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Podczas konferencji przypomniano, że 
Światowy Dzień Zdrowia Psychiczne-
go obchodzony jest 10 października. To 
międzynarodowy dzień globalnej edu-
kacji i wspierania walki ze stygmatyzacją 
społeczną. Po raz pierwszy obchodzono 
go w 1992 roku z inicjatywy Richarda 
Huntera – sekretarza generalnego Świa-
towej Organizacji na rzecz Zdrowia Psy-
chicznego działającej od 1948 roku.

- W tym dniu tysiące osób na całym 
świecie prowadzi działania uświada-
miające, aby zwrócić uwagę na choroby 
psychiczne i ich wpływ na życie ludzi 
na całym świecie. W niektórych kra-
jach dzień ten jest częścią tygodniowych 
obchodów i trwających w tym czasie 
kampanii społecznych – mówi dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
Anna Kosmalska.

Wejherowski MOPS wspierają swo-
ją pomocą przy organizacji konferencji 
m.in. takie instytucje jak: Muzeum Pi-
śmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Po-
morskiej, Kaszubsko-Pomorska Szkoła 
Wyższa, Szpital Specjalistyczny w Wej-
herowie, Powiatowy Urząd Pracy czy 
Centrum Integracji Społecznej w Gdy-
ni. W pomoc aktywnie włączają się też 
inne podmioty jak np. Stowarzyszenie na 
rzecz Autyzmu, Stowarzyszenie Pomocy 
Osobom Niepełnosprawnym „Przysta-

nek” w Rumi i czy Kuchnia św. Francisz-
ka w Wejherowie.

- Depresja jest zaburzeniem nastro-
ju, a nastrój to jest stan psychiki. Aby 
zadbać o dobry nastrój osób wokół nas 
wystarczy czasem prosty gest, dobre sło-
wo, pochwała czy komplement. Najlepiej 
powiedzieć komuś coś miłego, a to za-
owocuje poprawą nastroju w domu czy 
w pracy na cały dzień – mówiła podczas 
swojej prelekcji na temat depresji psy-
cholog Anna Bielawska z Kaszubsko-Po-
morskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie. 
Jak podkreśliła w swoim wystąpieniu na-
ukowcy udowodniają, że jeżeli codzien-
nie usłyszelibyśmy 10 pochwał, to nasz 
nastrój byłby dużo lepszy, niż gdybyśmy 
tego nie usłyszeli. Oznacza to, że mamy 
w sobie moc, aby zatroszczyć się z o zdro-
wie psychiczne ludzi, których spotkamy 
każdego dnia, jak również własne.

- A więc jeśli mamy już świadomość 
tego, że mamy w sobie tę moc, to korzy-
stajmy z niej dla dobra wszystkich wokół. 
Mając dobry nastrój łatwiej pokonywać 
pojawiające się problemy i dużo trudniej 
wpaść w depresję – przekonuje Anna 
Bielawska. Zatem wniosek jaki płynie 
z tej konferencji brzmi, że warto prawić 
komplementy i dbać o dobry nastrój.

Wśród uczestników konferencji obec-
ni byli m.in. wiceprezes Szpitali Pomor-

skich Sp. z o.o. dr Andrzej Zieleniewski, 
kanclerz KPSW Rafał Gierszewski, dy-
rektor Muzeum PiMKP Tomasz Fopke, 
dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicz-
nej w Wejherowie Barbara Gusman, 
a także lekarze, psychologowie, działacze 
stowarzyszeń i instytucji zajmujących się 
zdrowiem psychicznym, w tym również 

przedstawiciele okolicznych GOPS.
Uczestnicy konferencji wysłuchali 

koncertu fortepianowego w wykonaniu 
Zbigniewa Kosmalskiego oraz uczniów 
z Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia 
w Wejherowie. Zwiedzili też aktualne wy-
stawy w Muzeum Piśmiennictwa i Muzy-
ki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. 

