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Uroczyste otwarcie placówki odbyło się 
1 października br. Odpowiedzialnymi za 
realizację zadania przy wsparciu środków 
unijnych oraz miasta są Związek Har-
cerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska 
i ZHP Hufiec Wejherowo.
Główne działania przewidziane w pro-
jekcie to: prowadzenie placówki wspar-
cia dziennego w formie pracy podwór-
kowej, prowadzenie zajęć rozwijających 
kompetencje dzieci i młodzież, organi-
zację wypoczynku letniego, zimowego, 
wyjazdy turystyczne oraz wsparcie 
i rozwój postaw aktywnych społecznie 
i przedsiębiorczych.

- Bardzo się cieszę, że dzięki wspar-
ciu miasta oraz innych samorządów 
wejherowcy harcerze zyskali tak piękną 
siedzibę. Jestem pewny, że ten nowy 
obiekt stanie się drugim domem dla 
wielu młodych mieszkańców naszego 
miasta oraz powiatu wejherowskiego – 
powiedział Prezydent miasta, Krzysztof 
Hildebrandt.
Na uroczystym otwarciu obecni byli 
również zastępcy prezydenta miasta 
Beata Rutkiewicz i Arkadiusz Kraszkie-
wicz oraz przedstawiciele Starostwa 
Powiatu Wejherowskiego i Urzędu 
Marszałkowskiego.

Harcerze mają nową placówkę
wejHerowo | związek Harcerstwa polskiego zyskał nową siedzibę, która 
mieści się przy ul.  puckiej w  wejherowie. Dzięki wsparciu miasta oraz  innych 
samorządów powstała „Stacja” - placówka wsparcia dziennego.i turystów.

fot. UM Wejherowo

18 listopada 1920 roku – to symbolicz-
na data powstania harcerstwa polskiego 
na terenie Wejherowa oraz Powiatu Wej-
herowskiego. Z tej okazji przed ratuszem 
miasta zorganizowano uroczystości upa-
miętniające tą wyjątkową datę. Prezydent 
Wejherowa Krzysztof Hildebrandt przy-
pominał, że od 100 lat działalność Związ-
ku Harcerstwa Polskiego przeplata się 
z losami Ziemi Wejherowskiej i jest głę-
boko zakorzeniona w życiu społecznym. 
Harcerstwo na naszych ziemiach zaczęło 
rozwijać się wraz z odzyskaniem niepod-
ległości, kształtując osobowość kolejnych 
pokoleń młodzieży w duchu patriotyzmu 
i postaw obywatelskich. Wychowanie 
harcerskie sprzyja kształtowaniu po-
czucia odpowiedzialności, umiejętności 
współpracy oraz gotowości do bezinte-
resownej służby ludziom. Mimo upływu 
czasu harcerstwo charakteryzuje się nie-
zmienną młodzieńczą ciekawością świa-
ta. Prezydent podkreślił, że harcerstwo to 
niezwykły ruch o wyjątkowym dorobku 

organizacyjnym i programowym. Obec-
nie, tak jak 100 lat temu harcerstwo ma 
wiele do zaoferowania dzieciom i mło-
dzieży. Uczy szukać tego, co ludzi łączy, 
wpaja młodemu pokoleniu ponadczaso-
wy system wartości, na którym można 
budować przyszłość.

Prezydent Krzysztof Hildebrandt 
wspólnie z zastępcą Arkadiuszem Krasz-
kiewiczem złożył życzenia wszystkim 
harcerzom oraz na ręce komendanta 
Hufca ZHP Wejherowo Dawida Schwan-
na przekazał miniaturę statuetki założy-
ciela miasta Jakuba Wejhera.

- Składam serdeczne gratulacje z okazji 
Jubileuszu 100-lecia harcerstwa na Zie-
miach Wejherowskich. Dziękuję za służbę 
harcerską i pomoc jaką niesiecie potrze-
bującym, za dotychczasową współpracę 
i trud wkładany każdego dnia w pełnie-
nie służby, szczególnie ostatnio w czasie 
pandemii. Życzę wielu niezapomnianych 
przygód i wspaniałych przyjaźni na har-
cerskim szlaku. Niech harcerstwo na 

ziemi wejherowskiej dumnie wchodzi 
w kolejny wiek niosąc bogaty dorobek hi-
storyczny i piękne tradycje. Niech radość 
i optymizm właściwy harcerzom, będzie 
źródłem motywacji do dalszej służby 
harcerskiej, a także daje siłę, inspirację 
i wytrwałość. Jak w harcerskiej piosence 
„kto raz przyjaźni poznał moc, nie będzie 
trwonił słów”, więc na zakończenie prze-
kazuję Wam harcerskie pozdrowienie. 
Czuwaj! - powiedział prezydent miasta, 
Krzysztof Hildebrandt.

Podczas uroczystości wręczono także 
specjalne podziękowania dla władz mia-
sta oraz innych instytucji. Dodatkowo 
komendant hufca wyróżnił harcerzy oraz 
harcerki. Następnie wszystkie zastępy 
udały się do harcerskiej bazy Cedron. 

W ramach obchodów Hufiec ZHP Wej-
herowo zorganizował m.in. konkurs na 
odznakę 100-lecia działalności, odbył się 
przegląd piosenki morskiej i turystycznej 
„Mielizna” czy festyn integracyjny dla 
szczepów Hufca ZHP Wejherowo.

100-lecia działalności harcerstwa 
na ziemiach wejherowskich

WejheroWo | W  minioną sobotę 2 października br.  na Placu Jakuba Wejhera odbyły się uro-
czystości upamiętniające 100-lecie działalności harcerstwa na  Ziemi Wejherowskiej.
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Pamięć i hołd ofiarom piaśnickiej 
zbrodni popełnionej 82 lata temu
WejheroWo | W Sanktuarium Piaśnickim 3 października br. odbyła się coroczna Msza św. upamiętniająca 
ofiary niemieckiej zbrodni popełnionej w lasach piaśnickich w 1939 roku podczas II Wojny Światowej. Uroczyste 
nabożeństwo celebrował Metropolita Gdański ks. abp Tadeusz Wojda.

Podczas rozpoczęcia uroczystości odegrano jak zawsze 
Hymn Państwowy i dokonano wciągnięcia flagi polskiej na 
maszt. Nowy wójt gminy Wejherowo Przemysław Kiedrow-
ski w swoim wystąpieniu przypomniał zbrodnię hitlerow-
ską popełnioną w tym miejscu 82. lata temu i podkreślił, że 
wymaga ona szczególnej pamięci i troski o to miejsce, ale 
i starań, by nigdy w przyszłości na naszych ziemiach nie 
doszło do podobnego ludobójstwa. W podobnym tonie 
wypowiedział się Metropolita Gdański.

- Dzisiaj przypominając ofiary, które zostały tutaj doko-
nane - ponad 14 tys. ludzi, którzy stracili życie z powodu 
nienawiści, patrzmy na Chrystusa Zmartwychwstałego, 
aby umieć przebaczyć, aby umieć pamiętać, aby umieć pa-
trzeć w przyszłość – mówił ks. abp Tadeusz Wojda.

- W grobie nr 2 spoczywa mój pradziadek Franciszek 
Tokarski – rolnik z Niestępowa Wielkiego Donimierza, 
członek Polskiego Związku Zachodniego – mówi obecna 
przy grobach Bożena Lemańska z d. Tokarska, mieszkan-
ka Wejherowa - Miejscem tym zawsze interesował się mój 
dziadek Stanisław Tokarski i przyjeżdżamy tutaj co roku. 
Niedawno kuzynka mojej mamy mieszkająca obecnie 
w Warszawie przysłała nam zdjęcie dziecka z pierwszej ko-
munii św., na którym był zamordowany tutaj pradziadek. 
Poszłam z tym zdjęciem do ks. Daniela Nowaka, który zaj-
muje się Piaśnicą z pytaniem, czy można to zdjęcie gdzieś 
wykorzystać. Ksiądz Nowak bardzo się ucieszył i dzięki 
temu zdjęcie naszego pradziadka znalazło się na Grobie nr 
2. Jesteśmy za to bardzo wdzięczni – dodaje.

Podobnych historii i opowieści rodzin w lasach piaśnic-
kich można usłyszeć podczas tych uroczystości więcej, bo 
pamięć o ofiarach niemieckiej zbrodni pielęgnowana jest 
tutaj przez pokolenia.

Wśród uczestników piaśnickiej uroczystości obecni byli 
m.in. sekretarz Kancelarii Premiera Małgorzata Zwier-
can, marszałek województwa pomorskiego Mieczysław 
Struk, parlamentarzyści, władze samorządowe, w tym 
prezydenci Wejherowa – Krzysztof Hildebrandt i Ar-
kadiusz Kraszkiewicz, starosta powiatu Gabriela Lisius 
i wicestarosta Jacek Thiel, wójt gminy Krokowa Adam 
Śliwicki, przedstawiciele służb mundurowych, harcerze, 
poczty sztandarowe instytucji i organizacji społecznych 
oraz mieszkańcy Wejherowa i okolic.

Wcześniej ks. abp T. Wojda odwiedził Groby nr 1 i nr 2 
znajdujące się bliżej drogi wojewódzkiej Wejherowo-Kro-
kowa, które przebudowali Prezydent Miasta Wejherowa 
i Starosta Powiatu Wejherowskiego. Metropolita wspólnie 
z władzami samorządowymi odmówił modlitwę za dusze 
spoczywających tam mieszkańców Wejherowa i Kaszub.
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Rafał Szlas, członek Zarządu WKS Gryf, 
radny miejski i jeden z organizatorów 
imprezy, wyjaśnia, że magnesem przycią-
gającym najmłodszych były m.in. zamki 
dmuchane, wata cukrowa, pop corn, malo-
wanie twarzy, foto-budka z datą i herbem 
Gryfa, ale także widowiskowe rozgrywki 
w piłkę nożną w piłkach dmuchanych, 
które bawiły również dorosłych. Dla dru-
żyny zwycięskiej przewidziano nagrodę 
w postaci 2. dniowego pobytu w Słonecz-
nej Zatoce w Gowidlinie, a dla osób bio-
rących udział w organizowanych konkur-

sach różnego rodzaju nagrody m.in. bony 
towarowe, obiady w restauracji, vouchery. 
W ramach festynu został rozegrany mecz 
piłki nożnej A klasy, w którym Gryf II 
Wejherowo pokonał MKS Władysławo-
wo 4:0. Dla młodzieży i dorosłych zor-
ganizowano też konkurs rzutów karnych 
z nagrodami. Jak na festyn przystało były 
napoje zimne i gorące oraz grill.

