
WejheroWo liderem edukacji 

Wejherowo zostało uhonorowane aż czterema nagrodami w X 
edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Gmin, 
Powiatów i Samorządnych Województw „Samorządowy Lider 
Edukacji”. To wspólny sukces dyrektorów i pracowników szkół 
podległych miastu, uczniów z rodzicami, Centrum Usług Wspól-
nych oraz władz Wejherowa.
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Czekamy na budowę Galerii

O prywatnym terenie, który od lat 
spędza sen z oczu mieszkańców 
a przeznaczonym na budowę ga-
lerii handlowej w centrum mia-
sta  i rzekomej, związanej z tym  
aferze, rozmawialiśmy z Beatą 
Rutkiewicz, zastępcą prezydenta 
Wejherowa.
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remont skateparku

Skatepark w redzkim Miejskim 
Parku Rodzinnym ma już 10 lat. 
Po takim czasie przyszła pora na 
modernizację, celem poprawy 
bezpieczeństwa użytkowników 
i dostosowania obiektu do nowych 
trendów.Remont obiektu potrwa 
do połowy sierpnia.
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To  ostatni zakupiony autobus z  silni-
kiem o  napędzie spalinowym. Kolejne,   
jak zapewniają   Prezydent Miasta Wejhe-
rowa i  Prezes MZK Sp. z  o.o., będą już 
zeroemisyjne - o  napędzie elektrycznym 
bądź wodorowym.

W  trakcie spotkania przy nowym au-
tobusie przed  ratuszem wicemarszałek 
województwa pomorskiego Leszek Bon-
na podkreślił, że  jego wizyta wiąże się ze  
staraniami władz województwa w  celu 
wprowadzenia wspólnego biletu dla całe-
go Pomorza. Jak poinformował   w  ubie-
głym tygodniu została podpisana umowa 
na  realizację tego właśnie projektu.

Cel - wspólny bilet dla Pomorza
- Zależy nam na  tym, aby jak największa 

liczba samorządów  podjęła współpracę z  
samorządem wojewódzkim   we  wdraża-
niu tego projektu. Chcielibyśmy w  ciągu 
najbliższych 2 lat ten projekt zakończyć. 
Jego idea jest taka, aby mieszkańcy Pomo-
rza, turyści i  inne osoby, które odwiedzają 
Wejherowo i   piękne Pomorze, mogli ko-
rzystać z  prostej i  nowoczesnej aplikacji 
w  systemie zintegrowanego biletu. Pod  
nazwą Platforma Zintegrowanych Usług 
Mobilności   kryje się rozwiązanie: wspól-

ny bilet dla całego Pomorza. Chodzi o  to, 
aby pasażer, który wysiądzie przykłado-
wo z  SKM w  Wejherowie, mając jeden 
bilet mógł poruszać się autobusami po  
całym mieście, podobnie jak mieszkańcy 
całego Pomorza w  Trójmieście i  innych 
miastach naszego województwa - mówi 
Leszek Bonna przekonując, że  teraz jest 
okazja, aby w  ramach dofinansowania 
unijnego wyposażyć wszystkie publiczne 
środki transportu w  tzw. waligatory, czyli 
czytniki które będą te podróże rozliczać. 
Dzięki dofinansowaniu z  UE będzie to  
znacznie tańsze.

Marszałek podkreślił również , że  wej-
herowska komunikacja błyszczy na  tle ca-
łego województwa i  jest   pod  wrażeniem 
tego, co prezes Czesław Kordel zrobił dla 
komunikacji w  mieście i  okolicach przy 
wsparciu Prezydenta Miasta Wejherowa.

MZK Wejherowo wśród najlepszych
- Jest się czym pochwalić, bo mamy 46 

nowoczesnych autobusów, z  tego więk-
szość marki Solaris o  bardzo uniwersal-
nych rozwiązaniach. Cieszymy się z  na-
szej komunikacji i  jesteśmy zadowoleni 
z  pracy MZK. To  jest ostatni autobus, 
który w  naszym mieście został zakupiony 

na  tradycyjne paliwo. Kolejne autobusy 
będą już o  napędzie elektrycznym, bądź 
wodorowym, gdyż  autobusy spalinowe 
powoli będą przechodzić do  historii - po-
wiedział prezydent Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt.

Jak zapewnia prezes Czesław Kordel jeż-
dżące po  Wejherowie i  okolicach auto-
busy MZK, mimo napędu spalinowego i  
należą do  najnowocześniejszych w  kraju. 
Spełniają nie tylko ekologiczne normy, ale  
posiadają także innowacyjne rozwiąza-
nia, w  tym m.in.  czytniki elektroniczne 
kart, nagłośnienie (dodatkowo w  języku 
kaszubskim), monitoring, klimatyzację, 
czy choćby system samogaszenia. Są także 
w  pełni przystosowane do  potrzeb osób 
niepełnosprawnych.

- Za  nami stoją pieniądze, które zaro-
biliśmy i  przekazaliśmy na  zakup tego 
autobusu. Jeżeli każdy pasażer korzysta-
jący z  komunikacji miejskiej zapłaci za  
przejazd, to  na pewno starczy nam na  
zakup dwóch tego typu autobusów  rocz-
nie. Nasza komunikacja jest bezpieczna. 
Dokonujemy systematycznej dezynfekcji 
pojazdów  i  nie płacimy nikomu odszko-
dowań - dodaje Czesław Kordel.

W  uroczystym wprowadzeniu nowego 
autobusu do  eksploatacji uczestniczyli 
m.in.  radni miejscy z  przewodniczącym 
Rady Miasta Wejherowa Jackiem Gaf-
ką na  czele, przewodniczący Związku 
Metropolitalnego Zatoki Gdańskiej dr  
Kamil Bujak, dyrektor Zarządu Trans-

portu Miejskiego w  Gdyni dr  Hubert 
Kołodziejski, zastępca prezydenta Beata 
Rutkiewicz, sekretarz miasta Bogusław 
Suwara, ks.  prałat Tadeusz Reszka, któ-
ry tradycyjnie poświęcił nowy autobus, 
a  także pracownicy MZK Sp. z  o.o. 
i mieszkańcy. 