W przerwie na kawę posmakowano tortu 
przygotowanego specjalnie na tę okazje 
przez Cukiernię Wenta. Każdy uczestnik 
otrzymał również upominek przygoto-
wany przez Powiatowy Zespół Szkół Po-
licealnych im. Z. Kieturakisa. Wszystko 
po to, aby zadbać o dobry nastrój i nie 
dać się depresji.

Wyróżnienie zostało wręczone podczas Regional-
nych Obchodów Światowego Dnia Turystyki, które 
odbyły się w Europejskim Centrum Solidarności 
w Gdańsku. Wydarzenie zostało zorganizowane przez 
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

– Książnica pełniąc funkcję centrum kultury re-
gionalnej łączy działalność edukacyjną i naukową 
z turystyczną, co przyczynia się do upowszechnia-
nia wiedzy i informacji na temat dziedzictwa kultu-

rowego Kaszub oraz do wzrostu atrakcyjności tury-
stycznej Pomorza – podkreśla Starosta Wejherowski 
Gabriela Lisius.

Warto przypomnieć, że wcześniej Książnica prof. 
Gerarda Labudy została nagrodzona w konkur-
sie - Sybilla Wydarzenie Muzealne Roku 2020 oraz 
w XXV Jubileuszowej edycji konkursu „Moderniza-
cja Roku & Budowa XXI w. w kategorii „nowocze-
sne biblioteki - sanktuaria kultury”.
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Podczas uroczystości Starosta Wejherowski 
nagrodziła 33 nauczycieli ze szkół i pla-
cówek oświatowych prowadzonych przez 
Powiat Wejherowski. Wyróżnienia zostały 
przyznane za szczególne osiągnięcia w pra-
cy dydaktyczno-wychowawczej.
– Dzień Edukacji Narodowej, obchodzony 
14 października na pamiątkę powstania Ko-
misji Edukacji Narodowej, przypomina nam 
o wielkiej wartości, jaką jest edukacja oraz 
o szczególnym posłannictwie i roli społecz-
nej Tych, którzy tę wartość urzeczywistniają 
codzienną pracą. Dziękuję Państwu za trud 
wkładany w rozwój, wychowanie i kształce-
nie młodego pokolenia, za przewodnictwo 
w drodze do zdobywania wiedzy, codzienny 
wysiłek, cierpliwość oraz wsparcie w pozna-

waniu świata – mówiła Starosta Wejherowski 
Gabriela Lisius.
Jak wspomniała starosta, w roku szkolnym 
2021/2022 w placówkach oświatowo-wy-
chowawczych prowadzonych przez powiat 
uczy 803 nauczycieli, zatrudnionych jest 57 
pracowników administracji oraz 182 pracow-
ników obsługi.
W trakcie wydarzenia nastąpiło także 
uroczyste otwarcie Centrum Rozwoju 
Osobistego tzw. „Rozwojowni”, które zostało 
zaaranżowane w miejscu starej biblioteki. 
Odbywać się tu będą warsztaty rozwoju 
osobistego, które mają pomóc w nauce kre-
atywności i nieszablonowego rozwiązywania 
problemów oraz w dalszej ścieżce edukacyj-
nej uczniów PZS nr 1 w Rumi.

Powiatowy Dzień eDukacji NaroDowej
rumia | tegoroczne obchody odbyły się w Powiatowym zespole Szkół nr 1 w rumi. 
wydarzenie było okazją do złożenia podziękowań i życzeń nauczycielom i pracownikom 
oświaty za trud wkładany w rozwój, wychowanie i kształcenie młodego pokolenia.

fot. Powiat wejherowski

Depresja tematem konferencji
WEJHEROWO | Z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego w wejherowskim pałacu zorganizowano konferencję na temat zdrowia psychicznego. 
Tematem konferencji była depresja. Wzięli w niej udział przedstawiciele instytucji, środowisk i stowarzyszeń pracujących na co dzień z osobami 
dotkniętymi chorobami i zaburzeniami psychicznymi.

