
Gratulacje dla Mistrzów 

Czwartoklasiści ze Szkoły Podstawowej Sióstr Zmartwychwsta-
nek w Wejherowie zdobyli w konkursie „Odyseja Umysłu” tytuł 
Mistrza Świata, zajmując drugie miejsce w swojej kategorii wieko-
wej. Młodzi mistzowie mimo młodegowiekui, jak na prawdziwych 
mistrzów przystało, mają na swoim koncie wiele zwycieństw, jed-
nak po tytuł mistzrów świata sięgneli poraz pierwszy.
str. 3

Finał „OdkOrkuj MiastO”

Dobiegł końca konkurs „Odkor-
kuj miasto - ekologiczna komu-
nikacja”, do którego zaprosił 
dzieci Prezydent Wejherowa. Na 
uroczystość ogłoszenia wyników 
i wręczenia nagród przyszli do 
ratusza laureaci konkursu wraz  
z rodzicami. 
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Świadczenie 300 plus

ZUS rozpoczyna przyjmowanie 
wniosków na świadczenie 300+. 
W ramach którego rodzice - bez 
względu na dochody - mogą otrzy-
mać jednorazowo 300 zł na zakup 
podręczników, zeszytów, sprzętów 
potrzebnych uczniom oraz oso-
bom z niepełnosprawnościami.
str. 8

Portal | Gazeta

2 lipca 2021 roku | Nr 26 (704)

Szukamy
Dziennikarzy!

→ Patrz strona 3

Obserwuj nasz 
profil expressy.pl 

na issuu.com



www.gwe24.pl/aktualności Piątek, 2 lipca 20212

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt 
witając gości, wspólnie z zastępcą prezydenta 
miasta Beatą Rutkiewicz, wyraził zadowolenie, 
że dzieci szkół podstawowych chętnie wzięły 
udział w tym konkursie, który miał na celu 
zachęcić mieszkańców do korzystania z wy-
budowanego niedawno węzła integracyjne-
go z parkingiem przy dworcu głównym PKP 
w Wejherowie. Prezydent przypominał, że 
węzeł integracyjny został wybudowany z myślą 
o ekologii, aby mieszkańcy przyjeżdżając sa-
mochodami, a nawet rowerami, pod dworzec 
kolejowy mogli przesiąść się na kolejkę SKM 
lub na autobus i dalej kontynuować podróż.

Nagrody i wyróżnienia w postaci akcesoriów 
rowerowych i albumów o Wejherowie otrzy-
mali: w konkursie plastycznym w kategorii 
klas I-III szkół podstawowych nagrody równo-
rzędne - Dobrawa Borcowska (kl. II a  - SP 9), 
Bartosz Gąsiewicz (kl. III c  - SP 6) i Dariusz 
Hałuszczak (kl. III c  - SP 6). Natomiast wy-
różnienia w tej kategorii otrzymali: Jakub Ci-
skowski (kl. III c – SP 6), Mateusz Gaweł (kl. 
II a –SP 6), Weronika Kahs (kl. III d – SP 11), 
Kaja Kozłowska (kl. III c – SP 6), Julia Lis (kl. 
III d – SP 11), Karolina Plichta (kl. III d – SP 
11) i Anna Willma (kl. III c – SP 6).  W ka-
tegorii klas IV-VIII szkół podstawowych wy-
różnienie otrzymał Tomasz Kiel z klasy VIIIF 
z SP 6. Nagrody w konkursie fotograficznym 
zdobyli: Izabela Minga, Władysław Krugliński 

i Wiesław Szornak (nagrody te będą wręczone 
w innym terminie).

- Przeprowadzony konkurs wiązał się z działa-
niami informacyjno-promocyjnymi, jakie pod-
jęło miasto na rzecz popularyzacji transportu 
zbiorowego i niezmotoryzowanego, w związku 
z realizacją i przekazaniem do użytku publicz-
nego projektu pn. „Budowa węzła integracyjne-
go Wejherowo Kwiatowa wraz z trasami dojaz-

dowymi” współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej oraz zachęcał do korzystania z no-
wego parkingu zlokalizowanego bezpośrednio 
przy stacji SKM i ścieżek rowerowych. Dzieci 
dobrze odczytały tę intencję proponując w swo-
ich sympatycznych pracach komunikację eko-
logiczną, czyli jazdę na rowerach, hulajnogach 
czy chodzenie pieszo. - powiedziała zastępca 
prezydenta Beata Rutkiewicz.

„Odkorkuj Miasto” 
WejheroWo | Dobiegł końca konkurs „ODKORKUJ MIASTO - ekologiczna komunikacja”, do któ-
rego zaprosił dzieci Prezydent Wejherowa. Na uroczystość ogłoszenia wyników przyszli do ratusza 
laureaci konkursu z rodzicami. 
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Z głębokim żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

PAWŁA
PISAŁY

byłego wieloletniego pracownika 
Starostwa Powiatowego w Wejherowie. 