- Wejście na festyn było bezpłatne, ale 
każdy musiał mieć przy sobie coś zwią-
zanego z Gryfem. Kto nie miał, mógł 
dokonać zakupu dowolnego gadżetu 

przy bramie wejściowej, choćby dro-
biazg. A było w czym wybierać m.in. 
koszulki, szaliki, pamiątki itp. Zależało 
nam przede wszystkim na kibicach i ich 
rodzinach, aby wszyscy poczuli atmos-
ferę klubowego jubileuszu. Cieszę się, że 
przez festyn przewinęło sie wiele osób 
związanych w przeszłości z Gryfem m.in. 
działacze, trenerzy i zawodnicy - mówi 
Rafał Szlas wyrażając zadowolenie, że 
impreza wzbudziła duże zainteresowanie 
wśród mieszkańców.

Podczas spotkania z zawodnikami 

Gryfa prezydenci Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt i Arkadiusz Kraszkiewicz 
razem z wicestarostą Jackiem Thielem 
wręczyli zawodnikom upominki przy-
gotowane z okazji 100.lecia WKS Gryf. 
Upominki otrzymali wieloletni trener 
Gryfa Wojciech Bork oraz gospodarz 
klubu Zbigniew Hallmann. W spotkaniu 
uczestniczyli też radni miejscy: Jacek Gaf-
ka, Leszek Szczypior, Wojciech Kozłowski 
oraz Mariusz Łupina. Wszyscy uczestnicy 
razem z kibicami zrobili sobie wspólnie 
jubileuszowe zdjęcie pamiątkowe 

Prezydent Krzysztof Hildebrandt po-
wiedział, że historia klubu to również hi-
storia miasta i wyraził radość, że wspólnie 
kibicami i zawodnikami mógł brać udział 
w festynie upamiętniającym stulecie tak 

ważnego dla miasta klubu. Prezydent ży-
czył sukcesów zawodnikom WKS Gryf.

- Nasz klub jest obecnie w tarapatach 
i przeżywa pewne trudności. Przysłowie 
mówi, że prawdziwych przyjaciół poznaje 
się w biedzie, a miasto i powiat nie od-
wróciły się od nas. Jestem przekonany, że 
będzie coraz lepiej i w imieniu wszystkich 
dziękuję za te słowa otuchy - powiedział 
Piotr Ruszewski, prezes WKS Gryf.

W imieniu Zarządu WKS Gryf Rafał 
Szlas wyraził podziękowanie władzom 
miasta i powiatu oraz głównym spon-
sorom, w tym m.in. firmom Olimp, Sło-
neczna Zatoka, Restauracja 5. Piętro 
i Nord-Pol, bo bez ich wsparcia i pomocy 
nie udałoby się przeprowadzić tej jubile-
uszowej imprezy.

WKS Gryf świętował swoje stulecie
WejheroWo | W słoneczną niedzielę, 3 października br. na  Wzgórzu Wolności odbył się festyn z  okazji 100-lecia Wejherowskiego Klubu Sportowego 
Gryf. Przez stadion Gryfa przewinęły się rzesze wejherowian, w  tym często rodziny z  małymi dziećmi. Warto było tu być, choćby ze  względu na  liczne 
atrakcje, a  przede wszystkim dla atmosfery klubowego święta.
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Urząd Miejski zorganizował wspólnie z szko-
łami podstawowymi, przedszkolami, Działem 
Edukacji Przyrodniczej Wejherowskiego ZNK, 
Nadleśnictwem Wejherowo, Miejską Biblio-
teką Publiczną oraz innymi instytucjami pu-
blicznymi, szereg atrakcji, których celem było 
zachęcenie mieszkańców do zwrócenia uwagi 
na ochronę środowiska i zmian nawyków, jakie 
każdy może wykonać, aby ochronić klimat. 

- Zmiana klimatu nie jest już tylko “poten-
cjalnym” zagrożeniem, ale ma bezpośredni 
wpływ na nasze życie i otaczającą nas przy-
rodę – mówi Beata Rutkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa ds. rozwoju miasta. 
- W Wejherowie już od kilku lat wszelkie ini-
cjatywy podejmowane w naszym mieście są 
niezwykle ważnym katalizatorem zmian pro-
ekologicznych, gdyż przynoszą korzyści nie 
tylko dla środowiska. Cieszę się, że tyle insty-
tucji, firm, placówek oświatowych tak chętnie 
włączyło się w akcje organizowane w mieście. 
Mam także nadzieję, że ekologiczne nawyki 
będą towarzyszyły nam przez cały czas.

Ekologicznie i KLIMATycznie
Zakładzie Usług Komunalnych, w punkcie 

PSZOK, zorganizowano zbiórkę pustych do-
niczek z tworzyw sztucznych. Zebrano 5989 
sztuk, co daje łącznie 162 kg!

Wejherowski ZNK przygotował stojak na 
cmentarzu komunalnym przy ul. Roszczynial-
skiego, na którym można odstawić znicz do 
ponownego wykorzystania.

Urząd Miejski w Wejherowie - chętni miesz-
kańcy, otrzymali sadzonki drzew i krzewów 
do posadzenia na swoich posesjach.

Wrzesień obfitował w wiele ciekawych wy-
darzeń m.in. : 

Dział Edukacji Przyrodniczej WZNK we •	
współpracy z Andrzejem Gutowskim, pra-
cownikiem ZOO, zorganizował zajęcia eduka-
cyjne w Parku Miejskim dla dzieci o bezpiecz-
nym dokarmianiu ptaków oraz poprowadził 
pogadankę o zmianach klimatycznych, zor-
ganizował zajęcia, jak tworzyć „JEŻOSTRE-

FY”. Stworzono również filmik-prelekcję jak 
postępować w kontakcie z dzikimi zwierzę-
tami, którą wygłosił Michał Michalski, lekarz 
weterynarii, na co dzień udzielający pomocy 
bezdomnym i dzikim zwierzętom. 

Nadleśnictwo Wejherowo zabrało chęt-•	
nych na spacer z leśnikiem, „Noc Nietope-
rzy” oraz warsztaty o tym jak wygląda praca 
leśnika oraz dlaczego warto chronić owady 
zapylające, na koniec wykonali świeczek z na-
turalnego wosku.

Miejska Biblioteka Publiczna przygoto-•	
wała zajęcia „EkoPaki czyli zabawy empirycz-
ne z materiałów recyklingowych” oraz z wy-
korzystaniem teatrzyku kamishibai, odbywał 
się również projekt edukacyjny „Rok w Przy-
rodzie” propagujący właściwe zachowania 
względem dzikich zwierząt.

W Filharmonii Kaszubskiej najmłodsi •	

mogli wziąć udział w konkursie plastycznym 
dot. zrównoważonego transportu, zajęciach 
artystycznych na temat ekologi i przyrody, 
obejrzeć spektakl „Dusza Lasu”. 

Straż Miejska przeprowadzi w szkołach •	
prelekcje dotyczące ekologii i ochrony środo-
wiska naturalnego 

Wspólnie sprzątaliśmy Wejherowo podczas 
akcji „Sprzątania Świata”

Ponad 4 tysiące wejherowian – porządko-
wało różne obszary miasta. Akcję, zorgani-
zował Urząd Miejski, który zapewnił worki 
na śmieci i rękawice ochronne, a ZUK zajął 
się odbiorem i zagospodarowaniem zebra-
nych odpadów.

Do akcji dołączyli także urzędnicy i wło-
darze Wejherowa m.in. Beata Rutkiewicz 
oraz radni Justyna Ostrowska, Dorota Cho-
dubska i Leszek Szczypior.

KLIMATycznie w Wejherowie 
WejheroWo | Mieszkańcy Wejherowa przez cały wrzesień w ramach cyklu „KLIMATycznie w Wejhe-
rowie” brali udział w wielu ciekawych i inspirujących wydarzeniach - warsztatach, spotkaniach, pre-
lekcjach związanych z ochroną klimatu. Działania w Wejherowie były elementem akcji ekologicznych 
prowadzonych w całej metropolii nad Zatoką Gdańską w ramach Dni Solidarności Klimatycznej.
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Projekt „#Biblioteka” to cenne wartości
GMINA LINIA | Młodzież biorąca w nim udział zdobywa nie tyko wiedzę teoretyczną, ale i praktyczną. Tworząc własne projekty korzystają z elementów 
kaszubskiej kultury oraz nowych technologii. Celem wszystkich uczestników warsztatów była gra terenowa, w którą teraz każdy może zagrać.

W Bibliotece Publicznej Gminy Linia 
trwa realizacja projektu dla młodzieży 
#Biblioteka. Pierwszą wrześniową pro-
pozycją były warsztaty tworzenia gier 
terenowych, które poprowadził trener 
Stowarzyszenia bibliotekarzy Labib Karol 
Baranowski. W dwudniowych zajęciach 
w odnowionej bibliotece w Strzepczu 
brała udział 16-os. grupa młodzieży z te-
renu gminy. Pierwszy dzień poświęcony 
był części teoretycznej: co to jest gra te-
renowa, jakie są jej elementy i zasady, 
jak stworzyć regulamin gry. Uczestnicy 
zastanawiali się jakie ciekawe miejsca 
w Strzepczu i jakie elementy kultury ka-
szubskiej można wykorzystać tworząc 
scenariusz. Dowiedzieli się również jak 
zastosować w grze nowe technologie: 
kody QR, aplikacja learningApps, kaho-
ot, genially, Actionbound, wirtualna rze-

czywistość. Drugiego dnia korzystając ze 
zdobytych umiejętności i wiedzy o kultu-
rze kaszubskiej uczestnicy stworzyli swo-
ją grę „Skarb Labudy”. Gra rozpoczyna 
się przed biblioteką (ul. Derdowskiego 3), 
prowadzi przez Strzepcz. Zapraszamy do 
uczestnictwa w grze w aplikacji Action-
bound do końca października.

W Strzepczu i w Lini odbyły się hap-
peningi „Czytelnicy na ulicy”. Celem 
akcji było zachęcenie mieszkańców do 
czytania i odwiedzania biblioteki z wy-
korzystaniem popularnych wierszy 
i fragmentów prozy w przestrzeni pu-
blicznej. Wyjście z książkami na ulice 
miało na celu również dotarcie do nie-
czytelników, których trudno skłonić do 
wizyty w bibliotece. 

Dzieci przemaszerowały głównymi uli-
cami naszych miejscowości wyposażone 

w transparenty na cześć książek, przepro-
wadzały rozmowy z przechodniami, wrę-
czały zakładki i ulotki ukazujące korzyści 
z czytania, zapraszały do korzystania 
z usług biblioteki. W sklepach i zakładach 
pracy z zapałem czytały wiersze zbierając 
za swoje występy oklaski i słowa uznania. 
Odwiedziły dom kultury, bank, urząd 
gminy, proboszcza, kwiaciarnię, zakład 
fryzjerski i podopiecznych ośrodka wy-
chowawczego. Mieszkańcy przyjmowali 
dzieci z wielką życzliwością. Uczestnicy 
happeningu byli doskonałymi ambasa-
dorami książek zarażając mieszkańców 
swoim entuzjazmem i szczerym przeko-
naniem o ważnej roli książki.

