rok.
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29 czerwca Burmistrz Miasta Redy 
organizuje spotkanie dla osób zaintere-
sowanych dotacją z Programu „Czyste 
Powietrze”. Podczas spotkania przed-
stawione zostaną zasady udzielania do-
finansowania do wymiany źródeł ciepła 
i termomodernizacji budynków. 
Do września 2024 roku trzeba będzie 
wymienić tak zwane „kopciuchy”, 
czyli najstarsze źródła ogrzewania 
budynków jednorodzinnych. Stare 
piece emitują bardzo dużo zanie-
czyszczeń, co zauważalnie wpływa na 
jakość powietrza, którym oddychamy. 
Szczególnie widać to zimą. Celem 
rządowego programu Czyste Powietrze 
jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń 
do powietrza przez dofinansowanie 
wymiany nieefektywnych źródeł ciepła. 
Program skierowany jest do osób fi-
zycznych będących właścicielami bądź 
współwłaścicielami budynków miesz-
kalnych jednorodzinnych lub wydzielo-
nych lokali mieszkalnych. Program jest 
finansowany ze środków Wojewódz-

kiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
- Zapraszamy zainteresowanych w naj-
bliższy wtorek, w godzinach 14.00-
16.00 do sali obrad w Urzędzie Miasta 
– mówi Krzysztof Krzemiński, burmistrz 
Redy – Zależy nam, aby jak najwięcej 
mieszkańców skorzystało z dostępnego 
dofinansowania i wymieniło stare piece.  
Z ta myślą uruchomiliśmy już w naszym 
Urzędzie punkt konsultacyjno-infor-
macyjny programu Czyste Powietrze, 
gdzie oprócz informacji o programie, 
oferujemy pomoc przy wypełnianiu 
i złożeniu wniosku online, a także przyj-
miemy wniosek w wersji papierowej 
i przekażemy go do Funduszu.
Liczba miejsc jest ograniczona i decy-
duje kolejność zgłoszeń. Ze względu 
na wyznaczone limity osób i odległo-
ści konieczne do zachowania między 
uczestnikami zgromadzeń, w spotkaniu 
osobiście będzie mogło wziąć udział 
tylko 25 osób, w tym nie więcej niż 
10 osób niezaszczepionych. Kolejne 

100 zainteresowanych osób może 
uczestniczyć online, poprzez platformę 
internetową ZOOM.
- Osoby zainteresowane udziałem 
w spotkaniu w siedzibie Urzędu, 
przekazujące podczas zgłoszenia 
informację, że są osobami zaszczepio-
nymi, będą obowiązane przedstawić 
imienne zaświadczenia potwierdzające 
ten fakt, potwierdzające upływ 14 dni 
od wykonania pełnego szczepienia. Bez 
okazania takiego zaświadczenia nie 
będzie możliwości osobistego udziału 
w spotkaniu – wyjaśnia Joanna Fran-
kowska, kierownik Referatu Bezpie-
czeństwa i Ochrony Środowiska Urzędu 
Miasta w Redzie
Chęć udziału trzeba zgłaszać telefo-
nicznie, pod numerem 58-738-60-90 lub 
mailowo, czyste.powietrze@reda.pl, do 
poniedziałku 28 czerwca, do godz. 12.00. 
Jest to pierwsze z planowanego cyklu 
spotkań w sprawie Programu „Czyste 
Powietrze”. Kolejne będą organizowane 
co najmniej raz na kwartał.

„Czyste Powietrze” - sPotkanie informaCyjne
reDa | Chcesz skorzystać z Programu „Czyste Powietrze”? Przyjdź do Urzędu na spotkanie informacyjne!
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Wylosowany rower trafił do ucznia pierwszej 
klasy Szkoły Prywatnej DEJA CSB w Redzie.

- Na zaproszenie Miasta Gdańsk, pomysło-
dawcy i Organizatora Głównego kampanii, 
do Rowerowego Maja przystąpiliśmy w tym 
roku po raz pierwszy – mówi Łukasz Kamiń-
ski, zastępca burmistrza Redy - Z uwagi na 
niejasną sytuację związaną z systemem pracy 
szkół podczas pandemii zdecydowaliśmy, że 
pierwsza redzka edycja kampanii będzie mia-
ła charakter pilotażowy i wezmą w niej udział 
tylko uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych 
oraz grupy sześciolatków z dwóch przedszkoli 
publicznych.

W Redzie do Rowerowego Maja przystąpiły 
wszystkie publiczne szkoły podstawowe, jedna 
szkoła prywatna oraz dwa publiczne przed-
szkola. W czasie trwania kampanii, od 4 do 24 
maja 616 dzieci wykonało 13 102 przejazdy. 
Wśród najlepszych rozlosowano nagrody.