Ostatni nowy autobus MZK 
na tradycyjne paliwo

WEJHEROWO | Nowy, 46 już autobus marki Solaris zakupiony ze  środków  wypracowanych 
przez załogę MZK Sp. z  o.o. w  Wejherowie zasilił tabor miejscowego zakładu komunikacji. 
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Władze miasta: Czekamy na budowę Galerii Srebrna
WyWiad | 2O prywatnym terenie przeznaczonym na budowę galerii handlowej w centrum Wejherowa  i rzekomej aferze rozmawialiśmy z Beatą Rutkiewicz, zastępcą prezydenta Wejherowa.

Pani Prezydent, śladem innych pytamy 
kiedy powstanie Galeria Srebrna? Czy 
pandemia zmieniła te plany?

- Beata Rutkiewicz: Mogę odpowiedzieć 
tak samo jak dotąd, my również o to py-
tamy inwestora, gdyż jest to inwestycja 
prywatna i to właściciel terenu podejmuje 
decyzje o budowie oraz ją finansuje zgod-
nie ze swoimi możliwościami i planami 
biznesowymi. Zapewne jak sytuacja go-
spodarcza po COVIDZIE się ustabilizu-
je, to coś więcej będzie wiadomo. Przez 
ostatni rok życie nieoczekiwanie pokaza-
ło, że być może trzeba zweryfikować plany 
i działania w wielu różnych dziedzinach. 
Dziś  wiemy, że np. wynajmujący oczeku-
ją od właścicieli galerii takich przestrzeni 
handlowych, które są bezpośrednio do-
stępne z zewnątrz. Pomimo zmieniającej 
się w zawrotnym tempie rzeczywistości 
władze miasta razem z mieszkańcami na-
dal oczekują na realizacje galerii handlo-
wej i zagospodarowanie terenu Srebrnej. 
Wszyscy jesteśmy niezadowoleni z dzia-
łań inwestora. Co ważne trzeba pamiętać, 
że galeria handlowa to nie jest inwestycja 
Urzędu Miejskiego jak budowa drogi, hali 
sportowej czy zespołu basenów Wodne 
Ogrody, gdzie władze miasta podejmują 
bezpośrednio decyzje. W sprawie zago-
spodarowania Srebrnej miasto zrobiło 
to co mogło, czyli uchwaliło miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego 
i sprzedało teren na określony cel w prze-
targu nieograniczonym, otwartym dla 

wszystkich zainteresowanych. W takim 
zakresie mieliśmy wpływ, jednak obecnie 
za inwestora tej galerii nie zbudujemy. To 
nie należy do kompetencji i zadań miasta.

Umowa notarialna przewidywała kary 
za brak realizacji? Jaki to daje wpływ na 
decyzje inwestora, czy w ogóle daje jakiś 
wpływ?

 
- Kary są elementem dyscyplinującym 

inwestora, aby zrealizował swoje zobo-
wiązania. Kary zostały zabezpieczone 
w zawartej umowie. Każdy jednak zdaje 
sobie sprawę z tego, że kary same w sobie 
niczego nie zbudują,  jeśli inwestor nie ma 
w danym momencie możliwości formal-
nych i finansowych, lub gdy zmieniła się 
znacząco sytuacja gospodarcza lub z in-
nych przyczyn nie chce zrealizować inwe-
stycji. Może być tak, że inwestor zostanie 
obciążany karami i będzie dalej czekał. 
Przystąpienie do realizacji inwestycji jest 
zawsze wypadkową decyzji biznesowych. 

Tym niemniej wiemy, że miasto obcią-
żyło karami inwestora budowy Galerii 
Srebrna?

- Tak, w części takie kary zostały już na-
liczone. W kwietniu bieżącego roku nali-
czyliśmy pierwszą karę w wysokości 1 mln 
zł za brak wykonania w wyznaczonym 
terminie drogi dojazdowej. Tym samym 
nie są prawdziwe różne rozpowszechnia-
ne kłamstwa dotyczące tego, że umowa 

nie dawała miastu możliwości naliczenia 
kar za brak realizacji tej drogi lub że Pre-
zydent Miasta nie chciał tych kar naliczyć. 
To oczywiście nieprawda, a dowodem jest 
nasze obecne działanie.

A jak z karą za niewybudowanie samej 
galerii?

- Należy zdementować nieprawdziwe 
informacje pojawiające się w przestrzeni 
publicznej, jakoby kara za niewybudo-
wanie galerii została anulowana. To jest 
nieprawda. Kara nie została anulowana, 
miasto od niej nie odstąpiło, są to po pro-
stu insynuacje.  Kara została tylko prze-
sunięta w czasie z powodu przeciągającej 
się procedury środowiskowej. Niestety 
przedłużające się procedury formalne 
i odwołanie od decyzji środowiskowej 

złożone przez stowarzyszenie ekologicz-
ne, które ostatecznie zostało odrzucone, 
spowodowało wydłużenie przygotowań 
do inwestycji. Przeciętnie procedura śro-
dowiskowa trwa około 8 miesięcy, nato-
miast w tym wypadku z powodu odwołań 
toczących się przed m.in. Samorządowym 
Kolegium Odwoławczym, czyli również 
poza wejherowskim Urzędem Miejskim, 
trwała przez 3 lata. Sytuacja ta była nie-
zależna zarówno od miasta jak i od inwe-
stora. Finalnie uzyskał on pozwolenie na 
budowę wydane przez Starostę.

 
Czy tylko z takiego powodu  miasto się 
zgodziło się na zmianę terminu?