Dofinansowano ze środków Mini-
stra Kultury, Dziedzictwa Narodowego 
i Sportu pochodzących z Funduszu Pro-
mocji Kultury.fo
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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 ze zm.) 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 2021-06-16 na wniosek Wójta gminy szemud, 84-217 szemud ul. kartuska 13, 
reprezentowanego przez Pana Michała zasadę, 80-855 gdańsk ul. Wały Piastowskie 1/1508, 
wszczęto postępowanie w sprawie:

wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  polegającej na rozbudowie 
drogi gminnej ul. Obrońców Szemudu w Szemudzie

na nieruchomościach gruntowych na terenie gminy szemud określonych poniżej:

A. działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogi gminnej:

- obr. szemud działki nr ewid.: 254/1, 250/28, 250/54, 257/2, 250/56, 250/15, 250/23, 240/59, 
250/59, 240/69, 250/52, 250/50, 250/25, 256/12 (z podziału działki nr 256/3), 253/1 (z podziału 
działki nr 253), 256/10 (z podziału działki nr 256/2), 250/5, 250/77 (z podziału działki nr 250/7), 
250/83 (z podziału działki nr 250/55), 250/79 (z podziału działki nr 250/21, 240/78 (z podziału działki 
nr 240/58), 240/72 (z podziału działki nr 240/33), 240/74 (z podziału działki nr 240/40), 240/76 
(z podziału działki nr 240/51), 249/1 (z podziału działki nr 249), 250/81 (z podziału działki nr 250/27)

B. działki objęte obowiązkiem rozbiórki obiektów budowlanych, budowy lub przebudowy 
sieci uzbrojenia terenu, zjazdów i innych dróg publicznych:

- obr. szemud działki nr ewid.: 327, 338, 337, 336, 339/7, 172/2, 872/1, 240/73 (z podziału działki 
nr 240/33)

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. 

OgłOszenie 240/2021/DB

Podatki i opłaty lokalne są wpłacane bezpośrednio na 
konto gminy. Zaliczamy tu podatek od nieruchomości, od 
środków transportowych, podatek rolny i leśny oraz opłaty: 
targową, miejscową, uzdrowiskową, reklamową i od posia-
dania psów. Jest to część dochodów własnych gminy.
Niestety, nie wszyscy w terminie wywiązują się z obowiąz-
ku płatności. W takiej sytuacji Urząd wysyła do dłużników 
upomnienie. Jeśli to nie przyniesie skutku – kolejnym 
krokiem jest egzekucja komornicza.
- Kosztami wysyłki upomnienia przed wszczęciem egze-
kucji komorniczej obciąża się dłużnika – mówi Andrzej 
Dembek, kierownik Referatu Podatków i Dochodów Urzędu 
Miasta w Redzie - Na mocy rozporządzenia Ministra Finan-
sów  z 5 stycznia 2021 roku, dotychczasowa stawka 11,60 
złotych została zastąpiona nową, wyższą, która wynosi 
obecnie 16 złotych. Rozporządzenie zostało ogłoszone 
w Dzienniku Ustaw 12 stycznia, wchodzi w życie po upły-
wie 9 miesięcy od daty ogłoszenia, co oznacza, że każde 
upomnienie wystawione  
po 13 października będzie kosztować więcej.
Warto przypomnieć, że ta sama zasada obowiązuje wobec 
dłużników zalegających w opłatach za odbiór śmieci.
- Zbieranie opłat z tytułu odbioru i unieszkodliwiania odpa-
dów komunalnych jest jednym z obowiązków Urzędu, który  
następnie rozlicza się z firmą wywozową – mówi Grażyna 
Lemańczyk, kierownik Referatu Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi Urzędu Miasta w Redzie – Jeżeli ktoś zalega 
z opłatami za śmieci, stosuje się do niego te same zasady 
egzekucyjne, gdzie pierwszym etapem jest wysłanie upo-
mnienia. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, po 
13 października upomnienie będzie droższe.

maSz zaDłużenie 
w poDatkacH i opłatacH 
lokalnycH? nie zwlekaj! 
roSną koSzty upomnień.
reDa | od 13 października wzrastają koszty upomnień 
wysyłanych przez urzędy do dłużników. zamiast dotych-
czasowych 11,60 będzie trzeba zapłacić 16 złotych.
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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 ze zm.) oraz art. 10, 49 i art. 61 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960r. kodeksu postępowania 
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. 
poz. 735 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 
2021.09.17 na wniosek Burmistrz Miasta rumi, 
84-230 rumia ul. sobieskiego 7 wszczęto 
postępowanie w sprawie:

wydania decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej polegającej na 

przebudowie drogi gminnej ulicy Młyńskiej 
nr 132152G w Rumi pn.: „Przebudowa 

skrzyżowania ulicy Sabata z ulicą Młyńską 
w Rumi”

na nieruchomościach gruntowych na terenie 
gminy Miasta rumia określonych poniżej:

A. działki w liniach rozgraniczających teren 
pasa drogi gminnej:*

- obr. 19 działki nr ewid.: 154/6 (154/2), 213

B. działki objęte obowiązkiem rozbiórki 
obiektów budowlanych, budowy lub 
przebudowy sieci uzbrojenia terenu, zjazdów 
i innych dróg publicznych:*

- obr. 19 działki nr ewid.: 90/8, 154/7(154/2)

* 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.

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 ze zm.) 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 2021-06-16 na wniosek Wójta gminy 
szemud, 84-217 szemud ul. kartuska 13, 
reprezentowanego przez Pana Michała zasadę, 
80-855 gdańsk ul. Wały Piastowskie 1/1508, 
wszczęto postępowanie w sprawie:

wydania decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej - polegającej na 

rozbudowie drogi gminnej - ul. Szkolnej 
w Łebnie, gmina Szemud

na nieruchomościach gruntowych na terenie 
gminy szemud określonych poniżej:

A. działki w liniach rozgraniczających teren 
pasa drogi gminnej:

- obr. łebno działki nr ewid.: 69/1 (z podziału 
działki nr 69), 81/3 (z podziału działki nr 81/2), 
81/1, 286

B. działki objęte obowiązkiem rozbiórki 
obiektów budowlanych, budowy lub 
przebudowy sieci uzbrojenia terenu, zjazdów 
i innych dróg publicznych:

- obr. łebno działki nr ewid.: 95

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. 

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 ze zm.) oraz art. 10, 49 i art. 61 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960r. kodeksu postępowania 
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 
735 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 2021.09.17 
na wniosek Burmistrz Miasta rumi, 84-230 rumia 
ul. sobieskiego 7 wszczęto postępowanie w sprawie:

wydania decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej polegającej na przebudowie 
drogi gminnej ulicy Szkolnej nr 132236G w Rumi 
i przebudowie drogi powiatowej ulicy Sabata nr 

1403G w Rumi pn.: „Przebudowa skrzyżowania ulicy 
Sabata z ulicą Szkolną w Rumi”

na nieruchomościach gruntowych na terenie gminy 
Miasta rumia określonych poniżej:

A. działki w liniach rozgraniczających teren pasa 
drogi gminnej:*

- obr. 19 działki nr ewid.: 181/1, 173/1 (173), 181/8

B. działki w liniach rozgraniczających teren pasa 
drogowego dróg innych kategorii (dla przebudowy 
drogi powiatowej):*

- obr. 19 działki nr ewid.: 161/1

C. działki objęte obowiązkiem rozbiórki obiektów 
budowlanych, budowy lub przebudowy sieci 
uzbrojenia terenu, zjazdów i innych dróg publicznych:*

- obr. 19 działki nr ewid.: 90/8, 173/2 (173), 174/2, 174/1

* 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.
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Sprzęt komputerowy trafił do Powiatowe-
go Zespołu Szkół nr 2, 3 i 4 w Wejherowie, 
Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Rumi, 
Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych 
w Wejherowie oraz Powiatowego Zespołu 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych 
w Wejherowie. Laptopy wesprą działania 
administracyjne i archiwizacyjne związane 
z rozliczeniem projektów.
– W ramach projektu miękkiego wygospo-
darowaliśmy środki finansowe na doposa-
żenie administracji szkół uczestniczących 
w projekcie w przenośne komputery, które 
usprawnią konieczne do wykonania prace 
z zachowaniem pełnej dyspozycyjności 
i mobilności działania – mówi Starosta Wej-
herowski Gabriela Lisius. 
Warto przypomnieć, że na realizację pro-

jektów (infrastrukturalnego i „miękkiego”) 
Powiat Wejherowski pozyskał dofinanso-
wanie ze środków unijnych RPO WP na 
lata 2014-2020 w kwocie ponad 24 mln zł. 
Dzięki otrzymanym środkom rozbudowano 
m.in. 5 powiatowych zespołów szkół, wypo-
sażono i doposażono 36 pracowni kształce-
nia zawodowego oraz zrealizowano blisko 2 
tys. staży uczniowskich.

przekazano laptopy Do powiatowycH 
Szkół w wejHerowie i rumi
powiat | w ramach oszczędności, które pojawiły się na końcowym etapie rozliczenia 
zintegrowanego projektu zawodowego, realizowanego przez powiat wejherowski od 1 
września 2016 r., zakupiono 35 laptopów za blisko 80 tys. zł. 

fot. UM Wejherowo

Spotkania tradycyjnie już rozpoczynały się 
od występów artystycznych w wykonaniu star-
szych uczniów. Następnie, po oficjalnym powi-
taniu i wprowadzeniu pocztów sztandarowych, 
miało miejsce wspólne odśpiewanie hymnu 
państwowego. Punktem kulminacyjnym pro-
gramu było złożenie ślubowania przez pierw-
szaków, które przysięgały m.in. kochać ojczy-
znę, dbać o dobre imię szkoły, być przyjaciółmi 
roślin i zwierząt, a także swoim zachowaniem 
i nauką sprawiać radość innym. O tym, co cze-
ka świeżo upieczonych uczniów, wspominał 
zastępca burmistrza miasta Piotr Wittbrodt.

-Rozpoczęcie przygody ze szkołą to wyjąt-
kowy etap w życiu każdego człowieka. Przed 
wami długie lata edukacji, w trakcie których 
nie tylko nauczycie się pisać, czytać i liczyć, 

ale i nawiążecie liczne przyjaźnie. Życzę wam, 
abyście przez te wszystkie lata osiągali możli-
wie najlepsze wyniki podczas olimpiad szkol-
nych i zawodów sportowych, a wasi rówieśnicy, 
nauczyciele i rodzice zawsze byli z was dumni. 
Powodzenia!

Po ślubowaniu przedstawiciele władz miasta 
oraz dyrektorzy placówek przystępowali do 
pasowania uczniów za pomocą ogromnych 
ołówków. W dowód oficjalnego wstąpienia 
do szkolnej społeczności wszystkie maluchy 
otrzymały wyjątkowe dyplomy. Zwieńczeniem 
uroczystości było wykonanie pamiątkowych 
zdjęć, w tym grupowych fotografii.