- Wszystkie 616 dzieci otrzymały pamiątko-
wy odblask do zainstalowania na rowerze, roz-
losowaliśmy też takie nagrody, jak bidony, pe-
leryny przeciwdeszczowe, dzwonki rowerowe 
i inne gadżety – mówi Łukasz Kamiński – Na-
grodę główną indywidualną, czyli rower, ufun-
dował partner kampanii, Miejskie Przedsię-
biorstwo Ciepłowniczo-Komunalne KOKSIK 
Sp. z o.o. w Redzie. Oprócz tego wylosowano 
dwie główne nagrody klasowe, czyli wycieczki 
do Ptaszarni i Gadolandii. Tu podziękowania 
kierujemy w stronę drugiego partnera kampa-

nii, czyli redzkiego Aquaparku.
Organizatorzy maja nadzieję, że w przyszłym 

roku sytuacja pozwoli na realizację Rowerowe-
go Maja w pełnym zakresie.

- Dziękujemy wszystkim osobom zaangażo-

wanym w redzką Kampanię Rowerowy Maj 
2021, a zwłaszcza uczestnikom i ich rodzicom, 
nauczycielom i koordynatorom szkolnym, 
a także Partnerom Kampanii za ufundowanie 
nagród głównych – dodaje Łukasz Kamiński.

Reda zakończyła 
Rowerowy Maj

REDA | W miniony poniedziałek Burmistrz Miasta Redy uroczyście wręczył nagrodę główną w redz-
kiej edycji Kampanii Rowerowy Maj. 
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Statuetkę za szczególne zasługi dla roz-
woju polskiej energetyki, z rąk marszałka 
województwa pomorskiego Mieczysława 
Struka, odebrał burmistrz Michał Pa-
sieczny.

Tegoroczny szczyt rozpoczął się 21 
czerwca. Pierwszym punktem programu, 
przygotowanego przez Europejskie Cen-
trum Biznesu, było wręczenie statuetek 
za działania na rzecz polskiej energetyki. 
„Bursztyny” otrzymały: Ministerstwo Kli-
matu i Środowiska, Tauron Polska Energia, 
Grupa Ekoenergetyka, Enea oraz Rumia. 
Jak czytamy w uzasadnieniu, samorząd 
został nagrodzony za konsekwentne i sku-
teczne działania zwiększające obszar nieza-
leżności energetycznej, dbałość o interesy 
i zdrowie mieszkańców, a także efektywne 
wykorzystanie środków zewnętrznych.

– Do otrzymania tej nagrody przez 
Rumię przyczynił się szereg komplekso-
wych działań, bardzo spójnych ze sobą, 
które zmierzają do wykorzystania źródeł 
odnawialnych i fotowoltaiki, wymiany 
oświetlenia oraz przeprowadzenia dzia-
łań termomodernizacyjnych. Docenione 
zostały także rozpoczęte prace, takie jak 
choćby likwidacja kotłowni węglowych, 
zwłaszcza tych poza certyfikatami – wy-
mienia Mieczysław Struk, marszałek 
województwa pomorskiego. – Ogół tych 
działań pokazuje, że Rumia staje się lide-
rem w tej dziedzinie, a władze miasta bar-

dzo poważnie traktują polskie zobowią-
zania wobec świata i Unii Europejskiej. 
Myślę, że Rumia może być znakomitym 
przykładem dla wielu innych samorzą-
dów. Redukcja emisji dwutlenku węgla, 
podniesienie efektywności energetycznej, 
zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych – 
ta kompleksowość jest na tyle wyróżniają-
ca, że warto to docenić.

W ostatnich latach Rumia zrealizowa-
ła szereg działań, które przyczyniły się 
do uzyskania tej nagrody, a wśród nich: 
termomodernizacja szkół podstawowych 
numer 9 i 10 oraz budynku cmentarza 
komunalnego, zwiększenie wykorzysta-
nia energii odnawialnej w budynkach 
użyteczności publicznej, modernizacja 
oświetlenia ulicznego na energooszczęd-
ne, a także rozpoczęcie pilotażowego 
projektu, który polega na stworzeniu 
funduszu antysmogowego dla właścicieli 
budynków mieszkalnych.

– Jest to nagroda dla całego naszego ze-
społu za wieloletnią pracę. Zostaliśmy do-
strzeżeni, ponieważ udało się zrealizować 
wiele inwestycji i projektów, między inny-
mi programy KAWKA II czy KAWKA III. 
Dodatkowo fotowoltaika dla mieszkań-
ców i budynków użyteczności publicznej, 
solary do podgrzewania wody na obiek-
tach MOSiR-u. Pozyskujemy dodatkowe 
środki finansowe. Sporo takich działań 
mamy na koncie. Mocno współpracujemy 

też z Wojewódzkim Funduszem Ochrony 
Środowiska przy wsparciu i realizacji pro-
gramu Czyste Powietrze, aby nasi miesz-
kańcy otrzymywali dotacje. Praktycznie 
prowadzimy rumian za rękę, żeby jak 
najwięcej kopciuchów zniknęło z Rumi. 
Ogromnie dziękuję pracownikom urzędu 
za to bardzo szerokie i wielowątkowe po-
dejście do tematu energetyki – podkreśla 