- W interesie miasta leży realizacja inwe-
stycji, ale jeżeli są obiektywne przyczyny 
opóźnień – a takie były w tym wypadku 
– to należy je wziąć pod uwagę. My tak 
zrobiliśmy, po analizie wyraziliśmy zgodę 
na zmianę terminu zakończenia budowy. 
Poprawność naszego działania potwier-
dziła Prokuratura Rejonowa w Wejhero-
wie, która badała sprawę w wyniku pry-
watnego donosu dotyczącego rzekomego 
nadużycia uprawnień i rzekomego wyrzą-
dzenia szkody majątkowej Gminie Miasta  
Wejherowa w związku ze zgodą Prezy-
denta Miasta Wejherowa na przesunięcie 
terminu zakończenia inwestycji Galeria 
Srebrna. Policja i Prokuratura odmówili 
wszczęcia śledztwa w tej sprawie, stwier-
dzając jednocześnie w decyzji o odmowie 
wszczęcia śledztwa z dnia 26.10.2020  r. 

m.in. cyt.  „Wobec trwającego ponad 3 
lata, bez winy inwestora, postępowania 
administracyjnego koniecznego do uzy-
skania pozwolenia na budowę zasadne 
było wydłużenie terminu zakończenia bu-
dowy o okres niezbędny dla zakończenia 
inwestycji".  W opisanej sytuacji nalicze-
nie inwestorowi kary umownej mogłoby 
narazić miasto na oskarżenia dotyczące 
próby bezpodstawnego wzbogacenia lub 
wyłudzenia nienależnych kar na tym eta-
pie sprawy.

Skoro  prokuratura już badała tę sprawę 
to dlaczego zajmuje się nią ponownie?

- Ponowna sprawa w prokuratorze to 
efekt ponownych zawiadomień  kilku 
osób, którym bardzo zależy na sztucznym 
podtrzymywaniu opinii wśród mieszkań-
ców o  rzekomej aferze. To element brud-
nej walki politycznej i osobistych ataków 
na prezydenta Krzysztofa Hildebrandta. 
Paru osobom bardzo zależy na tym, aby 
się mówiło że „sprawa jest w prokuratu-
rze", więc piszą do niej powtórnie. Wła-
dze miasta udzielają wszelkich informacji 
i spokojnie czekają na wyjaśnienie sprawy 
przez prokuraturę. Prezydent Wejhero-
wa nie jest o nic oskarżony, nie ma żad-
nych zarzutów, postępowanie nie toczy 
się przeciwko prezydentowi. Do czasu 
zakończenia sprawy nie mogę nic więcej 
powiedzieć. 

Dziękuję za rozmowę.
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To wspólny sukces dyrektorów i pracow-
ników szkół podległych miastu, uczniów 
z rodzicami, Centrum Usług Wspólnych 
oraz władz Wejherowa. 

Organizatorem konkursu i programu, 
w którym wzięło łącznie 163 samorzą-
dów z całej Polski, była Fundacja Rozwoju 
Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Komisja 
Certyfikacyjna, składająca się z ekspertów 
reprezentujących środowisko akademickie, 
posiadających co najmniej stopień nauko-
wy doktora i udokumentowany dorobek 
naukowy w dziedzinie edukacji, przyznała 
Gminie Miasta Wejherowa Certyfikat „Sa-
morządowy Lider Edukacji”.

W uzasadnieniu do nagrody czytamy: 
„Gmina Miasta Wejherowa może być wzo-
rem dla innych wielkościowo (a także więk-
szych gmin województwa pomorskiego) 
jak efektywnie i długofalowo inwestować 
w edukację dzieci i młodzieży, wychodząc 
z założenia, iż podstawa nauczania zdobyta 
w przedszkolu, szkole podstawowej i w in-
nych ośrodkach proedukacyjnych będzie 
procentować w przyszłości. (...) Gmina 
Miasta Wejherowa jest liderem wśród JST 
odnośnie inwestycji infrastrukturalnych 
mających systemowo podnosić jakość edu-
kacji w szkołach i przedszkolach.”

Ponadto Wejherowo otrzymało Wyróżnie-
nie Nadzwyczajne „Primus” za najwyższą 
liczbę punktów rankingowych przyznanych 
przez recenzentów, co potwierdza, że Wejhe-

rowo jest liderem na tle innych podmiotów 
samorządowych w Polsce wdrażającym in-
nowacyjne rozwiązania w obszarze edukacji. 

Prezydent Miasta Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt został uhonorowany Medalem 
Edukacyjnym „Samorządowiec 30-lecia” 
znajdując się tym samym w gronie dzie-
więciu włodarzy w kraju o najwybitniej-
szych osiągnięciach w dziedzinie zarządza-
nia oświatą. Komisja doceniła wieloletnie 
działania Prezydenta na rzecz środowiska 

edukacyjnego, realizację inicjatyw prospo-
łecznych, wieloobszarową edukację, także 
historyczno-środowiskową. 

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Martyrologii 
Piaśnicy otrzymała Certyfikat Edukacyjnej 
Doskonałości, jako jedna z 20 najlepszych 
szkół i placówek w Polsce wyróżniających 
się najwyższą jakością edukacji, nowo-
czesnym modelem zarządzania oraz zna-
czącymi sukcesami w kształceniu dzieci 
i młodzieży, ze szczególnym uwzględnie-

niem uczniów o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych. 

- Sukcesu nie osiąga się w pojedynkę, 
a dzięki współpracy, dlatego chciałbym po-
dziękować dyrektorom naszych placówek 
oświatowych, wszystkim pracownikom 
szkół i Wejherowskiego Centrum Usług 
Wspólnych, ale również rodzicom i całej 
społeczności szkolnej - podkreśla Arka-
diusz Kraszkiewicz Zastępca Prezydenta 
Miasta Wejherowa.