Pierwszego dnia (4 października) pełno-
prawnymi pierwszakami stały się dzieci ze 
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa Wybickie-

go, Szkoły Podstawowej nr 4 im. Janusza Kor-
czaka, Szkoły Podstawowej nr 9 im. kpt. Karola 
Olgierda Borchardta oraz Salezjańskiej Szkoły 
Podstawowej w Rumi. Natomiast o oprawę ar-
tystyczną zadbały zespoły muzyczne Ósemecz-
ka oraz Rozśpiewana Ósemka ze Szkoły Pod-
stawowej nr 8 im. ks. Stanisława Ormińskiego.

Drugiego dnia (5 października) głównymi 
bohaterami uroczystości były pierwszaki ze 
Szkoły Podstawowej nr 6 im. Aleksandra Maj-
kowskiego, Szkoły Podstawowej nr 7 im. Karo-
la Wojtyły, Szkoły Podstawowej nr 8 im. ks. Sta-
nisława Ormińskiego oraz Szkoły Podstawowej 
nr 10 im. Jana Brzechwy w Rumi. Uczniowie 
ostatniej z wymienionych szkół, wchodzący 
w skład zespołu muzycznego, zadbali o arty-
styczną oprawę spotkania.

Pierwszaki z Rumi
rUMIA | Najpierw otrzymali listowne zaproszenia, a teraz oficjalnie stali się częścią szkolnych spo-
łeczności. Mowa o ponad sześciuset rumskich dzieciach, które kilka tygodni temu po raz pierwszy 
rozpoczęły rok szkolny, a 4 i 5 października uczestniczyły w uroczystym ślubowaniu i pasowaniu na 
ucznia, odbywającym się na hali MOSiR-u. Obecni byli rodzice i władze miasta. 
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Skromniej, niż co roku, w związku z koniecznością 
zachowania reżimu sanitarnego, 108 osób odebrało 
z rąk Zastępcy Burmistrza Miasta Redy Łukasza Ka-
mińskiego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Miej-
skiej w Redzie Andrzeja Byczkowskiego informację 
o przyznaniu stypendiów Burmistrza Miasta Redy za 
osiągnięcia w roku szkolnym 2020/21. Osiągnięcia 
nagrodzonych prezentował prowadzący uroczystość 
kierownik Referatu Oświaty i Spraw Społecznych 
Piotr Grzymkowski.

- W tym roku, pomimo pandemii, naszym młodym 
mieszkańcom udało się zdobyć liczne laury w róż-
nych dziedzinach – mówi Łukasz Kamiński - Stypen-
dia naukowe otrzymało 35 uczniów, w tym należy 
wspomnieć o 2 laureatach konkursów kuratoryjnych: 
Kajetanie Tatara - laureacie aż 2 konkursów z języ-
ka angielskiego i fizyki i Aleksandrze Książkiewi-
czu, laureacie konkursu matematycznego. Stypendia 
artystyczne otrzymało 18 osób, w tym absolwentka 
Gdańskiej Szkoły Baletowej Julia Ciesielska, obecnie 

studentka najlepszej na świecie uczelni artystycznej 
Juilliard School w Nowym Jorku. 

- Tak się składa, że każdego roku najwięcej nagro-
dzonych osób stanowią sportowcy, w tej edycji to 42 
osoby - mówi Andrzej Byczkowski - W Redzie do-
minuje lekkoatletyka, zauważalne są również piłka 
nożna, pływanie i judo. Największymi osiągnięciami 
mogą pochwalić się jednak dwie członkinie kadr na-
rodowych w swoich dyscyplinach: Jagoda Łągiew-
czyk w gimnastyce artystycznej oraz Lena Jachimek 
w badmintonie. 

Stypendium Burmistrza Miasta Redy przyznaje się 
jednorazowo za wybitne wyniki w nauce oraz wybitne 
osiągnięcia sportowe lub artystyczne uzyskane w mi-
nionym roku szkolnym/akademickim. Stypendium 
przysługuje uczniom szkół podstawowych, szkół 
ponadpodstawowych, ich absolwentom i studentom, 
którzy są mieszkańcami Redy. 

W tym roku, w uznaniu dotychczasowej pracy, poza 
stypendystami 13 osób otrzymało wyróżnienia.

Stypendia Burmistrza wręczone
reDA | 30 września, w auli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Redzie przy ulicy Łąkowej,  uczniowie 
szkół podstawowych i średnich oraz studenci odebrali Stypendia Burmistrza Miasta Redy za rok 2020/21. 

Z tej okazji w Redzie już po raz trzeci odbyła się „Senioriada” 
- zorganizowana przez Fabrykę Kultury, Miejską Bibliotekę 
Publiczną im. Hieronima Derdowskiego i Urząd Miasta w Re-
dzie. Jak zwykle, imprezę rozpoczął przemarsz barwnego 
korowodu, trasą z biblioteki, przez miejski park, do Fabryki 
Kultury, gdzie odbywała się dalsza część uroczystości. 
Oprawę muzyczną pochodu zapewnił zespół REDZANIE, 
z wiązanką kaszubskich melodii. 
- Na czas święta symbolicznie przekazujemy seniorom 
klucze do bram miasta – mówi zastępca Burmistrza Miasta 
Redy Łukasz Kamiński – Oprócz tego, uhonorowaliśmy 
kwiatami najstarsze i najbardziej zasłużone osoby, w tym 
gronie znalazła się m.in. pani Marianna, która w tym roku 
świętowała setne urodziny oraz przewodnicząca Redzkiej 
Rady Seniorów Jadwiga Pienczk. 
W dalszej części programu znalazły się odczyty Fundacji 
Wiem i Umiem, redzkich policjantów o metodach naciąga-
nia osób starszych, Ochotniczej Straży Pożarnej na temat 
zagrożeń związanych z czadem i niewłaściwą eksploatacją 
pieca, a także wykład lekarza geriatry dr Łucji Wodniak-
Ochocińskiej. Grupa Artystyczna Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku zaprezentowała specjalnie przygotowany program, 
wystąpili też młodzi artyści ze „Studia Piosenki”.
Trzecią redzką „Senioriadę” zakończył Tomasz Stockinger 
recitalem piosenek z dwudziestolecia międzywojennego, 
przy akompaniamencie fortepianowym Stefana Gąsieńca.
Przy okazji, na przygotowanych stoiskach można było 
kupić książkę od Miejskiej Biblioteki Publicznej (dochód za 
sprzedaży został przeznaczony na Puckie Hospicjum pw. św. 
Ojca Pio Ks. Jana Kaczkowskiego) oraz zasięgnąć porady 
Gminnego Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego Progra-
mu „Czyste Powietrze” Urzędu Miasta w Redzie. 

tak bawili Się
na SenioriaDzie!
reDa | pierwszy października jest świętem seniorów. tego 
dnia obchodzimy międzynarodowy Dzień osób Starszych, 
ustanowiony 14 grudnia 1990 r. przez zgromadzenie 
ogólne organizacji narodów zjednoczonych. 

fot. Michał kaczmarek



www.gwe24.pl/kultura Piątek, 8 października 20218

Na program piątkowego wieczoru 
w GOK w Luzinie złożyło się kilka 
punktów. Tajemniczy początek zain-
augurowała scena teatralna w wyko-
naniu dwójki aktorów, Jolanty Sikor-
skiej i Mariusza Karpowicza z Grupy 
Lamparta. Zdecydowali się oni na 
opowiedzenie ciekawej historii o od-
wiedzinach Picassa w Polsce w 1948 
r. Kluczowym wątkiem przedstawio-
nej w formie komedii historii było 
przypomnienie kontekstu powstania 

rysunku Picassa przedstawiającego warszawską Syrenkę, na jednym z war-
szawskich osiedli. Rysunek cieszył się tak dużym zainteresowaniem, że 
właściciele mieszkania, w którym powstała praca zdecydowali się po kilku 
latach… zamalować go. Oczywiście za zgodą spółdzielni mieszkaniowej.

Następnie odbył się krótki koncert zespołu Eve Quartet działającego przy 
GOK w Luzinie w składzie Ewelina Kuc – wokal, Mikołaj Dudkiewicz – gi-
tara, który wykonał kilka pieśni z cyklu Siedmiu pieśni ludowych Manuela 
de Falli. Repertuar nawiązywał do hiszpańskich korzeni Picassa.

Na koniec części artystycznej bezpośrednim, merytorycznym wprowa-
dzeniem do grafik podzieliła się Aleksandra Szwarc, absolwentka Wy-
działu Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego i nauczycielka. Dowie-
dzieliśmy się najważniejszych informacji o pracach legendarnego artysty 
sprowadzonych do Luzina.

Później widzów zaproszono do obejrzenia wystawy znajdującej się na 
parterze budynku. Pomimo niewielkich rozmiarów instytucji udało się 
przygotować także pomieszczenie na smakowity poczęstunek przygoto-
wany przez Restauracja "Trzy Korony" oraz Słodko - słona babka.

Grafiki pochodzą z prywatnych zbiorów Dariusza Matyjasa, kolekcjo-
nera sztuki działającego głównie na Mazurach, skąd trafiły do Luzina. 
Często pojawiającym się pytaniem przed wernisażem było to, czy grafiki 
naprawdę są oryginalne? Odpowiedź brzmi: tak, są oryginalne. Wyko-
nano je w technice litografii i akwaforty, których liczba ograniczona jest 
niekiedy do ok. 20 sztuk. Jedną z nich samodzielnie wykonał i podpisał 
własnoręcznie malarz. Inne zrobiono w nieco większej ilości kopii, ale 
także zostały ręcznie opisane ręką twórcy. 

Jeszcze przed inauguracją wystawy wpływały do Gok-u zapytania 
z Gdańska, Gdyni, Tczewa, Słupska, Kartuz i innych miejscowości 
o możliwość obejrzenia grafik w Gminnym Ośrodku Kultury w Luzinie 
dostępnych do 12 listopada.

Organizatorzy dziękują w tym miejscu sponsorom, p. Tomaszowi Kaflo-
wi za zasponsorowanie wystawy oraz Adamowi Sirockiemu wspierające-
mu szczególnie mocno działalność GOK w obecnym kwartale.

Komisarzem wystawy jest Grażyna Malak.

Wystawa prac 
Pabla Picassa
LUzINo | Na wernisaż grafik Pabla Picassa czekaliśmy z niecierpliwo-
ścią i ekscytacją. Organizatorzy chcieli zaproponować coś, co zostanie 
w pamięci mieszkańców i nie tylko ich, na długo. 

Przewodnicząca jury prof. Adela Kuik-Kali-
nowska poinformowała, że na konkurs wpłynęło 
łącznie 13 prac w języku kaszubskim: 4 - w kate-
gorii utwór poetycki, 6 - w kategorii opowiada-
nie lub esej oraz 3 w kategorii - utwór sceniczny. 
Ponadto wpłynęły dwa tłumaczenia poezji Ka-
mila Cypriana Norwida na język Kaszubski.