OgłOszenie 169/2021/DB

Rodzinie i Najbliższym
 wyrazy szczerego współczucia 

składają

W imieniu Zarządu Powiatu 
Wejherowskiego  składa

Starosta Wejherowski 
Gabriela Lisius

i współpracownicy ze Starostwa 
Powiatowego w Wejherowie

reklaMa 18/2021/rl

OgłOszenie 5/2021/DB

Grupa składa się 
z muzyków z Trój-
miasta i Wejherowa. 
Fryderyk to naj-
większe wyróżnienie 
przemysłu fonogra-
ficznego w Polsce, 
a Art’n’Voices jest 
pierwszym zespołem 
wokalnym z Pomorza, 
który otrzymał tę 
prestiżową nagrodę 
za płytę „Midnight 
Stories” - Contempo-
rary Music of Polish 
Composers.
Fryderyka muzyki po-

ważnej przyznano w dziesięciu kategoriach m.in.: muzyce 
kameralnej, dawnej, oratoryjnej i operowej. W każdej z ka-
tegorii nominowanych było pięć wydawnictw zrealizowa-
nych w roku 2020. Najlepszym albumem muzyki współ-
czesnej okazała się płyta „Midnight Stories”. To zbiór 
utworów młodych polskich kompozytorów, zaśpiewanych 
a cappella (bez towarzyszenia instrumentów) przez oktet 
wokalny Art’n’Voices.
Zespół powstał 10 lat temu, w Wejherowie. Obecnie sku-
pia muzyków trójmiejskich: absolwentów i wykładowców 
Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdań-
sku, a także artystów związanych ze sceną chóralną 
Trójmiasta. W skład zespołu wchodzą: Małgorzata Priebe, 
Maria Krueger (soprany), Anna Rocławska-Musiałczyk, 
Marta Jundziłł (alty), Mateusz Warkusz, Szymon Duraj 
(tenory), Tomasz Chyła, Filip Czajkowski (basy). Zespół 
wykonuje muzykę a cappella, ostatnio skupiając się na 
kompozycjach współczesnych i performatywnych. Sie-
dzibą Art’n’Voices jest Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.
– Ta nagroda, to dla nas życiowy sukces i jednocześnie 
wielkie wyróżnieni. To ukoronowanie dziesięcioletniej 
działalności naszego zespołu, najważniejsza nagroda 
w dorobku – mówi Marta Jundziłł (alt).
Fryderyki nazywane często polskim Grammy, to najbar-
dziej prestiżowa nagroda muzyczna w Polsce, przyzna-
wana od 1995 roku w muzyce poważnej i rozrywkowej. 
Gratulujemy serdecznie tak prestiżowego wyróżnienia 
i życzymy zespołowi kolejnych osiągnięć.

Fryderyki za muzykę 
poważną dla pomorzan
wejherowo | laureatami tegorocznego wydania 
Fryderyków w kategorii muzyki poważnej zdobył 
zespół   zespołu wokalnego art’n’Voices. za  najlepszą 
płytę z muzyki współczesnej.

fot. Domena publiczna
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W imieniu Prezydenta miasta Krzysztofa 
Hildebrandta gratulacje z okazji olbrzymie-
go sukcesu przekazał Zastępca, Arkadiusz 
Kraszkiewicz. 

Ze względu na pandemię konkurs „Odyseja 
Umysłu” odbył się w wyjątkowej formie - on-
line. Zespoły musiały w ciągu tygodnia prze-
tłumaczyć tekst nagranego przez siebie przed-
stawienia, osadzić didaskalia na filmie, przejść 
trudne formularze, wypełniając je w języku 
angielskim, a także połączyć się z USA, by roz-
wiązać test na inteligencję, czyli tzw. Problem 
Spontaniczny.

To już kolejny sukces młodych uczniów ze 
Szkoły Podstawowej Sióstr Zmartwychwsta-
nek w Wejherowie. Odyseusze na swoim 
koncie mają zwycięstwa na arenie między-
narodowej min. Mistrzostwo Europy, ale Mi-
strzostwo Świata zdarzyło się po raz pierwszy. 
W drodze po historyczny sukces młodzi wej-
herowianie pokonali drużyny min. z Chin, 
Indii, Rosji i USA.

- Bardzo się cieszę, że w imieniu Prezydenta 
miasta, Krzysztofa Hildebrandta mogę Wam 
pogratulować tak dużego sukcesu. Dzięki za-
angażowaniu, ciężkiej pracy i kreatywności 
osiągnęliście wspaniały wynik i zdobyliście 
Mistrzostwo Świata. Chciałbym także ser-
decznie pogratulować trenerom, bez których 

ten sukces nie miałby miejsca – powiedział 
Zastępca miasta, Arkadiusz Kraszkiewicz.

Odyseja Umysłu to sponsorowany przez min. 
NASA program edukacyjny realizowany w for-
mie międzynarodowego konkursu, w którym co 

roku bierze udział kilkadziesiąt tysięcy uczniów 
i studentów z całego świata. Odyseja uczy umie-
jętności tworzenia nowych ścieżek i rozwiązań 
za pomocą niekonwencjonalnych narzędzi, jak 
również nieszablonowych koncepcji.