Książnica z wyróżnieniem 
turystycznym
POWiat | Książnica prof. Gerarda Labudy, obiekt Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, 
została wyróżniona przez Marszałka Województwa Pomorskiego w kategorii - Inwestycja w turystyce.
To kolejna nagroda, jaką w ostatnim czasie otrzymała placówka.
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Po złożeniu kwiaty przez delegacje pre-
zydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt 
przypomniał zasługi burmistrza Teodora 
Bolduana dla rozwoju przedwojennego 
Wejherowa. To dzięki niemu w bardzo 
krótkim okresie m.in. został wybudowa-
ny basen kąpielowy, stadion WKS Gryf, 
korty tenisowe, rozbudowano strzelni-
cę, rozwinięto ochotniczą działalność 
strażacką oraz zainicjowano rozbudowę 
dzielnicy domów jednorodzinnych na 
Śmiechowie. Zapoczątkowano też rozwój 
działalności patriotycznej, sportowej, 
społecznej i kulturalnej, do czego wra-
ca się dzisiaj często sięgając do korzeni 
okresu międzywojennego przy okazji ju-
bileuszy i rocznic organizacji pozarządo-
wych i stowarzyszeń.

- Wybuch II wojny światowej przerwał 
intensywny rozwój Wejherowa pod ak-
tywnym kierownictwem burmistrza Teo-
dora Bolduana, a on sam zapłacił za to 
swoim życiem rozstrzelany przez Niem-

ców w lesie koło Wejherowa – mówi pre-
zydent Krzysztof Hildebrandt.

- Pomysł upamiętnienia 82. rocznicy 
śmierci burmistrza Teodora Bolduana 
narodził się z okazji nadania rondu w ul. 
Strzeleckiej im. Kurkowego Bractwa 
Strzeleckiego, którego był on wielkim 
sympatykiem – podkreśla Tomasz Klas, 
prezes Kurkowego Bractwa Strzeleckiego 
w Wejherowie.

W uroczystości wzięli udział m.in. pre-
zydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, 
zastępca prezydenta Arkadiusz Krasz-
kiewicz, sekretarz miasta Bogusław Su-
wara, wiceprzewodniczący Rady Miasta 
Leszek Szczypior, wicestarosta powiatu 
wejherowskiego Jecek Thiel, wójt gmi-
ny Wejherowo Przemysław Kiedrowski, 
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 im. 
Teodora Bolduana w Wejherowie Wioleta 
Podolska z młodzieżą i sztandarem szko-
ły, przedstawiciele Kurkowego Bractwa 
Strzeleckiego oraz działacze Zrzeszenia 

Kaszubsko-Pomorskiego w Wejherowie 
z prezesem Mirosławem Gaffką na czele. 
Obecni byli również przedstawiciele służb 
mundurowych m.in. wojska, więziennic-
twa i leśnictwa.

Teodor Bolduan po wybuchu II wojny 
światowej na mocy porozumienia z do-
wódcą 1 Morskiego Pułku Strzeleckiego 
płk. Kazimierza Pruszkowskim pełnił 
funkcje komisarza cywilnego. Teodor Bol-
duan wyasygnował z budżetu miasta środ-
ki na zakup drewna do budowy okopów 
i umocnień oraz zaopatrzył Wejherowo na 
dłuższy czas w żywność. Gdy Wojsko Pol-
skie 8 września 1939 roku opuściło miasto 
udał się do Gdyni, gdzie współpracował 
z komisarzem rządu Stanisławem Soko-
łem. 14 września po wkroczeniu Niemców 
do Gdyni został aresztowany i osadzony 
w siedzibie Gestapo na Kamiennej Górze, 
a po przesłuchaniu wywieziony do więzie-