Michał Pasieczny, burmistrz Rumi.
Ogólnopolski Szczyt Energetyczny 

Gdańsk 2021 zakończy się 22 czerwca, po 
przeprowadzeniu sesji plenarnej, wielu 
paneli dyskusyjnych oraz debat. Inten-
cją organizatorów jest ponowne zebranie 
przedstawicieli kluczowych instytucji od-
powiedzialnych za bezpieczeństwo ener-
getyczne i gospodarcze kraju: polityków, 

ekonomistów oraz biznesmenów i na-
ukowców. W ramach szczytu uczestniczą 
oni w dyskusjach, których celem jest stwo-
rzenie możliwości wymiany doświadczeń 
oraz zapoznanie uczestników z nowymi 
trendami w energetyce, innowacyjnymi 
technologiami i rozwiązaniami służącymi 
bezpieczeństwu energetycznemu.

/raf/

Bursztyn Polskiej Energetyki!
RUMIA | Podczas odbywającego się w Muzeum II Wojny Światowej dziewiątego Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego Rumia została nagrodzona 
„Bursztynem Polskiej Energetyki”. 

fo
t. 

U
m

 r
um

ia

fo
t. 

U
m

 W
ej

he
ro

w
o

Dotacje na Akcję Lato i kulturę
WEjhERoWo | Prezydent Wejherowa przyznał kolejne dotacje na Akcję Lato 2021 oraz kulturę fizycz-
ną i sport w wysokości 27.650 zł dla 5. organizacji społecznych. Podpisane umowy na dotacje przekazał 
przedstawicielom stowarzyszeń zastępca prezydenta miasta Arkadiusz Kraszkiewicz.

Dotacje na Akcję Lato 2021, za które zosta-
ną zorganizowane podczas wakacji zajęcia 
sportowe dla dzieci, otrzymali: Wejherow-
skie Towarzystwo Tenisowe w wys. 7 500 
zł, Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka” - 
w wys. 5 000 zł i Uczniowski Klub Sportowy 
„Ósemka” - w wys. 3 500 zł.

Natomiast dotacje na kulturę otrzymały 
dwa stowarzyszenia: Stowarzyszenie „Ca-
merata Musicale” środki w wys. 8 650 zł na 
przygotowanie i zorganizowanie koncertu 
„Abba Ojcze Święty” upamiętniający po-
stać Papieża Polaka, a Stowarzyszenie Arty-
stów Plastyków „Pasja” na zorganizowanie 
letniego pleneru artystycznego w Sasinie. 

UM Wejherowo

PrzełąCzenie nUmerU alarmowego
wejHerowo | 17 czerwca br. nastąpiło przełączenie numeru alarmowego 998 (straż po-
żarna) do lokalizacji wojewódzkiego Centrum Powiadamiania ratunkowego na numer 112. 

Oznacza to, że każde połączenie na 
numer 998 z telefonu stacjonarne-
go i telefonu komórkowego będzie 
połączeniem z numerem alarmo-
wym 112. Po wybraniu numeru 
998 usłyszymy komunikat "Numer 
alarmowy 112 - proszę czekać na 
zgłoszenie się operatora". 
UM Wejherowo
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Z okazji 100-lecia Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących 
i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyń-
skiego w Wejherowie zorganizowano 
Galę Jubileuszową w Filharmonii Ka-
szubskiej. Uroczystość była transmi-
towana online na stronie internetowej 
www.osw2wejherowo.pl 

W trakcie Gali Jubileuszowej wyko-
nano Hymn Ośrodka zatytułowany "Ję-
zyk Życia" ze słowami Tomasza Fopke 
i muzyką Weroniki Korthals-Tartas. 
Ten melodyjny utwór zaśpiewała oso-
biście Weronika Korthals-Tartas wraz 
z grupą taneczno-wokalną uczniów, za 
co wykonawcy i twórcy zebrali gorące 
brawa. W trakcie gali uczestnicy tego 
wydarzenia obejrzeli scenkę teatralną 
oraz film nakręcony przez uczniów 
obrazujący działalność i wizerunek 
Ośrodka. Uznanie wzbudziły zarów-
no umiejętności komunikacji głosem 
w wykonaniu niesłyszących i słabo-
słyszących uczniów zaprezentowane 
w trakcie nagrywania filmu, jak rów-
nież nowocześnie rozbudowana baza 
edukacyjna z pracowniami do nauki 
zawodu i obiektami sportowymi, które 
dzięki zdjęciom z drona, można było 
zobaczyć jak wyglądają z lotu ptaka. 