Gratulacje dla 
Mistrzów Świata!

WejheroWo | Czwartoklasiści ze Szkoły Podstawowej Sióstr Zmartwychwstanek w Wejherowie zdobyli 
w konkursie „Odyseja Umysłu” tytuł Mistrza Świata, zajmując drugie miejsce w swojej kategorii wiekowej. 
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Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy 
i Chylonki” uhonorował placówkę nagrodą 
za całokształt działań w zakresie edukacji 
ekologicznej.
Różę Ekologii 2021 wręczył Renacie Kowalik, 
dyrektor „Słonecznego Przedszkola”, Tade-
usz Wiśniewski, przewodniczący Zarządu 
Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy 
i Chylonki”.
- Wszystkie działania ekologiczne w tej 
placówce są przemyślane i zaplanowane – 
mówi Tadeusz Wiśniewski, przewodniczący 
Zarządu Komunalnego Związku Gmin „Dolina 
Redy i Chylonki”. - Zaczynając  od szkolenio-
wych rad pedagogicznych, zajęć z dziećmi, 
warsztatów z rodzicami, na spotkaniach z  
seniorami kończąc. A każde ze spotkań jest 
doskonałą okazją do przekazywania treści 
i zachowań prośrodowiskowych w myśl zasa-
dy „uczyć bawiąc”.  

Całe grono pedagogiczne „Słonecznego 
Przedszkola” corocznie realizuje liczne dzia-
łania proekologiczne. Obok zbiórki nakrę-
tek, baterii czy elektroodpadów, w ramach 
projektu „Lider Lokalnej Ekologii” prowadzo-
ne są potkania ze specjalistami, warsztaty 
i happeningi, a nawet zajęcia laboratoryjne, 
które pozwalają przedszkolakom zgłębiać 
praktycznie temat ochrony środowiska.
Gratulacje dla małych ekologów i ich nauczy-
cieli złożył także Arkadiusz Kraszkiewicz, 
zastępca prezydenta Wejherowa.
- Edukacja dzieci to podstawa, ponieważ to 
one są najbardziej podatne na budowanie 
dobrych przyzwyczajeń – mówi Arkadiusz 
Kraszkiewicz, zastępca prezydenta Wejhero-
wa. - Nie mamy wątpliwości, że te działania, 
które podejmują nasi najmłodsi, są dzisiaj 
kluczowe dla naszej przyszłości i do tego jak 
będzie nam się żyć w Wejherowie.

rÓża ekoloGii 2021 dla 
wejherowskieGo przedszkola
wejherowo | przedszkole niepubliczne „słoneczne przedszkole” w wejherowie 
otrzymało różę ekologii - za wybitne osiągnięcia w obszarze ochrony środowiska. 

fot. UM Wejherowo

Kolejne ograniczenie 
ruchu w Wejherowie
WejheroWo | Od najbliższego poniedziałku tj. 28 czerwca br., na 
Gryfa Pomorskiego na odcinku od ul. Orzeszkowej do ul. Dzięcielskie-
go, będzie obowiązywało ograniczenie ruchu. 

Prace budowlane będą prowadzone przy zawężeniu jezdni do połowy 
szerokości. Lokalnie wykonawca wykona mini objazdy, poprzez utwar-
dzenie terenu przyległego do nawierzchni w pasie drogowym.

Urząd Miejski w Wejherowie i wykonawca robót - firma Budowla-
no Drogowa MTM SA,dołożą wszelkich starań, aby zminimalizować 
utrudnienia podczas prowadzenia prac budowlanych w tym rejo-
nie, jednak są one nieuniknione. Zakres prac jest rozległy i wiąże się 
z przejściowymi trudnościami. Liczymy na wyrozumiałość - buduje-
my dla mieszkańców!
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portal
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Burmistrz Miasta 
Redy z absolutorium 
i wotum zaufania
reDA | Na XXXIV sesji Rady Miejskiej w Redzie radni pochylili się 
nad wykonaniem ubiegłorocznego budżetu oraz raportem o stanie 
gminy za rok 2020. Burmistrz Miasta Redy uzyskał wotum zaufania 
i absolutorium z wykonania budżetu.

Przedstawiając raport o stanie gminy burmistrz Krzysztof Krzemiń-
ski podkreślał skalę inwestycji na redzkich drogach oraz wyjątkową 
sytuację, związaną z pandemią COVID-19. Dziękował też wszystkim 
zaangażowanym w realizację założonych planów, pomimo tego, że 
COVID nie ominął miejskich kadr.

- Pandemia spowodowała, że od marca nie wiedzieliśmy, z czym ko-
lejnego dnia przyjdzie nam się zmierzyć, a pomimo tego w mieście 
działo się bardzo dużo – mówił Krzysztof Krzemiński – Opracowa-
liśmy dokumenty strategiczne na następne 10 lat. Samodzielnie i we 
współpracy, przeprowadziliśmy kluczowe inwestycje drogowe, w tym 
gruntowną przebudowę jezdni w ulicy Obwodowej na całej jej długo-
ści, budowę ulicy Polnej i Karłowicza, przebudowę skrzyżowania ulic 
Łąkowej i Gdańskiej oraz budowę ulicy Handlowej wraz z przebudową 
skrzyżowania z ulicą Pucką.