Wejherowo Liderem Edukacji
EdUKaCJa | Wejherowo zostało uhonorowane aż czterema nagrodami w X edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji 
Gmin, Powiatów i Samorządnych Województw „Samorządowy Lider Edukacji”.
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Organizatorami spotkań są: Miejska Bibliote-
ka Publiczna im. A. Majkowskiego w Wejhe-
rowie i wejherowskie Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki kaszubsko-Pomorskiej.
Pisarz zaskoczył wszystkich wyznaniem, że 
spotkanie odbywa się ono w dniu 52. jego 
urodzin. A że na świat przyszedł w wejhe-
rowskim szpitalu przy ul. św. Jacka stwier-
dził, że czuje się też wejherowianinem, choć 
mieszka w Baninie. Autor chętnie mówiący 
po kaszubsku okazał się bardzo wesołym 
i energetycznym prelegentem. Z tego co 
powiedział wynika, że jest nie tylko płodnym 

twórcą, ale jako właściciel wydawnictwa 
ROST, jest także wydawcą wielu publikacji 
i książek kaszubskich, które zaprezentował 
czytelnikom. 
Autor pełni wielu funkcji społecznych, w tym 
m.in. w Zrzeszeniu Kaszusbko-Pomorskim, 
gdzie jak stwierdził może realizować swoją 
misję, jaką jest kaszubszczyzna, której bez 
reszty się poświęca. To jego zdaniem znak 
czasu i potrzeba chwili, bo kaszubszczyzna 
jako jeden z zachodnich języków słowiań-
skich, jest czymś bardzo ważnym dla kultury 
naszego regionu i kraju. 
Twórcę cieszy coraz większa popularność 
literatury kaszubskiej wśród mieszkańców 
regionu Kaszub, nawet wśród tych przyjezd-
nych. Martwi się jednak, że kiedyś ten apetyt 
na kaszubszczyznę wypali się i zgaśnie, 
dlatego jest przekonany że to, co zrobi się 
dla niej teraz w postaci pisanej, zostanie 
utrwalone na przyszłość. 
W konkursie „Gryf Literacki 2020” organizo-
wanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną 
w Wejherowie, znalazło się kilka pozycji tego 
autora: „Płomiéń miłotë” - 51 sonetów na 51 
urodziny, „Królowa Morza: dzieje Kaszubskie-
go Sanktuarium Matki Boskiej Swarzewskiej”, 
„Z Bãdargòwa do Lëzëna: Paweł Miotk - 
dzejôrz, lëterat i wójt” - napisana wspólnie 
z Gracjanem Fopke oraz „Bibliografia”, jako 
wykaz bibliograficzny wielu dotychczaso-
wych jego publikacji. 

EugEniusz Pryczkowski – Pisarz bEz 
rEszty oddany kaszubszczyźniE
kuLtura | bohaterem pierwszego spotkania w ramach Literackiej Środy na tarasie 
pałacu w wejherowskim Parku Miejskim był pisarz, poeta, dziennikarz i redaktor - 
dr Eugeniusz Pryczkowski. 

fot. UM Wejherowo
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Bądź 
na Bieżąco
z

Ideą konkursu jest propagowanie kaszubskiej 
sztuki hafciarskiej jako czołowego rękodzieła 
regionu, pokazanie jego piękna oraz różnorod-
ności, którą reprezentują poszczególne szkoły 
haftu ze szczególnym uwypukleniem szkoły 
wejherowskiej stanowiącej lokalny wyróżnik 
na tle całego regionu. Dodała również że jest 
pielęgnowaniem spuścizny hafciarskiej daw-
nych liderek szkoły wejherowskiej: Franciszki 
Majkowskiej, Anny Konkel, Elżbiety Ebel, Ja-
dwigi Kreft.

Ogłaszająca wyniki członkini jury, st. kustosz 
muzeum Benita Grzenkowicz-Ropela przy-
pomniała, że konkurs organizowany jest przez 
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, oddział 

w Wejherowie i jest adresowany m.in. do człon-
kiń klubu hafciarskiego „Tulpa” oraz  mieszkań-
ców Wejherowa i powiatu wejherowskiego.

1 miejsce zdobyły: Beata Butowska, Teresa 
Domnik, Teresa Dembkowska, Barbara Jaedt-
ka-Walaszkowska, Maria Michałowska, Lu-
dwika Wesserling.

2 miejsce otrzymały: Małgorzata Szmidtka, 
Irena Bardczak-Nowak, Wanda Mironkiewicz, 
Mirosława Dargacz, Zofia Magulska.

3 miejsce przyznano Elżbiecie Malewskiej.
Oceny prac konkursowych, w którym wzię-

ło udział 12 uczestniczek, dokonała komisja 
w składzie: Edmund Szymikowski (prze-
wodniczący) – hafciarz i animator kultury, 

oraz członkowie: Elżbieta Ball-Szymroszczyk 
– etnograf i Benita Grzenkowicz- Ropela - et-
nograf i historyk sztuki.

Komisja odnotowała wysoki poziom po-
szczególnych prac pod względem kompozy-
cyjnym i poziomu technicznego wykonania. 
Komisja przy ocenie prac zwracała uwagę 
m.in. na zgodność z ornamentyką poszcze-
gólnych szkół haftu kaszubskiego, właściwą 
kolorystykę elementów wzorów i oryginalność 
kompozycji.

W uroczystości uczestniczył dyrektor mu-
zeum Tomasz Fopke. Uświetnił ją występ Chóru 
Towarzystwa Śpiewaczego im. Jana Trepczyka 
przy akompaniamencie Marcina Grzywacza.