Z okazji Jubileuszu zasłużeni i wyróż-
niający się pracownicy tej placówki zo-
stali uhonorowani nagrodami Marszałka 
Województwa Pomorskiego i nagrodami 
Dyrektora Ośrodka. Nagrody Marszałka 
Województwa Pomorskiego otrzymali: 
dr Ewelina Lulińska, Anna Twardow-
ska-Gac, Marzenna Garbacz, Maciej Za-
górowicz, Katarzyna Malinowska-Rezk 
i Anna Świetlik-Ciba. Także dyrektor dr 
n. med. Ewelina Lulińska z okazji świę-
towanego Jubileuszu odebrała liczne do-
wody uznania, gratulacje i życzenia od 
zaproszonych gości. 

Podczas gali List Prezydenta RP 
skierowany do dyrekcji, pracowni-
ków i uczniów Ośrodka odczytał Piotr 

Karczewski - doradca Prezydenta RP, 
wiceprzewodniczący Zarządu Sejmiku 
Województwa Pomorskiego. Życzenia 
Pani Dyrektor złożył też współpracują-
cy z OSW nr 2 poseł Kazimierz Plocke. 
Marszałek Województwa Pomorskiego 
Mieczysław Struk przekazał na rzecz 
Ośrodka dotację w wys. 100 tys. zł oraz 
kluczyki do osobowego busa marki 
Mercedes, który został ustawiony przed 
wejściem do Filharmonii Kaszubskiej. 
Prezydent Miasta Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt, któremu towarzyszył za-
stępca prezydenta Arkadiusz Kraszkie-
wicz, z okazji Jubileuszu 100-lecia szko-
ły przekazał na ręce dyrektor Eweliny 
Lulińskiej Medal Miasta Wejherowa. 

Życzeniia i gratulacje Jubilatowi złoży-
li m.in. członek zarządu woj. pom. Józef 
Sarnowski, dyrektor departamentu edu-
kacji i sportu woj. pom. Adam Krawiec, 
byli wicemarszałkowie sejmiku pomor-
skiego Krzysztof Trawicki i Czesław El-
zanowski, dyrektor strategii i nadzoru 
pedagogicznego Kuratorium Oświaty 
w Gdańsku Jerzy Wiśniewski, wizyta-
tor Lucyna Hoppe, prezes Pomorskiej 
Izby Rzemieślniczej - Zbigniew Stencel, 
starszy wejherowskiego cechu Ryszard 
Pionk i inni.

W uroczystości uczestniczyli byli 
dyrektorzy Ośrodka Ryszard Gazda, 
Kazimierz Czapiewski, Dariusz Szy-
merowski, przedstawiciele instytucji 
i służb mundurowych, delegacje szkół 
bliźniaczych z całej Polski, Rady Ro-
dziców i pracownicy Ośrodka, rodzice 
uczniów itp. 

Dodajmy, że przed rozpoczęciem Gali 
Jubileuszowej Ośrodka w wejherowskiej 
kolegiacie miała miejsce uroczysta Msza 
św. , którą odprawił ks. prałat Tadeusz 
Reszka. Nabożeństwo uświetniła obec-
ność wielu pocztów sztandarowych, 
w tym poczet sztandarowy jednostki 
Marynarki Wojennej RP i orkiestra dęta 
w strojach kaszubskich.

Medal na 100-lecie dla OSW
WEjhERoWo | Z okazji jubileuszu władze miasta uhonorowały medalem na Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszących w Wejherowie. 
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W kamienicy przy ul. Hallera 19 wykona-
ne zostaną kompleksowe prace remon-
towe – izolacja budynku, remont elewacji 
i dachu. Prace te są niezbędne dla 
utrzymania budynku w należytym stanie 
technicznym. W połączeniu z innymi 
pracami zaplanowanymi przez Wspólno-
tę Mieszkaniową – wykonanie remontu 
klatki schodowej oraz zagospodarowanie 
terenu wokół budynku, przyczynią się 
do podkreślenia walorów historycznej 
zabudowy ul. Hallera.
Kamienice, obiekty sakralne i użytecz-
ności publicznej dzięki miejskim dota-
cjom nie tylko odzyskują dawny blask, 
ale poprawia się ich stan techniczny. 
Dotychczas miasto wsparło ponad 70. 
wejherowskich obiektów zabytkowych, na 
co przekazało kwotę ponad 5,6 mln zł. Zo-
stały pozyskane również dotacje unijne.

wejHerowo Dba o swoje zabytki
- Dbałość o zabytki to ważny kieru-

nek naszych działań – mówi Krzysztof 
Hildebrandt, prezydent Wejherowa. – 
Renowacją objęte są zabytki należące do 
miasta, jak choćby Kalwaria Wejherowska 
w latach 2006-2008 za ponad 14 mln zł 
dzięki pozyskanej dotacji unijnej. Jednym 
z działań jest również wsparcie finansowe 
prac remontowych, konserwatorskich 
i restauratorskich zabytkowych obiektów, 
których miasto nie jest właścicielem. 
W tym roku miasto przekazało - w ramach 
posiadanych środków – kolejne dotacje. 
Chciałbym przy tej okazji podziękować 
wszystkim właścicielom nieruchomości 
objętych ochroną konserwatorską za dba-
łość o swoje obiekty. Właściciele, oprócz 
istotnego wkładu finansowego z miasta, 
muszą uzyskać decyzje konserwatorskie 
pozwalające na realizacje, zadbać o wkład 
własny finansowy oraz wybrać wykonaw-
cę, który zapewni wysoki standard wyko-
nania prac budowlanych pod nadzorem 
konserwatorskim.