Redzki budżet 2020 roku był realizowany w niepewnych i trudnych 
do przewidzenia warunkach. Samorządy w całym kraju odnotowały 
zmniejszenie dochodów z tytułu podatków PIT i CIT oraz musiały 
ponieść nieplanowane koszty związane z pandemią. Jak wszędzie, tak 
i w Redzie gmina cięła wydatki, lecz w taki sposób, by nie zakłócić 
normalnego funkcjonowania miasta.

- Ograniczyliśmy wydatki na wzrost wynagrodzeń, premie i nagrody 
– mówiła Agnieszka Dybicz, Skarbnik Miasta - Nikt jednak nie stra-
cił pracy, a trzeba pamiętać, że w Redzie to Gmina jest największym 
pracodawcą. 

Założone dochody zostały osiągnięte w 97,3%,  zaplanowane wydat-
ki wykonano na poziomie 94,6%. Budżet miasta zamknął się deficytem 
w wysokości 1 693 807,87 zł. Najwięcej w minionym roku miasto wy-
dało na sprawy związane z pomocą społeczną, zdrowiem i  rodziną – 
ponad 54 miliony złotych.  Ze swoich środków gmina musiała dołożyć 
ponad 3,5 miliona. Kolejną pozycją na liście wydatków jest oświata, 
gdzie przy wydanych ok. 47,5 milionach zł gmina dołożyła znacznie 
więcej, bo prawie 23 miliony złotych.

- Otrzymana subwencja rządowa na zadania związane z oświatą nie 
pokrywa nawet połowy kosztów ponoszonych przez samorząd – mówi 
Łukasz Kamiński, zastępca burmistrza ds. oświaty i spraw społecznych.

Trzecią co do wielkości pozycją w ubiegłorocznych wydatkach były 
drogi i gospodarka komunalna – tu miasto wydało ponad 25 milionów.

- Dziękuję Radzie za dzisiejsze głosowanie – podsumowuje Krzysz-
tof Krzemiński – Pragnę podkreślić zaangażowanie radnych w sprawy 
miasta, zwłaszcza w ubiegłoroczną pomoc w czasie pandemii dla osób 
starszych i potrzebujących. Dziękuję też za bardzo dobrą współpracę 
i zaznaczam, że miniony rok nie był tu wyjątkiem.
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Wójt Gminy Wejherowo 
zawiadamia właścicieli/zarządców nieruchomości 

o obowiązku złożenia deklaracji, która dotyczy źródła ciepła i spalania paliw 
(Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – CEEB) 

Już 1 lipca 2021 r. rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej ewidencji emisyjności 
Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw 
w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

każdy budynek, który posiada zainstalowane źródło ciepła lub spalania paliw o mocy nominalnej do 1MW 
należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację.

Deklarację można złożyć w prosty sposób przez internet – www.zone.gunb.gov.pl – nie wychodząc 
z domu. Wystarczy, że posiada się Profil zaufany/bankowość elektroniczną/edowód. Jeżeli nie masz 
dostępu do internetu deklarację możesz złożyć osobiście w urzędzie gminy/miasta właściwym dla 
lokalizacji zgłaszanej nieruchomości albo wysłać do urzędu listem poleconym. Druki deklaracji do 
pobrania znajdują się na stronie internetowej Druki deklaracji do pobrania znajdują się na stronie 
internetowej https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/.

na wysłanie deklaracji obywatele mają 12 miesięcy w przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw 
kiedykolwiek uruchomionych przed 1 lipca 2021 r. W przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw 
uruchomionych po 1 lipca 2021 r. będzie to tylko 14 dni od instalacji źródła ciepła lub spalania paliw.

Deklaracja zawiera takie informacje jak:

imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca •	
zamieszkania lub siedziby;

adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania •	
paliw;

Opcjonalnie numer telefonu właściciela lub zarządcy;•	

adres e-mail również opcjonalnie;•	

informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła i źródeł •	
spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach. 
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Prezydent Miasta Wejherowa spotkał 
się z nowym Wójtem Gminy Wejherowo
WejheroWo | Prezydent Krzysztof Hildebrandt złożył gratulacje nowo wybranemu wójtowi Przemysławowi Kiedrowskiemu. Spotkanie 
dotyczyło współpracy obu samorządów.

Zanim jednak wybierzemy się w podróż do-
brze jest rozejrzeć się jak prezentuje się sytuacja 
na rynku czarterów jachtów. Ten zaś jest jednym 
z najbardziej dotkniętych pandemią COVID-19. 