nia w Wejherowie, gdzie był bity do utraty 
przytomności. Znęcał się na nim szcze-
gólnie esesman Hans Schowe (przedwo-
jenny woźny magistratu Jan Szewa, który 
w połowie 1939 roku uciekł do Gdańska 
i tam został wcielony do dywizji Heim-
wehr-Danzig). Aby poniżyć burmistrza 
hitlerowcy kazali mu sprzątać miejskie 
wychodki zakładając uprzednio żelazne 
łańcuchy na szyi. W końcu września wi-
dziano go jeszcze w okolicach Dębogórza 
podczas prac polowych. 15 października 
hitlerowcy wywieźli Teodora Bolduana 
pod Zamkową Górę (3 km w kierunku 
drogi na Szemud) i w odległości około 
300 metrów od szosy kazali mu wykopać 
dół, a potem zamordowali siedmioma 
strzałami w plecy. Jego ciało wrzucili do 
dołu, przykryli gałęziami i kamieniami, 
a następnie zakopali. W chwili męczeń-
skiej śmierci miał 37 lat. O zbrodni po 

zakończeniu wojny poinformował bur-
mistrza Bernarda Szczęsnego restaurator 
Schumann, który był świadkiem rozmo-
wy gestapowców na ten temat w jego lo-
kalu. Po odkopaniu i rozpoznaniu zwłok 
trumna z ciałem Teodor Bolduana została 
wystawiona w ratuszu, a później po uro-
czystym przewiezieniu ulicami miasta 
odprowadzona do Kościerzyny, gdzie 
został pochowany i tam znajduje się jego 
prawdziwy grób. W 1976 roku w miejscu 
gdzie został zamordowany wzniesiono 
pomnik. Obecnie imię burmistrza Teo-
dora Bolduana nosi Szkoła Podstawowa 
nr 11 w Wejherowie. Jego imię noszą też 
ulice w Wejherowie i w Kościerzynie. 
W wejherowskim ratuszu jest sala histo-
ryczna okresu międzywojnia z mówiącym 
burmistrzem Teodorem Bolduanem, któ-
ry wzbudza olbrzymie zainteresowanie 
zwiedzających.
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Kwiaty na mogile burmistrza 
Teodora Bolduana

WEJHEROWO | W 82. rocznicę śmierci Teodora Bolduana, przedwojennego burmistrza Wejherowa, zamordowanego w lesie przez hitlerowców 15 paź-
dziernika 1939 roku, na jego symbolicznej mogile znajdującej się w rejonie Góry Zamkowej zostały złożone kwiaty i zapalone znicze. Jego prawdziwy grób 
znajduje się na cmentarzu w Kościerzynie. Uroczystość odbyła się z inicjatywy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie.

Swój udział w procesie plano-
wania mieli mieszkańcy dzielnicy, 
w rejonie ulic Marynarki Wojennej, 
Krzywej i Łąkowej czyli tzw. „Cegiel-
ni”, składając swoje wnioski, a także 
kontaktując się w sprawie bieżących 
prac nad projektem i uczestnicząc 
w publicznych konsultacjach. 

Nowy miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego (Uchwała 
Rady Miasta Wejherowa Nr VIIIk/
XXV/341/2021) ustala zasady, dzięki 
którym możliwy będzie harmonijny 
rozwój nowej zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej z poszano-
waniem prawa własności, środowi-
ska przyrodniczego i w nawiązaniu 
do zabudowy istniejącej. Zasady 
wprowadzone w nowym planie utrzy-
mują dotychczasowy charakter dziel-
nicy jako terenu zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej i pozwalają 

na rozwój tej funkcji zgodnie z zasa-
dami racjonalnego gospodarowania 
istniejącą tam przestrzenią.

W planie zachowano  tereny zielo-
ne w pasie pomiędzy ulicą Łąkową 
i lasem - wzdłuż Cedronu oraz w są-
siedztwie Parku Majkowskiego. 
Nastąpiła również weryfikacja za-
kresu i lokalizacji ujęć wód zgodnie 
z wnioskami PEWiK.

Obowiązujące ustalenia uzyskały 
pozytywne uzgodnienia i opinie od-
powiednich organów, między innymi 
Pomorskiego Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków i Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska.