renowaCja PonaD 70. bUDynków 
Od 2007 roku Wejherowo przekazało 
na dofinansowanie remontów i prac 
konserwatorsko-restauracyjnych w za-
bytkach ponad 5,6 mln zł. Do tej pory 
prace wykonano w ponad 70. budyn-
kach (wspólnotach mieszkaniowych, 
budynkach prywatnych i obiektach 
sakralnych).
– Każdy obiekt zabytkowy odznacza się 
szczególnymi walorami architektonicz-
nymi lub historycznymi, o które trzeba 
wyjątkowo dbać - mówi Beata Rutkie-
wicz, zastępca prezydenta Wejherowa 
- Posiadanie zabytku to dla właścicieli 
obiektu, oprócz prestiżu, również od-
powiedzialność za utrzymanie go w jak 
najlepszym stanie i zachowanie jego 
autentyzmu. W trosce o poprawę stanu 
technicznego i wyglądu tych zabytków, 
każdego roku przeznaczamy określoną 
kwotę na ten cel. 
UM Wejherowo

Przyznano DotaCję na remont zabytkowej kamieniCy w wejHerowie
wejHerowo | Podczas czerwcowej sesji wejherowscy radni przyznali dotację w wysokości 226 tys. zł na sfinansowanie kompleksowych prac remontowo-konserwatorskich w budyn-
ku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Hallera 19. miasto wejherowo od 14. lat konsekwentnie finansowo wspiera renowację zabytkowych obiektów. 

fot. Um Wejherowo
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Głosowanie nad absolutorium po-
przedziła prezentacja multimedialna, 
na której szczegółowo przedstawiono 
realizację budżetu oraz najważniejsze 
projekty inwestycyjne powiatu wykona-
ne w 2020 r. Budżet samorządu zamknął 
się kwotą 261.741.400,47 zł po stronie 
dochodów oraz kwotą 233.688.582,17 
zł po stronie wydatków. Głównymi źró-
dłami dochodów powiatu były dochody 
własne, które stanowiły 49,69% budże-
tu ogółem, następnie subwencje ogólne 
w wysokości 40% oraz dotacje celowe 
z budżetu państwa 10%.

– Mimo szczególnej sytuacji epidemicz-
nej w kraju udało nam się zrealizować 
wszystkie zamierzone inwestycje, które 
przyczyniły się do poprawy jakości życia 
mieszkańców, zwiększenia bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego na terenie powiatu 
czy podniesienia poziomu szkolnictwa. 
Pozyskaliśmy dodatkowe środki finan-
sowe z Funduszu Inwestycji Lokalnych, 
z rezerwy budżetu państwa, z programów 
ograniczających skutki wystąpienia Co-
vid-19, z Funduszy Europejskich, a przede 
wszystkim z Funduszu Dróg Samorządo-
wych. Dzięki tym ostatnim wyremontowa-
na została m.in. ulica Pomorska w Rumi, 
Obwodowa w Redzie, droga Kielno – Kar-
czemki, Choczewo – Łętowo, Kolkowo 
– Strzebielinek oraz ulica Chłopska w Kę-
błowie. Wszystkie inwestycje realizowane 
były przy współpracy z gminami – mówi 
Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.

Łącznie na zadania drogowe powiat wy-
dał w ubiegłym roku blisko 37 mln zł. 

Ponad 100 mln zł w 2020 r. powiat prze-
znaczył na zadania związane z oświatą 
i edukacyjną opieką wychowawczą. Wśród 
istotnych projektów wymienić można od-
danie nowoczesnej biblioteki i pracowni 
chemicznej w Powiatowym Zespole Szkół 
nr 1 w Rumi, wyremontowanej stołówki 
w Powiatowym Zespole Kształcenia Spe-
cjalnego, łącznika w Powiatowym Zespo-
le Szkół nr 3 w Wejherowie oraz windy 

w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Wejherowie.

Na realizację zadań z zakresu pomo-
cy społecznej, polityki społecznej oraz 
rodziny powiat wydał w ubiegłym roku 
blisko 49 mln zł.

– Przekazaliśmy 130 tys. zł Szpitalowi 
Specjalistycznemu w Wejherowie na za-
kup sprzętu medycznego tj. bezprzewodo-
wego detektora promieniowania gamma 
dla Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkolo-
gicznej, aparatury dla Oddziału Ratunko-
wego oraz środków ochrony osobistej nie-
zbędnych do walki z epidemią – wyjaśnia 
Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.