Oczekuje się, że rosnąca niepewność zwią-
zana z podróżami i bezpieczeństwem wśród 
klientów miała i ma nadal głęboki wpływ na 
firmy zajmujące się czarterem jachtów. Obec-
ni operatorzy na rynku czarteru jachtów coraz 
bardziej koncentrują się na budowaniu strate-
gii promowania czarteru jachtów jako jednej 
z najbezpieczniejszych alternatyw wakacyj-
nych, ponieważ rynek ten jeszcze do niedaw-
na przeżywał znaczny wzrost. Oczekuje się, że 
rosnące zainteresowanie zajęciami rekreacyj-
nymi, takimi jak żeglarstwo oraz wzrost wy-
datków na turystykę, wkrótce znów będą sty-
mulować wzrost rynku. Ponadto oczekuje się, 
że metody rezerwacji z wyprzedzeniem, które 
umożliwiają klientom rezerwację jachtów, 
a także biletów lotniczych wzrost ten zdecydo-
wanie przyśpieszą..

Czarter jachtu to prosty i niedrogi sposób 
na spędzenie długich wakacji z rodziną i przy-
jaciółmi bez posiadania swojej własnej łodzi. 

Dostępność szerokiej gamy opcji czarteru jach-
tów przemawia do młodszych pokoleń tym 
samym napędzając popyt na czarter jachtów 
wśród średniego i młodszego pokolenia

Niektóre z najważniejszych czynników napę-
dzających wzrost lokalnego i globalnego ryn-
ku czarterów jachtów przekłada się na wzrost 
liczby programów reklamowych promujących 
jachty, oraz pojawienie się wielu internetowych 
dostawców usług jachtowych i liczby jachtów 
dostępnych do wynajęcia.

Zainspirowany tymi czynnikami, rynek może 
wykazać 5,4% w latach 2021-2031. Wzrost bę-
dzie kontynuowany wraz ze wzrostem popytu 
na zajęcia rekreacyjne, zwłaszcza wraz z roz-
wojem sektora turystycznego.

W ciągu ostatniej dekady czarter jachtów 
ewoluował stopniowo i dzisiaj nadal pozosta-
je głównym nurtem w niektórych regionach 
świata. Od 2018 r. liczba klientów, którzy po raz 
pierwszy byli świadkami znacznego wzrostu, 
aż do wybuchu COVID-19. Podczas gdy czar-
tery jachtów z załogą stale zyskiwały znaczną 
popularność na całym świecie, oczekuje się, że 
czas pandemii COVID-19 utrudnił zdecydo-

wanie perspektywy rynku czarterów jachtów, 
szczególnie w latach 2020/21 roku. 

Mimo wszystko oczekuje się, że oczekuje się, 
że rynek czarteru jachtów będzie napędzany 
rosnącymi dochodami klientów i rosnącym za-
interesowaniem turystyką morską i zajęciami 
rekreacyjnymi, takimi jak żeglarstwo. Od kilku 
lat popularność łodzi rekreacyjnej zdecydowa-
nie wzrasta, torując drogę do ekspansji działal-
ności w zakresie usług czarteru jachtów.

Sporty wodne są ogromnym źródłem przy-
chodów dla branży rekreacji i rozrywki mor-
skiej. Żeglarstwo, windsurfing, pływanie łódką, 
przejażdżki skuterami wodnymi, parasailing 
i narty wodne należą do największych atrakcji 
dostępnych na wybrzeżu, a ich popularność ro-
śnie. Takie usługi są obecnie dostępne w więk-
szości nadmorskich kurortów i hoteli.

Coraz więcej wczasowiczów poszukuje zajęć 
rekreacyjnych, którymi mogą cieszyć się z ro-
dziną i przyjaciółmi. Biorąc to pod uwagę, ocze-
kuje się, że programy korporacyjne, i rządowe 
i inicjatywy podjęte w celu promowania turysty-
ki morskiej pobudzą rynek czarterów jachtów.

G. Adamczewski

24 czerwca br. wójt 
Przemysław Kiedrowski 
gościł w Ratuszu Miej-
skim, gdzie spotkał się 
z Prezydentem Wejhero-
wa Krzysztofem Hilde-
brandtem oraz jego za-
stępcą Beatą Rutkiewicz. 
Tematem spotkania była 
współpraca pomiędzy 
samorządami w różnych 
sprawach. Przemysław 
Kiedrowski wyraził chęć 
partnerskiej współpracy 
z miastem. Zaplanowano 
spotkania robocze w celu 
przygotowania i omówie-
nia konkretnych tematów.

Wakacyjny rynek 
czarterów jachtów 2021

Pomorze | Rozpoczęły się wakacje, więc sporo mieszkańców naszego regionu uda się na wypo-
czynek pod żaglami, lub popłynie w wymarzony rejs łodzią motorową.
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Wójt Gminy Wejherowo
informuje

że od dnia 02 lipca 2021 r. na stronie Biulety-
nu informacji Publicznej gminy Wejherowo 
oraz internetowej gminy Wejherowo, a także 
na tablicy ogłoszeń Urzędu gminy Wejhero-
wo, ul. Transportowa 1,  został wywieszony 
wykaz dotyczący nieruchomości przezna-
czonej do oddania w dzierżawę, z przezna-
czeniem częściowo na cele rolne i częściowo 
na cele mieszkaniowe, dla dotychczasowych 
dzierżawców, działka o nr ewid.  109/1 o pow. 
0,4982 ha w gowinie. szczegółowe informa-
cje o nieruchomościach objętych wykazem 
można uzyskać w referacie gospodarki Prze-
strzennej i nieruchomości, tel. 58 738- 67-51 
i 58 677-97-15.