Zachwyciły jurorów
WEJHEROWO | W Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej  ogłoszono  wyniki XV Po-
wiatowo-Miejskiego Konkursu Hafciarskiego. Nagrody laureatkom wręczyli: zastępca prezydenta miasta 
Arkadiusz Kraszkiewicz i prezes Oddziału ZKP Mirosław Gaffka.
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Każdy miał możliwość wejścia do wnętrza wyjątkowego 
pojazdu i odkrycia mobilnej strefy zabaw oraz słodkiego 
świata marki. Wydarzenie odbyło się przy zachowaniu 
odpowiednich wymogów sanitarnych.
Dla fanów słodkości i zabawy marka Wawel przygotowa-
ła coś naprawdę wyjątkowego – pierwszą interaktywną 
ciężarówkę, która po ponad rocznej przerwie rozpoczęła 
swój cykl wizyt w kolejnych polskich miejscowościach. 
Moc atrakcji, niezapomniana zabawa i słodycze na 
wyciągnięcie ręki – tak w skrócie można opisać wizytę 
Wawel Trucka w Redzie.   
Podróż po wnętrzu Wawel Trucka była niezapomnianą 
przygodą zarówno dla dzieci, jak  
i dorosłych. Ciężarówka zaskakiwała odwiedzających nie 
tylko swoim magicznym wnętrzem, pełnym interaktyw-
nych gier i aplikacji, ale także specjalną strefą zabaw, 
która mieściła się przed pojazdem. O najlepszą atmos-
ferę dbały hostessy i animatorzy. Każda wizyta w Wawel 
Trucku kończyła się w słodkiej strefie, w której można 
było skomponować swój miks ulubionych słodyczy. 
Wawel Truck działa zgodnie z aktualnymi wytycznymi 
sanitarnymi – jego wnętrze zostało wyposażone m.in. 
w płyny do dezynfekcji oraz rękawiczki jednorazowe. 
Wawel Truck można jeszcze złapać na trasie!
Przebieg wydarzeń towarzyszących trasie można śle-
dzić na oficjalnych kontach marki Wawel na Facebooku 
i Instagramie.

słodki wawEL 
truck Podbił sErca 
MiEszkańców rEdy
rEda | interaktywna ciężarówka pełna słodyczy, aplikacji 
i gier oraz mnóstwa innych atrakcji odwiedziła w ostatni 
weekend redę. 10 i 11 lipca za sprawą wawel trucka przy 
aqua Parku nie brakowało atrakcji i odwiedzających. 

fot. UM reda
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Inauguracyjne posiedzenie RRS II kadencji
REda | W dniu 12 lipca w Sali obrad Urzędu Miasta w Redzie odbyło się inauguracyjne posiedzenie Redzkiej Rady Seniorów II kadencji. Burmistrz Miasta 
Krzysztof Krzemiński wręczył akty wyboru, a następnie Rada dokonała wyboru prezydium.

Przewodniczącą Rady została pani 
Jadwiga Pienczk, Wiceprzewodni-
cząca została pani Regina Kobus, 
Sekretarzem pani Anna Mostek, 
a Zastępcą Sekretarza pani Elżbieta 
Piłkowska.

- Rada Seniorów istnieje w na-
szym mieście od 2019 roku. Jej 
członkowie zostali wskazani przez 
różne organizacje pozarządowe 
działające na rzecz osób starszych, 
swoich członków wybrał również 
Burmistrz Miasta oraz zgodnie 
z Regulaminem Rady zgłosiły się 
też osoby chętne do pracy w radzie, 
a nie zrzeszone w żadnym ze środo-
wisk – mówi Zastępca Burmistrza 
Łukasz Kamiński i dodaje – Teraz 
rozpoczynamy już drugą 2-letnią 
kadencję i mam nadzieję, że ta 

współpraca będzie się układała tak 
dobrze jak w latach ubiegłych. Rada 
Seniorów pełna jest ludzi z energią, 
pasją i doświadczeniem życiowym, 
którzy prezentują problemy zgła-
szane im przez swoich rówieśników, 
sąsiadów, znajomych. Sami wskazu-
ją na pewne możliwe rozwiązania 
i we współpracy z władzami samo-
rządowymi działają na rzecz całej 
redzkiej społeczności.

Skład Redzkiej Rady Seniorów 
II kadencji: Eugeniusz Czapp, Da-
nuta Dumitrescu – Malec, Jadwiga 
Dziubich, Waldemar Falkiewicz, 
Regina Kobus, Jan Lica, Janusz Mo-
lak, Anna Mostek, Jadwiga Pienczk, 
Elżbieta Piłkowska, Barbara Ren-
kiel, Grażyna Richert, Janina Rusz-
czak, Stanisław Torchalski

reklaMa U/2021/Pr
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Czasowe wstrzymanie ruchu drogowego będzie miało 
miejsce w dniu 18 lipca 2021 r.
Realizatorzy filmu zwracają się z prośbą do mieszkań-
ców o  nieparkowanie pojazdów wzdłuż ul. Długiej od 
mostu na Łebie do skrzyżowania z ul. Podgórną oraz na 
ul. Podgórnej na wysokości sklepu. W trakcie trwania 
prac filmowych kierowaniem ruchem będą się zajmować 
wykwalifikowani pracownicy ochrony planu filmowego.
Zdjęcia odbywają się na podstawie zgody udzielonej 
Producentowi filmu przez Zarząd Drogowy Powiatu 
Wejherowskiego.
Mieszkańców Gminy przepraszamy za utrudnienia 
i dziękujemy za pomoc w realizacji filmu.
Plan prac filmowych obejmuje:
6:00 - 8:00 – Przygotowania
8:05 - 9:00 - Realizacja 1 cz. sceny filmowej polegają-
cej na przejeździe auta ul. Długą od mostu na Łebie 
do skrzyżowania z ul. Podgórną (w trakcie tej godziny 
mogą wystąpić utrudnienia przejazdu i wstrzymania 
ruchu drogowego na czas ujęcia trwającego 5-7 minut)
9:10 - 10:50 - Realizacja 2 cz. sceny filmowej polega-
jącej na przejeździe auta ul. Długą od mostu na Łebie 
do skrzyżowania z ul. Podgórną (w trakcie tej godziny 
mogą wystąpić utrudnienia przejazdu i wstrzymania 
ruchu drogowego na czas ujęcia trwającego 5-7 minut)
11:05 - 12:00 - Realizacja 3 cz. sceny filmowej polegają-
cej na przejeździe auta przez przejazd kolejowy w Łę-
czycach (w trakcie tej godziny mogą wystąpić utrudnie-
nia przejazdu i wstrzymania ruchu drogowego na czas 
ujęcia trwającego 5-7 minut)
Źródło: samorzad.gov.pl
GA

w łęczycach kręcą fiLM
Powiat | gmina łęczyce staje się gminą filmową, za 
sprawą twórców goszczących tam tego lata.  Jednocze-
śnie władze gminy informują mieszkańców o wstrzyma-
niu ruchu na ulicy długiej w związku z przygotowaniami 
i realizacją filmu.