- Jury doceniło nowatorską tematykę nade-
słanych utworów literackich, a także oryginal-
ność form gatunkowych, które dotychczas nie 
były tworzone w literaturze kaszubskiej. Warto 
także podkreślić stronę językową nadesłanych 
utworów utrzymujących wysoki poziom arty-
styczny formy wyrazu języka kaszubskiego - 
podkreśliła prof. Adela Kuik-Kalinowska. 

Decyzją jury, w skład którego wchodzili tak-
że - Jerzy Stachurski i Andrzej Busler, przyzna-
no następujące nagrody i wyróżnienia: Poezja. 
I nagroda - Hanna Makurat-Smuzik, godło 
- „autor z Kaszebsczi34” za wiersz „Kropka 
mleka”; II nagroda - Mateusz Klebba, godło 
„Łecz” za wiersz „Rojenie o normalnosce”; III 

nagroda - Joanna Ginter, godło „Wejrowcza” 
za wiersz „Trecezna”, wyróżnienie - Stanisław 
Frymark, godło „Pierszi plac dobela wierzta-
:-D” za wiersz „Jem czetoł”. Proza. I nagroda 
- Grzegorz Schramke, godło - „Ratko” za tekst 
pt. „W rejnach”; II nagroda - Sławomir For-
mella, godło „Bórówc” za tekst pt. „Legenda 
o drzewiatach”; III nagroda - Anna Świstun, 
godło „Lesne Krsnia”, za tekst pt. „Stareszka”; 
wyróżnienie - Krystyna Lewna, godło „Balika 
14”, za tekst pt. „Rojenia”. Utwór sceniczny. 
I nagroda - Hanna Makurat-Smuzik, godło 
„autor z Kaszebsczi34”, za „Cerpienia młode-
go Kazego”; II nagroda - Adam Hebel, godło 
„Góscynny”, za „Balet Twórz Smatka”; III na-
groda - Karolina Serkowska-Sieciechowska, 
godło „Pimtro”, za „Kaszebsko Familiada”. Na-
tomiast wyróżnienia za tłumaczenie wierszy 
Cypriana Kamila Norwida na język kaszubski 
otrzymali - Ida Czaja i Mateusz Klebba.

Nagrody wręczali: w imieniu prezyden-
ta Wejherowa - zastępca prezydenta miasta 

Arkadiusz Kraszkiewicz, w imieniu starosty 
powiatu wejherowskiego - Kazimierz Bistroń, 
a w imieniu jurorów - Andrzej Busler. 

- Wejherowo jest stolicą duchową Kaszub 
i bardzo cieszymy się, że dzięki Muzeum Pi-
śmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej 
i dyrektorowi dr. Tomaszowi Fopke ten kon-
kurs odbywa się w naszym mieście - powiedział 
Arkadiusz Kraszkiewicz gratulując laureatom 
konkursu a także wszystkim pracownikom 
muzeum za zaangażowanie w jego realizację.

W trakcie spotkania miała też miejsce pro-
mocja kolejnego wydania pisma „ZYMK” - 
zeszytu wybranych utworów literackich w ję-
zyku kaszubskim.

W uroczystości, którą prowadził Janusz 
Pryczkowski, uczestniczyli m.in. prof. Daniel 
Kalinowski, dyrektor Muzeum PiMKP To-
masz Fopke, a także żona śp. Jana Drzeżdżo-
na – Urszula Drzeżdżon. Spotkanie uświetnił 
występ duetu: Tatiana Słowi - wokal i Paweł 
Kierzek - gitara klasyczna.

Laureaci konkursu 
im. Jana Drzeżdzona

WejheroWo | W piątek, 1 października br. w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej 
w Wejherowie ogłoszono wyniki XXII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Jana Drzeżdżona.
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Podczas festiwalu, będziemy mogli zobaczyć 
między innymi:
„Papcio Chmiel” w reż. Petro Aleksowskiego 
(twórcy filmów pt.: „Przerwana misja” „Mace-
dończyk”) Dokument opowiada o Henryku 
Chmielewskim - autorze serii komiksowej „Ty-
tus, Romek i A’Tomek – wybitnej postaci pol-
skiej sztuki, widzianej oczami jego 11-letniego 
fana. Drugą, pierwszoplanową postacią filmu 
jest sam Tytus, czyli uczłowieczona małpa, 
w którą Papcio Chmiel tchnął życie.
„ Jeszcze zdążę” w reż. Oli Kutz( dziennikar-
ki, artystki) to opowieść o miłości, o pięknym 
, dobrym życiu. A kiedy człowiek kocha… 
Film, który rozbawia, wzrusza i każe na chwi-
lę zatrzymać się.
"MANTELTRÉGER" w reż. Beaty Hincke ( 
lokalnej twórczyni) to komedia pełna zwro-
tów akcji i zawirowań; opowieść o dwulico-
wości i ludzkiej hipokryzji, która zakrawa na 
śmieszność 
Zaproszeni są wszyscy, nie tylko miłośnicy 

sztuki filmowej. Start festiwalu jest 9 paź-
dziernika o 17:00 z filmem „Jeszcze zdążę”. 
Godzinę później zobaczymy pierwszą część 
„Manteltrager”, a na zakończenie pierwszego 
dnia festiwalu o 18:20 na widzów czekać 
będzie filmowa niespodzianka. 
Drugi dzień, 10 października, rozpocznie się od 
premiery filmu młodych twórców z Gniewina 
i okolic o 17:00, a następnie poleci druga część 
„Manteltrager” oraz kolejna niespodziana. 
Całe wydarzenie odbędzie się w kinie 
w Gniewinie. P więcej informacji mzna dzwo-
nic pod numer 58 670 63 37. 

FeStiwal Filmów optymiStycznycH
Gniewino | wstęp jest wolny, a lista ciekawych tytułów długa. czekają na nas dwa dni 
emocji i zapewniamy, że każdy film zakończy się happy endem.

fot. pixabay.com

Jakub Hajdun to jedna z największych nadziei pol-
skiej pianistyki jazzowej. Urodzony w 1991 roku, syn 
znakomitego pianisty i kompozytora Janusza Hajdu-
na dał się jak dotąd poznać zarówno jako błyskotliwy 
solista, jak muzyk Big Bandu Jana Konopa z którym 
z powodzeniem koncertował m.in. w Holandii i Cze-
chach. Jest również absolwentem Akademii Muzycznej 
im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, uczestnikiem 
warsztatów jazzowych Barry'ego Harrisa we Wło-
szech, laureatem wielu nagród indywidualnych (XX 
Ogólnopolskim Przeglądzie Młodych Zespołów Jazzo-
wych i Bluesowych w Gdyni (2017) i XV Mezinárodní 
Hudební Festival w Česká Kamenice (2014). Wspólnie 
z Januszem Mackiewiczem (kontrabas) i Romanem 
Ślefarskim (perkusja) występował na 44. Międzyna-
rodowym Festiwalu Pianistów Jazzowych w Kaliszu 
(2017) i 24. Sopot Molo Jazz Festival (2019). 

Wydarzenie odbędzie się 10 października w Fabry-
ce Kultury w Redzie, gdzie również można osobiście 
zakupić już bilety oraz online. Start koncertu o 18:00, 
cena wejściówki to 15 złotych. Będzie to inauguracja 
jazzowych niedziel w redzkiej instytucji kultury. 

Koncert Jakub Hajdun Trio
reDA | Zbliża się dużymi krokami muzyczny występ z gatunku pianistyki jazzowej, na którym będzie można 
usłyszeć utwory z nowej płyty. Dźwięki wygrywane przez fortepian mieszać się będą z kontrabasem i perkusją. 



reklaMa 236/2021/DB
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O godz. 15:00 na drodze DW218 między Wejherowem 
a Małą Piaśnicą doszło do zderzenia trzech pojazdów: au-
tobusu, busa i samochodu ciężarowego. Poszkodowanych 
zostało 8 osób, które nie doznały większych obrażeń.
O godz. 20:10 doszło do wypadku drogowego na trasie 
Kielno - Szemud. Samochód osobowy uderzył w drzewo. 
Niestety 29-letni kierowca z Gdańska zginął na miejscu.
Okoliczności obu zdarzeń będą wyjaśniane przez śledczych.

Na miejsce zostali skierowani policjanci ruchu drogowego, 
którzy zabezpieczyli teren oraz wyjaśniali jego okolicz-
ności. Z ustaleń funkcjonariuszy wynikało, że 49-latek 
jadąc motocyklem yamaha, nie dostosował prędkości do 
warunków panujących na drodze, w wyniku czego stracił 
panowanie nad pojazdem i zjechał do rowu. W zdarzeniu 
tym uczestniczył tylko motocyklista. W wyniku upadku 
mężczyzna z obrażeniami ciała został przetransporto-
wany do szpitala. Badanie alko-testem wykazało, że był 
trzeźwy. Kierujący motocyklem na miejscu został ukarany 
mandatem. Wszystko to miało miejsce w Nowym Dworze 
Wejherowskim na ul. Wejherowskiej. 
Policjanci apelują o zachowanie ostrożności na drodze. 
Jesień już się zaczęła a wraz z nią zmieniły się warunki 
atmosferyczne co powoduję, że nie trudno o wypadek. 

kolizja i wypaDek

zjecHał Do rowu

powiat | wczoraj w godzinach popołudniowych 
i wieczornych na drogach naszego powiatu doszło do 
kolizji i wypadku drogowego z jedną śmiertelną ofiarą.

powiat | policjanci w miniony weekend otrzymali 
zgłoszenie dotyczące zdarzenia drogowego z udziałem 
motocyklisty. Sprawa została wyjaśniona.

fot. FB Wejherowo 998
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We wtorek mundurowi z wejherowskiej komendy po godzinie 20:00 
otrzymali zgłoszenie o wypadku drogowym, do którego doszło w Kielnie 
na ul. Oliwskiej. Policjanci ruchu drogowego wstępnie ustalili, że 29-latek 
z Gdańska, kierujący samochodem Peugeot, jadąc w stronę miejscowo-
ści Szemud z nieustalonej przyczyny zjechał na pobocze drogi, w wyniku 
czego uderzył w przydrożne drzewo. Kierowca zmarł na miejscu zdarze-
nia. Policjanci wykonali oględziny, zabezpieczyli miejsce zdarzenia oraz 
wyjaśniali okoliczności wypadku. Czynności nadzorował prokurator, brał 
w nich udział także biegły specjalista z zakresu rekonstrukcji wypadków 
drogowych. Na miejscu wypadku pracowali także strażacy oraz ratownicy 
medyczni. Śledczy będą dokładnie wyjaśniali okoliczności zdarzenia.

Śmiertelny wypadek
KIeLNo | We wtorek policjanci otrzymali zgłoszenie o wypadku 
drogowym, do którego doszło w Kielnie. Kierowca samochodu Peu-
geot zjechał na pobocze drogi i uderzył w przydrożne drzewo, poniósł 
śmierć na miejscu.