OgłOszenie 171/2021/DB

Tym razem z unijnych funduszy wyremontowana została 
elewacja oraz dach budynku Wspólnoty Mieszkaniowej 
„Wybickiego 1”. Całkowita wartość zadania wyniosła 
prawie 120 tys. zł.
W ramach projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Wejhero-
wa” realizowana jest m.in. modernizacja części wspólnych 
w budynkach mieszkalnych stanowiących własność m.in. 
wspólnot mieszkaniowych.
- Cieszę się, że kolejna kamienica zyskała odnowiony, 
lepszy wgląd. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców 
udało nam się wspólnymi siłami wyremontować kolejny 
piękny budynek. Warto tutaj wspomnieć, że przy tej 
inwestycji kluczowym było dofinansowanie unijne 
w wysokości 91 tys. zł. - powiedział Prezydent miasta, 
Krzysztof Hildebrandt.
Celem projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa” 
jest zwiększenie atrakcyjności społeczno-gospodarczej 
i przestrzennej Wejherowa oraz ugruntowanie funkcji 
miasta jako regionalnego ośrodka metropolii, jak również 
poprawa jakości i wzrost poziomu życia mieszkańców 
poprzez zwiększenie atrakcyjności centralnego obszaru 
miasta, odnowę historycznej tkanki miejskiej przy podnie-
sieniu wartości obecnych i nadaniu jej nowych funkcji.

odnowiona kamienica 
na ul. wybickieGo 1 
wejherowo | kolejny wejherowski zabytkowy bu-
dynek został odnowiony w ramach realizacji projektu 
„rewitalizacja Śródmieścia wejherowa”

fot. UM Wejherowo

@expressy.pl



Powiat Wejherowski
www.powiatwejherowski.pl /powiatwejherowski

OBWIESZCZENIE
Starosta Wejherowski

działając na podstawie art. 1, art. 11a ust. 1, art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 1363) oraz art. 10, 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeksu postępowania 
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 735) zawiadamiam, że w dniu 2021.04.30 na wniosek Wójt gminy szemud, 84-217 szemud ul. kartuska 13 
wszczęto postępowanie w sprawie:

wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - budowa drogi gminnej nr 151024G ul. Strażacka

na nieruchomościach gruntowych na terenie gminy szemud określonych poniżej:

A. działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogi gminnej:*
- obr. Dobrzewino działki nr ewid.: 216/8 (216/7), 204/2, 215/128 (215/93), 215/22, 215/126 (215/28), 215/58, 215/124 (215/20), 208/4, 208/19 (208/2), 208/21 
(208/17), 215/15, 208/23 (208/18), 205/77 (205/23), 406/5, 205/6, 205/39

B. działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogowego dróg innych kategorii (dla przebudowy drogi powiatowej):*
- obr. Dobrzewino działki nr ewid.: 112/2, 204/1, 215/92

C. działki objęte obowiązkiem rozbiórki obiektów budowlanych, budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, zjazdów i innych dróg publicznych:*
- obr. Dobrzewino działki nr ewid.: 215/23, 215/125 (215/20), 215/48, 215/36, 208/15, 213, 215/19, 203/10, 203/1, 203/10, 203/5, 406/14, 202/6

* numery w nawiasach oznaczają numery działek przed podziałem 

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. z aktami sprawy można zapoznać się w starostwie Wejherowskim po uprzednim umówieniu się, tel. 58 
572-94-47 lub złożyć ewentualne zastrzeżenia i uwagi na piśmie. 
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.

Nagroda stanowi zaszczytne 
wyróżnienie oraz jest podsu-
mowaniem działań proeko-
logicznych realizowanych od 
wielu lat z zaangażowaniem 
przez  społeczność szkolną. 

– Serdecznie gratuluję i bar-
dzo się cieszę, że te nawyki 
dotyczące ochrony środowiska 
i ekologii są kształtowane od 
najmłodszych lat, że nie tylko 
dzieci, ale również młodzież 
dbają o środowisko. Wszystkie 
te działania są niezwykle waż-
ne, ponieważ przekładają się 
na jakość naszego środowiska 
naturalnego – mówiła Starosta 
Wejherowski Gabriela Lisius. 

Koordynatorem projektu jest 
– Pani Beata Bogalecka, która 
wraz z pozostałymi nauczycie-
lami każdego roku organizo-
wała m.in.: zbiórki nakrętek, 

makulatury i elektroodpadów, 
spotkania ze specjalistami, 
warsztaty oraz pogadanki na 
temat ochrony środowiska. 