Ponadto realizowany był projekt „System 
Aktywizacji Społeczno- Zawodowej w Po-
wiecie Wejherowskim I i II – drugi etap”. 

Ważnym przedsięwzięciem w sektorze 
kultury, było oddanie Książnicy prof. 
Gerarda Labudy. 

– To nowa przestrzeń naukowo-eduka-
cyjna w Wejherowie. Upamiętnia postać 
honorowego obywatela Powiatu Wejhe-
rowskiego prof. Gerarda Labudy, wiedzę 

o nim oraz o dziedzictwie Kaszubów. Sta-
nowi centrum upowszechniania wiedzy 
i informacji na temat kultury, tradycji 
i historii Kaszub i Pomorza – mówi Wi-
cestarosta Wejherowski Jacek Thiel.

W minionym roku powiat rozpoczął 
także rozbudowę Starostwa Powiatowego 
w Wejherowie. Inwestycja była koniecz-
na ze względu na systematyczny przyrost 
mieszkańców oraz przybywanie nowych 
zadań do realizacji, co wymaga większej 
liczby pomieszczeń do obsługi interesan-
tów. Po przebudowie nowe stanowiska 
zyska m.in. Wydział Komunikacji oraz 
Wydział Budownictwa i Nieruchomości.

Samorząd inwestował także w bezpie-
czeństwo publiczne dofinansowując za-
kupy nowych samochodów na potrzeby 
straży pożarnej i policji, a także przezna-
czając środki na dotacje dla organizacji po-
zarządowych oraz prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, 
a także projekty sportowe i kulturalne. 

Z okazji udzielenia absolutorium sta-

rosta podziękowała za kolejny rok pracy 
na rzecz lokalnej społeczności.

– Dziękuję zarządowi powiatu, rad-
nym, dyrektorom jednostek organiza-

cyjnych oraz pracownikom Starostwa 
Powiatowego, za pracę w tym trudnym 
okresie pandemii – mówiła Starosta 
Wejherowski Gabriela Lisius.

OgłOszenie 164/2021/DB OgłOszenie 165/2021/DB
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Dyrektorowi Fabryki Kultury w Redzie

Tomaszowi 
wiśniewskiemu 

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Panu 

mikołajowi
 orzeł 

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

ojca mamy
Kazimierz Okrój 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Redzie wraz z Radnymi

Krzysztof Krzemiński
Burmistrz Miasta Redy wraz 

z pracownikami Urzędu Miasta

Krzysztof Woźniak
Przewodniczący Rady Miejskiej 

Rumi wraz z Radnymi

Michał Pasieczny
Burmistrz Miasta Rumi

wraz z pracownikami Urzędu

Starosta i zarząd z absolutorium
PoWIAt | Rada Powiatu Wejherowskiego przyznała wotum zaufania i udzieliła absolutorium dla Starosty Wejherowskiego oraz Zarządu Powiatu po 
przedstawieniu raportu o stanie powiatu za miniony rok i sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r.

zrealizowane inwestyCje Drogowe:
– remont drogi powiatowej na odcinku Choczewo – Łętowo,
– przebudowa drogi powiatowej – ulica Obwodowa w Redzie 
na całej długości od Kanału Łyskiego do ulicy Gdańskiej 
wraz z budową ronda,
– przebudowa drogi powiatowej – ulica Pomorska w Rumi 
na odcinku od Ronda Unii Europejskiej do Ronda Rotmistrza 
Pileckiego,
– remont drogi powiatowej Kolkowo – Rybno na odcinku 
Kolkowo – Strzebielinek, 
– przebudowa drogi powiatowej na odcinku Szemud – 
Kamień, 
– rozbudowa drogi powiatowej Rumia – Łężyce – Gdynia na 
odcinku Łężyce – zjazd do Eco – Doliny, 
– rozbudowa drogi powiatowej – ulica Chłopska w Kębłowie,
– budowa chodnika wzdłuż ulicy Wiejskiej w Kębłowie oraz 
zatoki autobusowej i miejsc postojowych przy drodze powi-
atowej, 
– przebudowa drogi powiatowej polegająca na budowie 
chodnika wzdłuż ulicy Wilczka w Luzinie,
– budowa kładki dla pieszych na rzece Reda wzdłuż drogi 

powiatowej w miejscowości Kniewo, 
– przebudowa drogi powiatowej polegająca na budowie 
chodnika wzdłuż ulicy Ofiar Stutthofu w Wyszecinie,
– budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej przy ulicy 
Wejherowskiej w Milwinie. 