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 ze zm.) oraz art. 10, 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960r. kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.) 
zawiadamiam, że w dniu 2021.08.20 na wniosek Wójt gminy luzino, 84-242 luzino ul. Ofiar 
stutthofu 11 wszczęto postępowanie w sprawie:

 wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie 
skrzyżowania drogi krajowej nr 6 z ulicą Wielki Las w Luzinie

na nieruchomościach gruntowych na terenie gminy luzino określonych poniżej:

A. działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogi gminnej:*

- obr. luzino działki nr ewid.: 223/2, 214/3 (214/2), 215/3, 216/5, 213/22, 213/26 (213/18)

B. działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogowego dróg innych kategorii (dla 
rozbudowy drogi krajowej):*, 

- obr. luzino działki nr ewid.: 213/1, 223/1, 214/1

- obr. kębłowo działki nr ewid.: 502/5, 483/1, 697, 698

C. działki objęte obowiązkiem rozbiórki obiektów budowlanych, budowy lub przebudowy 
sieci uzbrojenia terenu, zjazdów i innych dróg publicznych:*

- obr. luzino działki nr ewid.: 213/27 (213/18), 214/4 (214/2)

* 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. 

OgłOszenie 239/2021/DB

Szczepienia przeciw COVID-
19 ponownie w Luzinie

LUzINo | W najbliższy piątek pojawi się kolejna okazja do zaszczepienia się przeciwko COVID-19 
w Luzinie. "Szczepibus" zawita pod jednostkę OSP.

Już jutro obsługę „Szczepibusa” w Luzinie bę-
dzie prowadził zespół z lekarzem Uniwersyteckie-
go Centrum Klinicznego w Gdańsku. W godzi-
nach od 15:00 do 19:00 na parkingu przy remizie 
Ochotniczej Straży Pożarnej będzie można sko-
rzystać ze szczepień przeciwko COVID-19 bez re-
jestracji, szczepionką Pfizer lub Johnson & John-
son. Obecnie jest także kilka wolnych miejsc ze 
wstępną rejestracją pod nr 58 678 20 68 na szcze-
pienie w godzinach od 14.30 do 15.00.

Jeżeli jesteś osobą, która ma powyżej 12 lat lub 
50+ szczepioną wcześniej do 7 kwietnia, chcesz 
skorzystać ze szczepienia bez umawiania i uciążli-
wych dojazdów, odwiedzasz osoby chore w szpita-
lu możesz zaszczepić się właśnie w tym terminie. 
Gmina Luzino oferuje również bezpłatny dowóz 
na miejsce.
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Z tej okazji mury naszej biblioteki miały 
przyjemność gościć liczne grono, a w nim: 
władze i przedstawicieli powiatu wejhe-
rowskiego oraz gminy Luzino, dyrektorów 
gminnych bibliotek, dyrektorów szkół z te-
renu gminy Luzino, pracowników biblioteki 
w Luzinie oraz przyjaciół i bliskich Jubilatki.
Z wielką radością uczczono tę wyjątkową 
rocznicę, przekazując Jubilatce wyrazy 

podziwu dla niezwykłej pracy, działalności 
społecznej, a także uznania za wsparcie 
i doświadczenie zawodowe, które przekazu-
je od lat młodszemu pokoleniu.
Całości dopełnił i uprzyjemnił ten wyjątkowy 
wieczór zespół muzyczny Mellowell. Jak za-
wsze w progach PBPW - nie zabrakło smacz-
nego poczęstunku i jubileuszowego tortu.
Dziękujemy wszystkim przybyłym Gościom. 

to już pół wieku realizowania Się 
zawoDowo
powiat | 1 października 2021 r. upłynęło 50 lat pracy zawodowej pani marii krośnickiej, 
Dyrektora Gminnej biblioteki publicznej im.leona roppla w luzinie.

fot. PBPW

Wręczenie nagród odbyło się podczas XV 
Międzynarodowych Targów Kolejowych 
TRAKO, które odbywały się we wrześniu 
w Gdańsku. Trzy uczestniczki sekcji pla-
stycznej MDK Rumia, które przystąpiły do 

konkursu plastycznego organizowanego co 
dwa lata z okazji targów, znalazły się wśród 
nagrodzonych:

GRAND PRIX w kategorii wiekowej klasy 
0-IV zdobyła Liwia Ciechelska 

w kategorii wiekowej V-VIII:
II wyróżnienie ( co jest równoznaczne 

z II miejscem) zdobyła Alicja Kałędkiewicz 
-która 2 lata temu też była laureatką tego 
konkursu

III wyróżnienie ( co jest równoznaczne 
z trzecim miejscem) Aniela Maszota

Instruktorem dziewcząt w MDK Rumia 
jest Pani Beata Went. Prace laureatów są licy-
towane, a dochód uzyskany z licytacji prze-
znaczony zostanie na cele charytatywne.

Wszystkim artystkom gratulujemy życząc 
bogatej palety barw i uśmiechu.

(MDK Rumia)

Laury dla 3. uczestniczek sekcji 
plastycznej MDK Rumia

rUMIA | Trzy uczestniczki zajęć plastycznych organizowanych przez MDK Rumia pod kierownictwem pani Beaty Went, ode-
brały nagrody w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. "Podróż koleją po Europie". GRAND PRIX tego konkursu w kate-
gorii wiekowej klasy 0-IV zdobyła Liwia Ciechelska.
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To był niezwykły szkolny dzień! Postronne-
mu obserwatorowi mogłoby się wydawać, że 
wszyscy uczniowie właśnie tego dnia, z po-
wodu zaspania, nie zdążyli się ubrać i przy-
szli w piżamach, i szlafrokach na lekcje. Taka 
ocena jest mylna. Wszystko, co się bowiem 
wydarzyło tego dnia było skrupulatnie przygo-
towane przez nauczycielki: Kamilę Łagę i Mar-
tynę Hirsch oraz Samorząd Uczniowski. Szkoła 
przystąpiła do ogólnopolskiej akcji Fundacji 
Gdy Liczy się Czas, która  wspiera dzieci prze-
bywające na oddziałach onkologicznych.

Tak zrelacjonowała inicjatywę jedna z orga-
nizatorek, Kamila Łaga:

-Wydarzenie, które miało objąć jedynie klasy 
IV-VIII okazało się tak atrakcyjnym pomy-
słem, że wszystkie oddziały zdecydowały się 
do niego przyłączyć. Uczniowie wraz z częścią 
nauczycieli przebrali się, założyli szlafroki, pi-
żamę, kapcie, kolorowe skarpetki, bluzki z #pi-
żama – w zamyśle wszystko to, co kojarzyło im 
się z pobytem w szpitalu.

Pomoc dzieciom przebywającym w szpitalu 
na oddziale onkologicznym miała polegać na 
wpłacie drobnych kwot do przygotowanych 
skarbonek, aby zasilić konto Fundacji. Funda-
cja Gdy Liczy się Czas została założona przez 
rodziców dzieci, które chorowały miesiącami 
lub latami na chorobę nowotworową, a teraz 
wspierają chore dzieci przebywające na od-
działach onkologicznych organizując prze-
różne akcje.

-Dzięki pracy Samorządu Uczniowskiego 
udało się z wszelkimi informacjami dotrzeć do 
zainteresowanych uczniów oraz pracowników 
szkoły, utworzono kodeks Dnia Piżamy, wywie-
szono plakaty i utworzono klasowe skarbonki. 
Podsumowanie zbiórki zaskoczyło wszystkich, 
gdyż dzięki mobilizacji środowiska szkolnego 
udało się zebrać aż 2658,50 zł. Uśmiech i roz-
mowy z przebranymi uczniami okazały się 
niepowtarzalną okazją do niesienia pomocy 
najbardziej potrzebującym. (Kamila Łaga)

Źródło: ugwejherowo.pl 

Piżamowy dzień w SP Gowino
GoWINo | Pod koniec września w Szkole Podstawowej im. por. Jana Penconka w Gowinie odbył się Dzień Piżamy w ramach ogólnopolskiej akcji 
Fundacji Gdy Liczy się Czas wspierającej dzieci przebywające na oddziałach onkologicznych. Uczniowie bawiąc się pomagali chorym dzieciom.
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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 ze zm.) 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 2021-06-16 na wniosek Wójta gminy szemud, 84-217 szemud ul. 
kartuska 13, reprezentowanego przez Pana Michała zasadę, 80-855 gdańsk ul. Wały Piastowskie 
1/1508, wszczęto postępowanie w sprawie:

 wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na 
rozbudowie drogi gminnej ul. Otalżyńskiej w donimierzu, gmina Szemud

na nieruchomościach gruntowych na terenie gminy szemud określonych poniżej:

A. działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogi gminnej:

- obr. Donimierz działki nr ewid.: 366/1, 168, 367/1, 174/20, 368, 369/15, 369/16, 373/3, 173, 
373/5, 377/3, 381, 382/5, 382/7, 382/9, 377/5, 378/7, 378/9, 378/11, 379/1, 323, 324/1, 325/1, 
321, 312/1, 363/21 (z podziału działki nr 363/3), 169/19 (z podziału działki nr 169/13), 169/16 
(z podziału działki nr 169/12), 169/14 (z podziału działki nr 169/1), 364/1 (z podziału działki 
nr 364), 382/11 (z podziału działki nr 382/8), 381/13 (z podziału działki nr 382/10), 326/1 
(z podziału działki nr 326)

B. działki objęte obowiązkiem rozbiórki obiektów budowlanych, budowy lub przebudowy 
sieci uzbrojenia terenu, zjazdów i innych dróg publicznych:

- obr. Donimierz działki nr ewid.: 363/12, 363/22 (z podziału działki nr 363/3), 403, 167

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. 

OgłOszenie 238/2021/DB

OgłOszenie 241/2021/DB

BuRMIStRZ MIAStA RuMI
tel. (58) 679 65 00  burmistrz@um.rumia.pl

rumia, dnia 07.10.2021 r.

OGŁOSZENIE 
Burmistrza Miasta Rumi o przystąpieniu do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego

na podstawie art. 17 pkt. 1 oraz art. 27 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2021r. poz.741 ze zm.), oraz art. 39 ust.1 pkt 
1, w związku z art. 46 pkt.1 oraz art. 50 ustawy 
z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. 
U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) zawiadamiam 
o podjęciu przez radę Miejską rumi:

- uchwały Nr XXXI/448/2021 z dnia 26 sierpnia 
2021 roku w sprawie przystąpienia do zmiany 
miejscowego  planu zagospodarowania 
przestrzennego uchwalonego uchwałą Nr 
XXVI/335/2012 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 
września 2012 r. dla stref 5.MW/u oraz 8.MW/
u1 w rejonie ul. Wiejskiej.

wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko dotyczącej 
w/w projektu zmiany miejscowego planu.

załącznik graficzny do w/w uchwały, określający 
granice przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu, znajduje się na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta rumi oraz na stronie 
internetowej www.bip.rumia.pl.

zainteresowani mogą składać wnioski do 
w/w zmiany planu miejscowego oraz do 
prognozy oddziaływania na środowisko w formie 
pisemnej do Burmistrza Miasta rumi na adres: 
urząd Miasta Rumi, ul. Sobieskiego 7, 
84-230 Rumia oraz ustnie do protokołu lub za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej 
bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym 
podpisem elektronicznym na adres e-mailowy: 
planowanieprzestrzenne@um.rumia.pl 
w terminie do dnia 05.11.2021 r.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, 
nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której 
dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków 
jest Burmistrz Miasta rumi.