fot. Domena publiczna
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 WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
POŁOŻONEJ W RUMI, PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ RUMIA

Burmistrz Miasta rumi ogłosił pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Rumi przy ul. 
Grunwaldzkiej, oznaczonej jako działka nr 129/4 o powierzchni 2.142 m2, obręb 1, zapisanej w księdze wieczystej KW GD1W/00031770/1, 
prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta rumi uchwalonym Uchwałą nr Viii/80/2011 rady Miejskiej rumi z dnia 
28 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta rumi na obszarze położonym 
pomiędzy ulicami kosynierów, Żwirki i Wigury, grunwaldzką, granicą działki nr 213/26 obr. nr 10, ulicą kapitańską, ulicą Cegielnianą i granicami 
z Trójmiejskim Parkiem krajobrazowym działka nr 129/4 leży w terenie oznaczonym symbolem D1.U1 - co oznacza, że jest to teren usługowy – usługi 
nieuciążliwe, nie zakłócające funkcji mieszkaniowej oraz mieszkania dla użytkowników prowadzących działalność zgodnie z przeznaczeniem terenu; 
dopuszcza się realizację budynku mieszkalnego jednorodzinnego jako zabudowy towarzyszącej funkcji zgodnej z przeznaczeniem terenu.

nieruchomość jest zabudowana budynkiem gospodarczym trwale związanym z gruntem przeznaczonym do rozbiórki. gmina posiada dokumentację 
rozbiórki wraz z decyzją zatwierdzającą projekt rozbiórki i udzielającą pozwolenia na rozbiórkę, którą to przeniesie na rzecz wyłonionego 
w przetargu nabywcę. Przeważający obszar działki stanowi jednak grunt niezabudowany.

Przez działkę od strony ul. grunwaldzkiej przebiega przewód kanalizacji sanitarnej ks200 z dwoma przyłączami oraz przewód gazowy 
i telekomunikacyjny. Wzdłuż granicy z działką nr 130/2 przebiega kolejny przewód kanalizacji ks200. W odległości ok. 70m od granic działki 
(od ul. grunwaldzkiej) przebiega w poprzek działki - kanalizacja ks1000. 

Celem zapewnienia dostępu do drogi publicznej – ul. grunwaldzkiej dla nieruchomości oznaczonej jako działka nr 129/3 o powierzchni 581m2, 
obr. 1, położonej w rumi, przy ul. grunwaldzkiej, stanowiącej własność gminy Miejskiej rumia, niezbędnym będzie, przy zbywaniu, ustanowienie 
na działce nr 129/4, obręb 1, służebności przechodu i przejazdu (droga konieczna) polegającej na korzystaniu z części tej działki, o powierzchni 
pasa służebności drogowej 172m2, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości władnącej oznaczonej jako działka nr 129/3, obręb 1 – której 
przebieg oznaczono na mapce stanowiącej integralną część niniejszego ogłoszenia.

W dziale iii księgi wieczystej kW gD1W/00031770/1 widnieją dwa wpisy o ograniczonym prawie rzeczowym oraz inny wpis - nie dotyczące 
przedmiotu sprzedaży. Dział iV księgi wieczystej kW gD1W/00031770/1 jest wolny od wpisów i zobowiązań.

Cena wywoławcza 508.000,00 zł netto, wadium 50.800,00 zł – wnoszone w pieniądzu. 

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 24 września 2021 roku o godziny 1200, w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. 
Sobieskiego 7, pok. 100. 

Wadium należy wnieść do 
dnia 20 września 2021 roku 
w pieniądzu. 

Do wylicytowanej ceny 
zostanie doliczony 23 % 
podatek VAT.

Ogłoszenie zostało podane 
do publicznej wiadomości 
poprzez wywieszenie na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta rumi, 
84-230 rumia ul. sobieskiego 7 
oraz na stronach internetowych 
Urzędu Miasta rumi: www.bip.
rumia.pl i https://rumia.eu 

szczegółowe informacje 
dotyczące niniejszego 
przetargu można uzyskać 
w referacie gospodarki 
nieruchomościami Urzędu 
Miasta rumi, pok. 103, tel. 
58/679-65-24, we wskazanych 
godzinach: poniedziałek 
w godz. 900 - 1700, wtorek, środa 
i piątek w godz. 730 – 1530.

rumia, dnia 14.07.2021r.
szkic graficzny do ogłoszenia Burmistrza Miasta rumi o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości przy ul. grunwaldzkiej w rumi

obszar 
ograniczony 
służebnością
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Wnioski o „300 plus” już dla 
ponad 100 tys. Dzieci
WEJHEROWO | Blisko 70 tys. wniosków złożyli rodzice i opiekunowie z Pomorza w ramach programu 
"Dobry start". Obejmują one ponad 100 tys. dzieci. Wnioski w tym roku można składać tylko drogą elektro-
niczną, aż do 30 listopada 2021 r.

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+

Do 12 lipca do gdańskiego oddziału Zakładu Ubez-
pieczeń Społecznych wpłynęło ponad 56,1 tys. wnio-
sków o świadczenie „300 plus”, a do słupskiego prawie 
13,7 tys. Obejmują one odpowiednio ponad 80 tys. 
i ponad 20 tys. dzieci.