Pozostałe inwestyCje: 
– oddanie do użytku Książnicy prof. Gerarda Labudy
– zakończenie realizacji inwestycji „Przebudowa poddasza – 
przekształcenie w bibliotekę” w Powiatowym Zespole Szkół 
nr 1 w Rumi oraz oddanie pracowni chemicznej, 
– przebudowa i nadbudowa budynku Starostwa Powi-
atowego w Wejherowie 
– oddanie do użytku 3 nowych budynków Ogniska Wychow-
awczego „Dziadka” w Rumi,
– remont stołówki w Powiatowym Zespole Kształcenia Spec-
jalnego w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”,
– wykonanie nadbudowy łącznika pomiędzy skrzydłem 
A i B” w Powiatowym Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie, 
– dobudowa windy do budynku Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Wejherowie”, 

– „Zdalna szkoła – wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacji 
w systemie kształcenia zdalnego”, 
– kontynuacja projektu „Zdolni z Pomorza,
– kontynuacja projektu „Zintegrowany rozwój publicz-
nego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherows-
kim poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej w ra-
mach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie 
sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych 
uwzględniającej potrzeby subregionalnego i regional-
nego rynku pracy”,
– kontynuacja projektu „Zintegrowany rozwój szkol-
nictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez 
rozbudowę i doposażenie infrastruktury publicznych 
szkół zawodowych w ramach przedsięwzięcia strategic-
znego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół 
zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych 
i regionalnego rynku pracy”, 
 – dofinansowanie zakupu bezprzewodowego detektora 
promieniowania gamma dla Oddziału Chirurgii Ogólnej 
i Onkologicznej oraz zakupu aparatury medycznej dla 
Oddziału Ratunkowego Szpitala w Wejherowie.
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OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Rumi

stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2020r., poz. 1990 
z późn. zm.) informuję, iż w siedzibie Urzę-
du miasta rumi przy ul. sobieskiego 7, na 
okres 21 dni wywieszony został wykazy nr 
Viii stanowiący załącznik do zarządzenia nr 
1036/161/2021 Burmistrza miasta rumi z dnia 
22 czerwca 2021 roku obejmujący nierucho-
mość zabudowaną oznaczoną jako działka 
nr 129/4 o pow. 2.142m2, obr. 1, położoną 
w rumi przy ul. grunwaldzkiej, stanowiącą 
własność gminy miejskiej rumia, przeznaczo-
ną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego 

rumia, dnia 23.06.2021r.

Wójt Gminy Wejherowo
informuje

że od dnia 25 czerwca 2021 r. na stronie 
Biuletynu informacji Publicznej gminy 
Wejherowo oraz internetowej gminy Wej-
herowo, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu 
gminy Wejherowo, ul. Transportowa 1,  został 
wywieszony wykaz dotyczący nieruchomo-
ści przeznaczonej do oddania w dzierżawę, 
z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe, dla 
dotychczasowych dzierżawców, którzy ponie-
śli nakłady na nieruchomości o nr ewid. dział-
ki nr 473/16 o pow. 0,0344 ha w Bolszewie. 
szczegółowe informacje o nieruchomościach 
objętych wykazem można uzyskać w refera-
cie gospodarki Przestrzennej i nieruchomo-
ści, tel. 58 738- 67-51 i 58 677-97-15.

zamów 
ogłoszenie 
tematyczne 
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Pomimo morderczego upału, w Miejskim Parku Rodzin-
nym w Redzie ulokował się punkt obsługi akcji Podaruj-
Odbierz Niepotrzebny Rower. Kilka jednośladów znalazło 
nowych właścicieli.
Do wzięcia było kilkanaście pojazdów zebranych wcze-
śniej przez miejskich urzędników oraz trzy rowery do-
starczone wprost na miejsce zbiórki przez mieszkańców 
Redy. Dodatkowo można było otrzymać używane książki 
lub damskie torebki.
- Zdecydowanie tego dnia pogoda nie sprzyjała zgroma-
dzeniom pod gołym niebem – mówi Krzysztof Krzemiń-
ski, burmistrz Redy – Tym bardziej doceniamy wysiłek 
mieszkańców, którzy pomimo wysokiej temperatury do-
starczyli rowery wprost do miejskiego parku. Serdecznie 
dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w akcję 
Fundacji „Już Pomagam”. 
W efekcie akcji przybyli zainteresowani wrócili do 
domu na rowerze. Dwa rowery, przekazane przez poseł 
Henrykę Krzywonos, trafiły do dzieci wytypowanych 
przez redzki MOPS, jako nagrody w przeprowadzonych 
wcześniej konkursach.
- Te rowery, które nie znalazły jeszcze nowych właścicieli, 
zabieramy do magazynu, gdzie będą czekać na kolejną 
akcję z cyklu Podaruj-Odbierz Niepotrzebny Rower. O ter-
minie i miejscu będziemy informować z wyprzedzeniem 
– dodaje Krzysztof Krzemiński.

rowery znalazły 
nowyCH właśCiCieli
reDa | w minioną sobotę odbyła się kolejna 
odsłona akcji Podaruj-odbierz niepotrzebny rower, 
którą zrealizowała fundacja „już Pomagam” pod 
patronatem Henryki krzywonos-strycharskiej, poseł 
na sejm rP. tym razem kolej przyszła na redę.

fot. michał kaczmarek
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Na dwudniowe regaty do Pucka przy-
jechali zawodnicy z m.in. z Gdańska, 
Gdyni, Szczecina, Świdwina, Poznania 
i Wejherowa. 