Powyższą informację zamieszcza się
1. na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Rumi 
2. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi 
3. w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających 
informacje o środowisku i jego ochronie www.ekoportal.pl
4. w lokalnej prasie
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Wejherowska placówka jest jedną z sześciu szkół w Polsce, którym pa-
tronuje PGE Energia Odnawialna. W ramach współpracy spółka ufun-
dowała sprzęt edukacyjny niezbędny do kształcenia praktycznego w za-
wodzie technik elektryk, technik energetyk, technik automatyk, a przede 
wszystkim technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. 

– Dzięki realizowanemu od 2016 r. projektowi unijnemu, polegają-
cemu na wzmocnieniu szkolnictwa zawodowego oraz bardzo dobrej 
współpracy z całą grupą PGE, na terenie powiatu bardzo rozwinęło się 
szkolnictwo branżowe i techniczne – podkreśla Starosta Wejherowski 
Gabriela Lisius.

Przekazane środki pozwolą doposażyć szkolną pracownię m.in. 
w aparaty, urządzenia pomiarowe i narzędzia oraz osprzęt służący do 
sterowania urządzeniami fotowoltaicznymi.
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fot. UM Wejherowo

Kolejne wsparcie 
dla PZS nr 2 
PoWIAT | Prezes Zarządu PGE Energia Odnawialna Marcin Karlikow-
ski przekazał na ręce Starosty Wejherowskiego i Dyrektora Powiatowe-
go Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie symboliczny czek o wartości 20 
tys. zł na dofinansowanie wyposażenia szkolnych pracowni.

Uroczystość rozpoczęła się od odegrania hymnu pań-
stwowego. Następnie wszystkich zgromadzonych powitał 
rektor KPSW prof. dr hab. Marcin Pliński. Podczas uro-
czystości studenci złożyli ślubowania. Nie zabrakło też 
okolicznościowych wystąpień przybyłych gości.
Gratuluję rektorowi Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej 
tego, że w ciągu 18 lat istnienia wejherowska uczelnia osią-
gnęła bardzo wysoki standard nauczania oraz kwalifikacji 
wykładowców, czego dowodem jest wzrastająca z każdym 
rokiem liczba studentów. W imieniu moim oraz prezydenta 
miasta Krzysztofa Hildebrandt chciałbym także złożyć ser-
deczne życzenia z okazji 18 lat istnienia uczelni – powie-
dział Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta miasta.
W minionym roku akademickim uczelnia stanęła przed 
sporym wyzwaniem jakim było nauczanie zdalne. Pomimo 
pandemii udało nam się kontynuować rok akademicki i je-
steśmy przygotowani na każdą ewentualność. Osoby u nas 
studiujące otrzymują szeroki zakres, zarówno teoretycz-
nej jak i praktycznej wiedzy - Jak mówi kanclerz uczelni 
Rafał Gierszewski, Kaszubsko – Pomorska Szkoła Wyższa 
w Wejherowie.
Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie posia-
da bardzo bogatą ofertę kształcenia na studiach licencjac-
kich (I stopnia), magisterskich (II stopnia) oraz studiach 
podyplomowych.

inauGuracja noweGo 
roku akaDemickieGo
wejHerowo | w minioną sobotę 2 października br. 
studenci rozpoczęli naukę w kolejnym roku akademickim 
w kaszubsko-pomorskiej Szkole wyższej w wejherowie.

◆ Nekrologi ◆ Kondolencje ◆
Zamów!

d.bieszke@expressy.pl
660 731 138
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Organizatorzy Pomerania Trail przy-
gotowali znane już z poprzednich edycji 
cztery malownicze trasy o różnym stop-
niu trudności. Począwszy od 12 km przez 
25 km, 43km aż po koronny najciekawszy 
dystans 63km. Start i meta zlokalizowane 
się na terenie gminy Luzino z bazą na te-
renie nowoczesnego kompleksu jeździec-
kiego w Barłominie. 

- Wybraliśmy ten teren nie bez po-
wodu: morenowe pagórki oraz różno-
rodność krajobrazu gminy Luzino oraz 
gminy Łęczycę przez które przebiega 
trasa, potocznie nazywa się Beskidem 
Kaszubskim, ponieważ występują tutaj 
największe przewyższenia na Pomorzu – 
informują organizatorzy.

Na trasie nie zabraknie sztywnych 
podbiegów, zejść z korzeniami, rzeczki, 
mostków a nawet stary poniemiecki wia-
dukt kolejowy, na który trzeba będzie się 
wspiąć po bardzo stromych schodach. 
Warto wspomnieć o najważniejszych 
punktach wyścigu: Jeleniej Góry, Na-
rożnej Góry czy Paraszyńskich Górkach. 
Okoliczne tereny znane są przede wszyst-
kim z drugiego najwyższego szczytu na 

Pomorzu – Jeleniej Góry 221 n.p.m. gdzie 
ulokowana będzie premia górska. 

Start koronnego dystansu Pomerania 
Trail 63 km rusza o godzinie 8:00, następ-
nie o godzinie 10:00 ruszają maratończy-
cy na 43 km, z kolei półmaratończycy na 
25 km o godzinie 11:00 oraz  biegacze na 
12 km o godzinie 11:30. W między czasie 
przewidziane są starty nordic walking 

Stolem zaGra z zeSpołem ze 
StreFy SpaDkowej

W meczu kończącym 12. kolejkę III 
ligi beniaminek Stolem Gniewino zmie-
rzy się z Bałtykiem Gdynia. Podopiecz-
ni Arkadiusza Gaffki przyzwoicie radzą 
sobie w rundzie jesiennej. Stolem z 4 
zwycięstwami, 3 remisami i 4 porażkami 
zajmuje 11. miejsce w tabeli z 15. punk-
tami. Bałtyk Gdynia w tabeli wyprzeda 
tylko dwa zespoły i znajduje się w stre-
fie spadkowej mając na swoim koncie 8 
„oczek”. Co ciekawe zespół z Gdyni póki 
co w trwającym sezonie nie wygrał jesz-
cze żadnego spotkania na wyjeździe? Czy 
komplet punktów zostanie na Arenie Mi-
strzów? Przekonamy się 9 października. 

Pierwszy gwizdek zabrzmi o godz. 17.30.
W najbliższą sobotę przed własną pu-

blicznością zagra też IV-ligowy WKS 
Gryf Wejherowo. Zawodnicy grający pod 
batutą trenera Grzegorza Lisewskiego po-
dejmą GKS Kowale. Żółto-czarni z pew-
nością będą chcieli zrehabilitować się za 
porażkę z poprzedniej kolejki. Wejhero-
wianie na wyjeździe przegrali z Bytovią 
Bytów 0:2. Gracze GKS-u też chcieli, jak 

najszybciej zapomnieć o wyniku ostat-
niego swojego meczu. W 9. kolejce IV 
ligi zespół z Kowal uległ u siebie Geda-
nii Gdańsk aż 1:5. Mecz 11-tego w tabeli 
Gryfa z 19-tym GKS Kowale rozpocznie 
się o godz. 15 na Wzgórzu Wolności. 

Również w sobotę, ale trzy godziny 
wcześniej, na murawę boiska wybie-
gną zawodnicy Wikędu Luzino. Zespół, 
w którym obecnie gra były piłkarz m.in. 

Arki Gdynia Rafał Siemaszko, podejmie 
Borowiak Czersk. Wikęd nie może być 
zadowolony ze swojej formy. Podopiecz-
ni trenera Macieja Plińskiego od swoich 
rywali mieli więcej czasu na przygoto-
wania do kolejnego spotkania, bo w po-
przedniej kolejce pauzowali. Swój ostatni 
ligowy mecz Wikęd rozegrał 25 września. 
Wówczas luzińska drużyna na wyjeździe 
pokonała Wierzycę Pelplin 3:0. 

Wielka kumulacja sportowych imprez
BIeG | Już w sobotę, 9 października, odbędzie się kolejna edycja corocznego biegu Pomerania Trail, który do Barłomina ma przyciągnąć nawet 1000 uczest-
ników! Z kolei sympatycy piłki będą mogli dopingować swoich ulubieńców w Wejherowie i Gniewinie. Gryf podejmie GKS Kowale, a Stolem Gniewino 
zmierzy się z Bałtykiem Gdynia.
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Obiekt znajduje się przy Gminnym Ośrodku 
Sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie. Skatepark 
to specjalny tor przeznaczony do uprawiania spor-
tów ekstremalnych, wyposażony w wiele przeszkód 
przeznaczonych do nauki trików. W projektowanie 
obiektu zaangażowane było Stowarzyszenie Spor-
tów Ekstremalnych z Luzina. 

Koszt inwestycji wyniósł 581 160,00 zł. Budowa 
skateparku została współfinansowana z Unii Euro-
pejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju 
lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020.

Użytkownicy są proszeni o zapoznanie się z Re-
gulaminem korzystania z obiektu.

Luzino ma już skatepark
SKATeBoArDING | Wczoraj 6 października w Luzinie oficjalnie oddano do użytku nowy obiekt - ska-
tepark. Dla miłośników tego ekstremalnego sportu to wspaniała wiadomość, wreszcie jest miejsce, gdzie 
będzie można go swobodnie uprawiać.