– Uczniowie bardzo chęt-
nie angażowali się we wszyst-
kie działania proekologiczne. 
Z ogromną determinacją włą-
czali się w zbiórki nakrętek 
czy elektrośmieci oraz akcje 
podnoszące świadomość eko-
logiczną – podkreśla Dyrektor 
PZS w Redzie Dorota Nowic-
ka-Klimowicz.

„Różę Ekologii”, zwaną też 
„Oskarem Ekologii”, moż-
na otrzymać raz na 5 lat jako 
specjalne wyróżnienie za ca-
łokształt działań w obszarze 
edukacji ekologicznej i polityki 
zrównoważonego rozwoju wpi-
sanej w codzienne działania 
placówki oświatowej.

Powiatowy Zespół Szkół w Redzie 
zdobywcą „Róży Ekologii” 2021

PZS w Redzie został nagrodzony za pracę na rzecz szeroko pojętej ekologii i ochrony środowiska w ramach projektu „Lider Lokalnej Ekologii”, realizowanego 
we współpracy z Komunalnym Związkiem Gmin „Dolina Redy i Chylonki”.
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Medal na 100-lecie dla OSW
WejheroWo | Z okazji jubileuszu władze miasta uhonorowały medalem na Ośrodek Szkolno Wycho-
wawczy nr 2 dla Niesłyszących w Wejherowie. 
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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 okazji 100-lecia Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. 
Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie zorganizowano 
Galę Jubileuszową w Filharmonii Kaszubskiej. Uro-
czystość była transmitowana online na stronie inter-
netowej www.osw2wejherowo.pl 

W trakcie Gali Jubileuszowej wykonano Hymn 
Ośrodka zatytułowany "Język Życia" ze słowami To-
masza Fopke i muzyką Weroniki Korthals-Tartas. Ten 
melodyjny utwór zaśpiewała osobiście Weronika Kor-
thals-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 zarówno umiejętności komunikacji głosem 
w wykonaniu niesłyszących i słabosłyszących uczniów 
zaprezentowane w trakcie nagrywania filmu, jak rów-
nież nowocześnie rozbudowana baza edukacyjna 
z pracowniami do nauki zawodu i obiektami sporto-
wymi, które dzięki zdjęciom z drona, można było zo-
baczyć jak wyglądają z lotu ptaka. 

Z okazji Jubileuszu zasłużeni i wyróżniający się pra-
cownicy tej placówki zostali uhonorowani nagrodami 
Marszałka Województwa Pomorskiego i nagrodami 
Dyrektora Ośrodka. Nagrody Marszałka Wojewódz-
twa Pomorskiego otrzymali: dr Ewelina Lulińska, 
Anna Twardowska-Gac, Marzenna Garbacz, Maciej 
Zagórowicz, Katarzyna Malinowska-Rezk i Anna 
Świetlik-Ciba. Także dyrektor dr n. med. Ewelina 
Lulińska z okazji świętowanego Jubileuszu odebrała 
liczne dowody uznania, gratulacje i życzenia od za-
proszonych gości. 

Podczas gali List Prezydenta RP skierowany do 
dyrekcji, pracowników i uczniów Ośrodka odczytał 

Piotr Karczewski - doradca Prezydenta RP, wice-
przewodniczący Zarządu Sejmiku Województwa 
Pomorskiego. Życzenia Pani Dyrektor złożył też 
współpracujący 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 Mer-
cedes, który został ustawiony przed wejściem do Fil-
harmonii Kaszubskiej. Prezydent Miasta Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt, któremu towarzyszył zastęp-
ca prezydenta Arkadiusz Kraszkiewicz, z okazji Ju-
bileuszu 100-lecia szkoły przekazał na ręce dyrektor 
Eweliny Lulińskiej Medal Miasta Wejherowa. 

Życzeniia i gratulacje Jubilatowi złożyli m.in. członek 
zarządu woj. pom. Józef Sarnowski, dyrektor departa-
mentu edukacji i sportu woj. pom. Adam Krawiec, byli 
wicemarszałkowie sejmiku pomorskiego Krzysztof 
Trawicki i Czesław Elzanowski, dyrektor strategii i nad-
zoru pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Gdańsku 
Jerzy Wiśniewski, wizytator Lucyna Hoszcz, prezes 
Pomorskiej Izby Rzemieślniczej - Zbigniew Stencel, 
starszy wejherowskiego cechu Ryszard Pionk i inni.

W uroczystości uczestniczyli byli dyrektorzy 
Ośrodka Ryszard Gazda, Kazimierz Czapiewski, Da-
riusz Szymerowski, przedstawiciele instytucji i służb 
mundurowych, delegacje szkół bliźniaczych z całej 
Polski, Rady Rodziców i pracownicy Ośrodka, rodzi-
ce uczniów itp. 