Świadczenie z programu „Dobry Start” przysługuje 
-raz w roku w wysokości 300 zł na dziecko uczące się 
w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia 
lub 24. roku życia w przypadku dzieci z niepełno-
sprawnościami.

Wniosek o świadczenie z programu "Dobry start" 
można złożyć tylko drogą elektroniczną za pomocą 
Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, ban-
kowości elektronicznej lub portalu Emp@tia. Obsłu-
gą całego procesu zajmuje się Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych, który przekaże środki wyłącznie na 
rachunki bankowe.

Każda osoba, która złoży wniosek o świadczenie 
(także przez bankowość elektroniczną lub portal 
Emp@tia), znajdzie wszystkie informacje na temat 
tego wniosku i jego obsługi na PUE ZUS (status obsłu-
gi wniosku, szczegółowe informacje o świadczeniu).

ZUS uruchomił specjalną infolinię (22 290 22 
02), na której można uzyskać informacje w sprawie 
świadczenia "300 plus". Infolinia działa od ponie-
działku do piątku w godz. 8-15. Koszt połączenia 
według stawek operatorów.

Wszystkie osoby, które mają problem z popraw-
nym złożeniem wniosku przez internet mogą skorzy-
stać z pomocy pracowników ZUS. Mobilne punkty 
uruchomiono m.in. w wybranych placówkach Pocz-
ty Polskiej, KRUS i placówkach samorządowych.

Wnioski o świadczenie można składać do 30 listo-
pada 2021 r.

Skatepark w redzkim Miejskim Parku 
Rodzinnym ma już 10 lat. Po takim czasie 
przyszła pora na modernizację, celem po-
prawy bezpieczeństwa użytkowników i do-
stosowania obiektu do nowych trendów. 
- Przede wszystkim wymieniamy na-
wierzchnię – mówi Krzysztof Krzemiński, 
burmistrz Redy – Stara nawierzchnia 
była wykonana z kostki betonowej, którą 
obecnie wymieniamy na gładką, jednolitą 
nawierzchnię. Oprócz tego, naprawione 
zostanie ogrodzenie wokół obiektu. To,  
oraz poprawa elementów przeszkodowych 
zwiększy bezpieczeństwo użytkowników.
- Zależy nam na jak najwyższym poziomie 
prac, a skateparkami zajmuje się niewielu 
wykonawców – mówi Krzysztof Krzemiński 

– Inwestycja została zlecona firmie specja-
lizującej się w tego typu obiektach. Nieste-
ty, długie terminy oczekiwania sprawiły, że 
remont zbiegł się w czasie z wakacjami.
Prace powinny zakończyć się po około 
półtora miesiąca, więc jeszcze przez 
kawałek wakacji będzie można cieszyć 
się nowym skateparkiem. Koszt inwesty-
cji wynosi 150 tysięcy złotych, w całości 
z budżetu Miasta Redy.
Nie uda się jednak uniknąć pewnych nie-
dogodności, które w najbliższym czasie 
okres będą niestety Państwu i nam towa-
rzyszyć. Mogą zdarzyć się  prace nocne 
polegające na wylewaniu warstw betonu.
Serdecznie przepraszamy za niedogodno-
ści. Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.

rozPoczął się rEMont skatEParku
rEda | od 28 czerwca redzki skatepark jest nieczynny. rozpoczęła się planowana, 
kompleksowa modernizacja, która potrwa do połowy sierpnia.

fot. UM reda
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Najliczniejszym dystansem sobotnich 
zmagań (10 lipca) był półmaraton roz-
grywany na ścieżkach w okolicy Wejhe-
rowa, ze startem i metą w wejherowskim 
Parku Miejskim, w którym wzięło 349 
uczestników.

- Po wielu miesiącach przerwy spowodo-
wanej pandemią, powrót do pracy na peł-
nych obrotach daje nam mnóstwo frajdy 
i satysfakcji. Już poprzednie edycje poka-
zały, że w naszej trójmiejskiej imprezie jest 
potencjał – podkreślał przed zawodami 
Piotr Książkiewicz, organizator zawodów.

Zawody organizowane były w 3 katego-
riach dla dorosłych: 80+, Maraton+ i Pół-
maraton. Odbyły się też biegi dla dzieci 
i młodzieży TriCity Trail Junior na dystan-
sach od 300m do 2 000 m na ścieżkach Par-
ku Miejskiego w Wejherowie.

Łącznie w zawodach wzięło udział bli-
sko 700 uczestników. Najliczniejszym dy-
stansem był półmaraton rozgrywany na 
ścieżkach w okolicy Wejherowa, ze startem 
i metą w wejherowskim Parku Miejskim, 
w którym wzięło 349 uczestników.

21-kilometrowa pętla rozpoczyna się 
i kończyła w Wejherowie, a przewyższenia 
to +400/-400 m. Zawodnicy biorący udział 
w zawodach musieli zmieścić się w limicie, 

który wynosił 4 godziny. Jako pierwszy na 
mecie pojawił się Maciej Kwarta z Warsza-
wy (czas 1 godzina 23 minuty 46 sekund). 
Wśród kobiet zwyciężyła Karolina Obstój 
z Kiełczowa (woj. dolnośląskie). Wynik Ka-
roliny to 1 godzina 41 minut i 24 sekundy. 

- To mój trzeci start w TriCity Trail Pół-
maraton i trzecie zwycięstwo. Cieszę się, 
że tak się poukładało, szczególnie, że osta-
teczną decyzję o starcie podjęłam dopiero 
kilka dni przed zawodami. W porównaniu 
z poprzednimi edycjami, tym razem było 
zdecydowanie najbardziej błotniście, bo 
w nocy przed startem padał deszcz, ale nie 
narzekam, bo nie przeszkadzało mi to – za-
znaczyła po zawodach Karolina Obstój.