Każdy uczestnik Harpusia otrzymuje przed 
startem mapę oraz kartę startową. Na mapie 
zaznaczone zostaną punkty, a zadaniem 
uczestników będzie ich odnalezienie w te-
renie. Wybór wariantu, czyli drogi pomiędzy 
kolejnymi punktami, pozostaje w gestii za-
wodnika. Do wyboru będą 4 trasy: ZIELONA 
12 PK, NIEBIESKA 16 PK, CZERWONA 22 PK, 
CZARNA 30 PK.
Trasy przed wydarzeniem objęte są tajemnicą. 
Szczegółowe informacje odnośnie długości 
tras, skali mapy oraz opisy punktów kontrol-
nych zostaną podane na mapie i będą wywie-
szone w bazie imprezy.
Po dotarciu przy pomocy mapy w zaznaczo-
ne miejsce, czekać będzie tzw. lampion (na 

zdjęciu). Przy lampionie znajdować się będzie 
perforator (dziurkacz), którym należy potwier-
dzić swoją obecność na karcie startowej.
Na mecie na wszystkich będą czekały napoje 
i zdrowe przekąski, odbędzie się losowanie 
upominków i odbiór dyplomów, naklejek oraz 
wpisy do książeczek. Na pamiątkę fotka w har-
pusiowej ramce.
Dla mieszkańców Gminy Łęczyce udział jest 
bezpłatny, z kolei dla chętnych spoza Gminy 
Łęczyce opłaty są następujące:1-5 zł (dzieci 
do lat 3), 10-15 zł (4-18 lat), 20-25 zł (dorośli). 
Początek imprezy o godz. 10.30. Szczegóły 
oraz zgłoszenia na stronie: harpagan.pl 
fot. FB Dzielnicowa Impreza na Orientację 
„Harpuś” 

najbliżSzy Harpuś w świetlinie
Gra terenowa | Harpuś jest cykliczną, rekreacyjną imprezą na orientację. najbliższy 
odbędzie się 9 października 2021 r. organizatorzy gwarantują świetną zabawę.

Wśród powołanych widnieją na-
zwiska dziewcząt Nina Abe i Samuela 
Landowska, które zaczynały piłkarską 
przygodę w naszym powiecie. Obie 
dziewczyny są obecnie zawodnicz-
kami Akademii Piłkarskiej LOTOS 
Gdańsk. Nina Abe (na zdjęciu powy-
żej) przed powołaniem do LOTOSU 
była wychowanką Błękitnych Łęczyce, 
a Samuela Landowska zawodniczką 
GOSRiT Luzino. Teraz zostały powo-
łane do piłkarskiej reprezentacji Polski 
kobiet do lat 15.

Biało-czerwone zagrają ze swoimi ry-
walkami 13 października o godz. 15:00 
w Nachodzie oraz 16 października 
o godzinie 11:00 w Wałbrzychu.

Gratulujemy powołania i życzymy dal-
szych sukcesów!

Nina Abe i Samuela Landowska 
w reprezentacji Polski
PIŁKA NoŻNA | Trener reprezentacji Polski kobiet do lat 15 Paulina Kawalec ogłosiła listę zawodniczek 
powołanych na zgrupowanie w Wałbrzychu oraz mecze towarzyskie z Czechami.
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-Mój zespół zagrał dzisiaj pozytywne 
zawody, może nie najlepsze, ale zdecydo-
wanie występ oceniam na plus. Założe-
nia taktyczne które dzisiaj omawialiśmy 
sobie przed meczem były realizowane 
skrzętnie, także jestem z tego zadowo-
lony. W obronie, po za rozluźnieniem 
w drugiej połowie, kiedy wynik był bar-

dzo korzystny dla nas, to jestem również 
zadowolony z postawy zawodników. Nie 
zlekceważyliśmy przeciwnika, graliśmy 
dobre kontrataki, rzadko się myliliśmy co 
przełożyło się na wynik i naszą wygraną. 
– powiedział po meczu trener Tytanów 
Wejherowo Robert Wicon.

Od pierwszych minut widać było, że 

chcą wygrać to spotkanie, tracąc jak naj-
mniej goli. Do szóstej minuty jeszcze 
utrzymywał się remis (2:2), ale widać było, 
że wraz z upływem czasu, gospodarze za-
czynają kontrolować spotkanie. W 15. 
minucie meczu, po bramce Sławomira 
Jurkiewicza, na tablicy widniał wynik 9:4 
dla wejherowian, ale podopieczni Roberta 

Wicona nie zamierzali odpuszczać rywa-
lom. Ostatecznie pierwsza część spotkania 
zakończyła się wynikiem 18:13.

Po zmianie stron już w 45. minucie Ty-
tani prowadzili 32:17. A ostatecznie wy-
grali 40:27. Warto dodać, że po stronie 
wejherowian w tym meczu punktowali 
niemal wszyscy zawodnicy. Udany występ 
zaliczyli również bramkarze – Damian 
Nowosad i Szymon Cholcha. Tytani po 
tym zwycięstwie umocnili się na 4. miej-
scu w tabeli.

-Chcieliśmy do tego meczu przystąpić 
w pełni skoncentrowani, wypełniać założe-
nia trenera od początku do końca – przy-
znał na pomeczowej konferencji prasowej 
Przemyław Warmbier z Tytanów. - Z bo-
iska wyglądało to całkiem poprawnie. 
Przede wszystkim chcieliśmy się zrehabili-
tować kibicom za porażkę w Pucharze Pol-
ski z Usarem Kwidzyn i to się udało.

Z kolei trener Sparty przyznał, że jego 
gracze "popełnili za dużo prostych błę-
dów".

-Były też oczywiście elementy z któ-
rych jestem zadowolony. Jesteśmy na 
etapie budowania zespołu na przyszłe 
lata, ale to nie znaczy, że możemy sobie 
pozwolić na proste błędy które przeciw-
nik wykorzystał i całkiem zasłużenie 
wygrał – dodał Jacek Okpisz, trener 
Sparty.

W 4. kolejce Tytani Wejherowo na wy-
jeździe zagrają z MKS Mazur Sierpc.

Tytani Wejherowo – Sparta Oborniki 
40:27 (18:13)

Tytani: Jurkiewicz (7 bramek), Bartoś 
(7), Warmbier (5), Wejher (5), M.Sała-
ta (4), R.Sałata (4), M.Wicki (3), Przy-
manowski (2), Szafrański (2), Rompa 
(1), Koss, R.Wicki, Pałkowski, Pohnke, 
Cholcha, Nowosad.

Tytani górą! Wicon: "Nie 
zlekceważyliśmy rywala"

PIŁKA ręczNA | Nie zlekceważyli przeciwnika, grali dobre kontrataki, rzadko się mylili, co 
przełożyło się na wynik. Wejherowska drużyna mając z tyłu głowy nie tak dawną porażkę 
w Pucharze Polski z USAR Kwidzyn, nie chcieli popełnić tych samych błędów i wyszli na 
parkiet mocno skoncentrowani.
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Parkrun to  bieg, trucht lub marsz na  dystansie 5 km 
z  pomiarem czasu na  terenie Parku Miejskiego, który 
odbywa się w  każdą sobotę. Inicjatywa zyskuje coraz więk-
szą popularność, ponieważ forma biegu jest pozbawiona 
rywalizacji i  przeznaczona praktycznie dla każdego. Warto 
dodać, że  Parkrun jest zupełnie bezpłatny, wymagana jest 
jedynie rejestracja – https://www.parkrun.pl/register/.
W  minioną sobotę w  Parku Miejskim spotkało się aż 37 
biegaczy, z  czego aż 12 nowicjuszy. Jak przekonuje orga-
nizatorka Monika Formella - Parkrun rozwija się z  każdym 
tygodniem! Zyskujemy coraz więcej sympatyków aktyw-
nego spędzania czasu oraz  coraz więcej wolontariusz, 
bez których nie dalibyśmy rady. Serdecznie zachęcamy 
wszystkich mieszkańców do  aktywnego spędzania każdej 
soboty z  Parkrun!
Biegaczy na  starcie przywitał zastępca prezydenta miasta, 
Arkadiusz Kraszkiewicz, który życzył wszystkim uczestni-
kom powodzenia oraz  osiągnięcia jak najlepszego czasu.

parkrun zySkuje coraz 
więkSzą popularność!
bieG | 2 październik br. w parku miejskim odbyła się 
kolejna odsłona inicjatywy pod nazwą - „parkrun”. jest 
to cykliczne wydarzenie przeznaczone dla wszystkich 
miłośników biegania.

Z uwagi na okres jesienny zajęcia z Tai Chi będą się odbywały w Fa-
bryce Kultury w Redzie, na ul. Łąkowej 59a z zachowaniem reżimu sani-
tarnego. Wstęp na zajęcia jest wolny. Początek o godz. 10.00.

Przypomnijmy. Tai Chi są to zajęcia dla każdego, można je wykonywać 
niezależnie od swojego wieku i stanu fizycznego. Łączą w sobie spokój, 
płynność i uwagę.Tai Chi ćwiczą ludzie na całym świecie, jest to forma 
ruchu, która nie obciąża naszych stawów, wzmacnia mięśnie, poprawia 
koordynację oraz uczy świadomości naszego ciała. Jest to wspaniały 
sposób na ruch, który możesz wykonywać na łonie natury jak i w zaci-
szu swojego mieszkania.

Podczas spotkania chcemy zadbać o Wasze bezpieczeństwo: należy 
zachować dystans 2 m od osoby ćwiczącej obok., ćwiczenia można wy-
konywać bez maseczki ochronnej, obowiązuje dezynfekcja rąk i pomiar 
temperatury.

Prowadzącą zajęcia jest pani Małgorzata Cudziło, wieloletni, dyplo-
mowany instruktor Tai Chi i fitnessu. Swoją przygodę z gimnastyką Tai 
Chi poznała podczas kilkuletniego pobytu w Chinach, którego ukoro-
nowaniem był zaszczyt ćwiczenia z dwoma tysiącami obywateli Chiń-
skich na Placu przed Świątynią Nieba w Pekinie.

Klub z Rumi wystawił drużyny w kategoriach mini żak, żak i młodzik. 
Drużyna mini żaków, która była najmłodszą grupą w całym turnieju, 
zdobyła 3. miejsce. Żacy nie dali najmniejszych szans swoim rywalom – 
wygrali wszystkie mecze w turnieju, zdobywając tym samym 1. miejsce. 
Kawał dobrego rugby pokazała również drużyna młodzików, która po 
bardzo dobrej grze w fazie grupowej dotarła do półfinałów. W półfina-
le zawodnicy musieli uznać wyższość faworyzowanej Lechii Gdańsk I, 
a w meczu o 3. miejsce zmierzyli się z Lechią II, z którą rywalizowali 
wcześniej w grupie. Tym razem, po pełnym emocji i zaciętości spotka-
niu, mocno zmotywowana ekipa młodych Gladiatorów pokonała prze-
ciwników, zdobywając tym samym brązowy medal.

Na koniec trzeba dodać, że w zwycięskiej drużynie U16 Ogniwa Sopot 
wystąpiło dwóch naszych kadetów.

źródło: rumia.eu

Zajęcia Tai ChiRugby Amber Cup
TAI chI | Już w kolejną niedzielę 10 października odbędą się kolejne 
zajęcia Tai Chi w Redzie. Nie będą jednak odbywały się na świeżym po-
wietrzu, jak dotychczas. Z uwagi na okres jesienny zostają przeniesione 
do budynku Fabryki Kultury.

rUGBy | W ubiegły weekend młodzież wystąpiła w renomowanym 
gdańskim turnieju – Rugby Amber Cup. Z uwagi na duże zainte-
resowanie, turniej rozgrywany był w ciągu dwóch dni. Pierwszego 
dnia startowali najmłodsi, czyli mini żaki i żaki, a następnego starsza 
młodzież – młodzicy i kadeci.
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