Warunki na Zatoce Puckiej nie zawio-
dły - było wietrznie, niemal sztormowo. 
Taka pogoda sprawiła, że początkujący 
zawodnicy z małym doświadczeniem 
żeglarskim nie kończyli wyścigu, a ich 
łódki, fala i wiatr spychały na brzeg. 
Mimo to udało się rozegrać 30 wyści-
gów w 10 kolejkach.

Wśród seniorów triumfował Jan Sprin-
ger (JKM „Roda” Gdynia), aktualny 
Mistrz Świata w dwóch klasach. Na dru-
gim miejscu uplasował się Julian Da-
maszk, a na trzecim Mieczysław Muller 
(obaj - RJK PZPOW „Bliza” Wejherowo). 
Wśród juniorów triumfował Kacepr 
Konkol (RJK PZPOW „Bliza”) przed 
Wiktorem Perskiewiczem (SM Osiedle 
Świdwin) i Bałżejem Dąbrowskim ((RJK 
PZPOW „Bliza”). Zaś wśród młodzików 
młodzików pierwsze trzy miejsca kolejno 
zajęli zawodnicy „Blizy”: Igor Pawłowicz, 
Błażej Pawłowicz i Maksymilian Kram-
pa. W kategorii oldbojów wygrał Marcin 
Gransicki przed Cezarym Salamajem 
(obaj - Radiojachting Szczecin) i trze-
cim Zbigniewem Piskorzem (SM Osie-
dle Świdwin). W klasyfikacji zespołowej 
zwyciężył RJK PZPOW „Bliza” Wejhe-

rowo, przed Radiojachtingiem Szczecin 
i SM Osiedle Świdwin.

Podczas regat rozegrano też wyścig 
specjalny o Memoriał Kazimierza Dzię-
cielskiego, założyciela Radiojachtklubu 

i twórcy sukcesów krajowych i zagra-
nicznych naszych żeglarzy. Wyścig wy-
grał Jan Springer, w kategorii juniorów 
triumfował Artur Mroske, a w kategorii 
młodzików, zwyciężył Igor Pawłowicz 

(obaje RJK PZPOW „Bliza” Wejherowo).
Puchary, dyplomy i nagrody wręczali: 

w imieniu Prezydenta Wejherowa - se-
kretarz miasta Wejherowa Bogusław 
Suwara, a w imieniu Starosty Powiatu 

Wejherowskiego - Andrzej Byczkowski, 
dyrektor PZPOW w Wejherowie.

- Radiojachting to niezwykle interesu-
jąca dyscyplina sportowa, zarówno dla 
dorosłych jak i dla dzieci –mówi Andrzej 
Byczkowski, dyrektor PZPOW w Wej-
herowie. - Budujemy jachty żaglowe ste-
rowane radiem oraz uczymy żeglować 
jachtami RC (Radio Control) zgodnie 
z teoriążeglowania oraz Przepisami Re-
gatowymi Żeglarstwa World Sailing. 
Modelarnia znajduje się w siedzibie Po-
wiatowego Zespołu Poradni Psycholo-
giczno-Pedagogicznych w Wejherowie 
przy ulicy Ofiar Piaśnicy 22. 

– Żeby wygrać trzeba wiedzieć jak 
wiatr zachowuje się na trasie. Nie zawsze 
jest tak, że najkrótsza trasa geometryczna 
jest najszybszą, trzeba wybrać taki obieg 
tej trasy, by dotrzeć do mety jak najszyb-
ciej– wyjaśnia instruktor wejherowskie-
go klubu Marek Gorlikowski.

- Polska jest taką enklawą, gdzie nada-
jemy tempo światowemu żeglarstwu mo-
delarskiemu. Trzymamy poziom i myślę, 
że jeszcze trochę to potrwa – dodaje Jan 
Springer.

Organizatorzy zawodów składają ser-
deczne podziękowania sponsorom: 
WWGLASS Sp.zo.o.Sp.k. oraz AQU-
ATOM Tomasz Kukowski.

UM Wejherowo
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Młodzi żeglarze „Blizy” znowu najlepsi
WEjhERoWo | W Ogólnopolskich Regatach Jachtów Żaglowych Sterowanych Radiem, które w miniony weekend odbyły się w Pucku, znakomicie zaprezento-
wali się zawodnicy RJK PZPOW „Bliza”. Rozgrywane po raz 27. zawody były eliminacją do Mistrzostw Polski w klasie F5-E.