Dodajmy, że przed rozpoczęciem Gali Jubileuszo-
wej Ośrodka w wejherowskiej kolegiacie miała miej-
sce uroczysta Msza św. , którą odprawił ks. prałat 
Tadeusz Reszka. Nabożeństwo uświetniła obecność 
wielu pocztów sztandarowych, w tym poczet sztan-
darowy jednostki Marynarki Wojennej RP i orkiestra 
dęta w strojach kaszubskich.
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W sobotnie przedpołudnie, jak co tydzień, 
można było skorzystać z oferty Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji. Do wyboru były 
fitness, zajęcia biegowe, treningi siłowe, joga 
i wycieczki rowerowe. A już o jedenastej scenę 
redzkiego amfiteatru zajęli uczestnicy „Mu-
zycznego Startera”, prezentując koncert na za-
kończenie roku szkolnego. Dzień zakończyła 
inauguracja letniego „Kina pod Gwiazdami” 
i pokaz filmu "Tajemniczy ogród".

- Każdego lata staramy się, aby w Redzie moż-
na było ciekawie spędzić czas – mówi Tomasz 
Wiśniewski, dyrektor redzkiej Fabryki Kultury 
– Nasze stałe cykle pokazów filmowych i kon-
certów kameralnych niezmiennie przyciągają 
sporo widzów. W zanadrzu mamy jeszcze kilka 
niespodzianek, prosimy uważnie śledzić ofertę 
Fabryki Kultury.

Zgodnie z wakacyjnym planem zajęć, nie-
dzielny poranek rozpoczęły zajęcia Tai Chi, 
które będą prowadzone co tydzień. Spotkania 
są bezpłatne i może w nich uczestniczyć każdy.

- Zapraszamy w każdą niedzielę, o godzinie 
10 do parku – mówi Tomasz Wiśniewski - Tai 
Chi to forma ruchu, która nie obciąża naszych 
stawów, wzmacnia mięśnie i poprawia koor-

dynację. Zajęcia prowadzi Małgorzata Cudzi-
ło – wieloletni, dyplomowany instruktor Tai 
Chi i fitnessu.

Po południu w redzkim parku słuchaliśmy 
białego śpiewu w wykonaniu grupy pod kierun-
kiem Marty Piaseckiej z zespołu Malana, uczest-
niczącej w wielu warsztatach pieśniarskich m.in. 
w Akademii Laboratorium Pieśni. Koncert sta-
nowił muzyczne podsumowanie pracy działają-

cej przy Fabryce Kultury grupy warsztatowej.
Dzień zakończył pierwszy z tegorocznego 

cyklu koncertów KAMERALNA REDA 2021, 
gdzie wystąpił Sieklicka String Trio w skła-
dzie: Magdalena Sieklicka - skrzypce, Mateusz 
Otczyk – gitara i Filip Arasimowicz – kontra-
bas. W repertuarze znalazły się znane melodie 
z różnych stron świata.
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Początek wakac ji 
z Fabryką Kultury

reDA | Redzkie lato jak co roku zapowiada się interesująco. Wszyscy spragnieni wrażeń kulturalnych i ak-
tywności na świeżym powietrzu znajdą coś dla siebie. Przedsmak lata mogliśmy poczuć podczas pierw-
szego wakacyjnego weekendu.

Od roku szkolnego 2021/2022 świadczenie (tzw. 300+) 
w ramach programu "Dobry Start” będzie przyznawał 
i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Program uprawnia do jednorazowego wsparcia 
w wysokości 300 zł dla wszystkich uczniów rozpo-
czynających rok szkolny. Wnioski można składać od 
1 lipca do 30 listopada tylko drogą elektroniczną – za 
pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, 
za pośrednictwem portalu Emp@tia lub przez serwisy 
bankowości elektronicznej banków, które udostępnią 
taką możliwość.
Na PUE stworzony jest specjalny kreator wniosków 
przy „Dobrym Starcie”. To pomoże uniknąć błędów 
przy staraniu się o świadczenie.
— Pracownicy ZUS w placówkach Zakładu będą poma-
gali zainteresowanym osobom w założeniu profilu na 
PUE i poprawnym wypełnieniu wniosku o świadczenie 
300+. Postaramy się, aby każdy kto tylko tego potrze-
buje otrzymał pomoc — wyjaśnia rzeczniczka.
ZUS wypłaci świadczenie na konto bankowe wskazane we 
wniosku. Decyzje oraz zawiadomienia dotyczące świad-
czeń 300+ będą przekazywane w formie elektronicznej.
Obecnie wsparcie z programu „Dobry Start” otrzymuje 
ok. 4,5 mln dzieci.
W ramach programu rodzice - bez względu na docho-
dy - mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup 
podręczników, zeszytów, sprzętów potrzebnych 
uczniom oraz pozostałego wyposażenia niezbędne-
go dzieciom uczącym się w szkołach podstawowych, 
liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach 
edukacyjnych do ukończenia 20. roku życia lub 24 lat 
w przypadku osób z niepełnosprawnościami.
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Świadczenie 300 plus 
od pierwszeGo lipca
wejherowo | zakład ubezpieczeń społecznych rozpo-
czyna przyjmowanie wniosków do realizacji programu 
"dobry start".