Dodajmy, że w maratonie wygrali Michał 
Orzeł z Warszawy, z czasem 4 godziny 1 
minuta i 31 sekund i Katarzyna Winiarska 
z Przemyśla (woj. podkarpackie). Jej wynik 
to 4 godziny 35 minut i 35 sekund.

W TriCity Trail 80+ najszybszy był Ar-
tur Jendrych. Potrzebował na ukończe-
nie biegu 7 godzin 4 minut i 17 sekund. 
Z kolei najlepsza z kobiet – Małgorzata 
Moczulska (Żarów, woj. dolnośląskie) – 8 
godzin 40 minut i 42 sekund. Pełne wy-
niki – tutaj (https://zapisy.inessport.pl/
index.php?idm=15).
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TriCity Trial powrócił po roku
SPORT | Ponad 700 zawodników zmierzyło się z trasami podczas biegowych zawodów TriCity Trail na Trasach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. 
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Symultana na 8 szachownic
SPORT | Na małej scenie w Parku Miejskim mistrz szachowy Witosław Walkusz rozegrał w tzw. symultanę, 
czyli jednocześnie osiem partii szachów z ośmioma przeciwnikami na ośmiu szachownicach.

Mistrz swobodnie rozgrywał swoje partie dając 
młodym szachistom znakomitą lekcję szachów, 
dzieląc się jednocześnie swoim doświadczeniem. 
Obecna podczas symultany dyrektor Wejherowskie-
go Centrum Kultury Jolanta Rożyńska powiedzia-
ła, że pomysł rozegrania tej symultany na wolnym 
powietrzu, a zwłaszcza w miejscu gdzie bywa spo-
ro osób na spacerach, miał na celu wyprowadzenie 
warsztatów z Filharmonii Kaszubskiej na zewnątrz. 
Park Miejski z zadaszoną małą sceną gwarantował 
możliwość rozegrania tej symultany pod chmurką, 

ale bez zagrożeń ze strony opadów deszczu.
- Świadomość, że jest lato, zachęciła nas, aby 

z obiektu zamkniętego wyjść w plener. Poza tym, 
kiedy widzi się w niektórych miastach szachi-
stów rozgrywających swoje partie dużymi szachami 
w miejscach rekreacji, to aż korciło żeby wyjść z grą 
w szachy na świeże powietrze - mówi Jolanta Ro-
żyńska, która chciałaby doprowadzić do odrodzenia 
sekcji szachowej przy WCK. Szachy w związku z do-
finansowaniem MEN na zajęcia w godzinach poza-
lekcyjnych przeniosły się obecnie do szkół. 

Pod okiem nowego trenera Żółto-czarni 
rozpoczęli przygotowania do rozgrywek 
w nowym sezonie w poniedziałek 12 lipca.
Anioły Garczegorze, Arka II Gdynia, Boro-
wiak Czersk, Bytovia Bytów, Chojniczan-
ka II Chojnice, Czarni Pruszcz Gdański, 
Gedania Gdańsk, GKS Kowale, Grom 
Nowy Staw, Gryf Słupsk, Jaguar Gdańsk 
AP, Jantar Ustka, Kaszubia Kościerzyna, 
KTS-K Luzino, Lechia II Gdańsk, MKS 
Władysławowo, Orkan Rumia, Pogoń Lę-
bork, Sparta Sycewice i Wierzyca Pelplin 
– to z tymi zespołami w nowym sezonie 
2021/2022 w IV lidze przyjdzie walczyć 
o punkty piłkarzom Gryfa Wejherowo. 
Żółto-czarni w poniedziałek, 12 lipca, 

rozpoczęli okres przygotowawczy. 
- W poniedziałek odbyły się pierwsze 
zajęcia z nowym trenerem. Był trening 
biegowy i zapoznanie się z drużyną – 
mówi Dariusz Mikołajczak, wiceprezes 
WKS Gryfa Wejherowo.
Po poprzednim sezonie, w którym żółto-
czarni nie zdołali utrzymać się na szcze-
blu III ligi, z ławką trenerską pożegnał 
się Grzegorz Niciński. Trener z klubem 
kontrakt rozwiązał za porozumieniem 
stron. Niciński pozostaje na III-ligowych 
boiskach. Rozpoczął pracę z Bałtykiem 
Gdynia.
Natomiast w IV lidze wejherowski zespół 
poprowadzi Grzegorz Lisewski. Jako 
piłkarz przez wiele lat grał m.in. w Arce 
Gdynia. W swojej pracy trenerskiej prowa-
dził takie zespoły jak Arka Gdynia, Wikęd 
Luzino i Zenit Łęczyce. 
Z jaką kadrą przyjdzie docelowo pracować 
Lisewskiego? O tym się dopiero przekona-
my. Trwa letnie okienko transferowe. Klub 
informuje, że szuka wzmocnień, szczegól-
nie, że niektórzy z zawodników pożegnają 
się z drużyną ze Wzgórza Wolności.
- Są to piłkarze, którym kończy się 
okres wypożyczenia. Wśród jest są m.in. 
Przemysław Trytko, Kacper Wiśniewski, 
Damian Lisiecki, Norbert Hołtyn i Dawid 
Blok – wylicza wiceprezes.
Lisiecki pierwszy raz okazję do spraw-
dzenia umiejętności swoich piłkarzy 
będzie miał w piątek, 16 lipca. Tego dnia 
w test-meczu WKS zmierzy się z innym 
IV-ligowcem Orkanem Rumia. 
Dodajmy, że sezon rozpocznie się w week-
end 7/8 sierpnia. 

Pod okiEM nowEgo trEnEra żółto-
czarni rozPoczęLi Przygotowaniach
sPort | derby Małego trójmiasta z orkanem rumia, powiatu wejherowskiego z wikę-
dem Luzino i w końcu derby kaszub z bytovią bytów. nowy sezon w iV lidze dla gryfa 
wejherowo zapowiada się naprawdę emocjonującą. 