Przypomnijmy, że miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzenne-
go to akt prawa miejscowego, któ-
ry ustala przeznaczenie terenów 
oraz określa docelowy sposób ich za-
gospodarowania i zabudowy.

Nie powstanie tu żaden blok mieszkalny
WEJHEROWO | Radni uchwalili zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Teren niskiej zabudowy jednorodzinnej zostanie utrzymany.

Nauczyciel to ktoś, kto potrafi wykorzystać swoją pomysło-
wość, dociekliwy umysł do wypracowania rzadkiej umiejęt-
ności zachęcania innych do myślenia, poznawania i działania. 
Pani Justyna Hennig-Królak, nauczycielka ze Szkoły Pod-
stawowej w Nowym Dworze Wejherowskim, za swoją pracę 
została odznaczona medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Uroczyste wręczenie medali przez Pomorską Kurator Pa-
nią Małgorzatę Bielang, odbyło się w dniu 13 października 
w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

oDzNaczeNie Dla 
Nauczycielki z SP
Powiat | Nauczycielka, którą doceniono na co dzień uczy 
w Szkole Podstawowej w Nowym Dworze wejherowskim.

fot. FB Gmina Wejherowo
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Już mogą ćwiczyć na powietrzu
REda | Dwa miesiące przed terminem zakończyła się rozbudowa siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej nr 6.

„Rozbudowa miejsca do aktyw-
nego wypoczynku przy Szkole 
Podstawowej nr 6” to jeden ze 
zwycięskich projektów redzkiego 
Budżetu Obywatelskiego. Z po-
wodu pandemii realizacja inwe-
stycji przesunęła się o rok.

- Z siłowni zewnętrznej przy 
SP6 korzystają chętnie młodzież 
i dorośli, a potrzeba jej roz-
budowy i doposażenia została 
zgłoszona przez okolicznych 
mieszkańców w ramach Budże-
tu Obywatelskiego 2020 – mówi 
Halina Grzeszczuk, zastępca bur-
mistrza Redy – Ogólnodostępne 
miejsce do zajęć fizycznych oraz 
aktywnego wypoczynku jest tej 
okolicy bardzo potrzebne. Umo-

wa z wykonawcą przewidywała 
termin grudniowy, więc tym bar-
dziej cieszymy się, że prace udało 
się zakończyć wcześniej.

Chociaż plenerowa siłownia jest 
zlokalizowana na terenie szkoły, 
korzystać z niej mogą wszyscy 
mieszkańcy. W ramach realizo-
wanego projektu zakupiono nowe 
urządzenia, utwardzono wjazd 
od strony ul. Piaskowej i alejki dla 
pieszych oraz odtworzono zieleń. 

Całość kosztowała prawie 65 ty-
sięcy złotych. 

W ramach BO 2020 na za-
kończenie czekają jeszcze dwie 
inwestycje. Pierwsza to minibo-
isko wielofunkcyjne przy Szkole 
Podstawowej nr 2, gdzie będzie 

można grać w piłkę ręczną, siat-
kówkę oraz koszykówkę. Z tego 
obiektu, oprócz uczniów SP2, po 
uprzednim uzgodnieniu z dyrek-
cją szkoły również będą mogli 
korzystać mieszkańcy. Drugą in-
westycją w trakcie jest oświetlenie 
placu zabaw w Redzie Rekowie 
wraz z fragmentem ulicy Korzen-
nej, gdzie powstanie 10 nowych 
punktów świetlnych, a plac zabaw 
zostanie doposażony.

Już niedługo, bo na początku 
listopada dowiemy się, na jakie 
projekty będzie można głosować 
w ramach Budżetu Obywatel-
skiego 2021. Głosowanie zaczy-
na się 15 listopada i będzie trwa-
ło dwa tygodnie.fo
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INFORMACJA

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami 
(tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 1990 ze zm.)

Zarząd Powiatu Wejherowskiego
informuje,

że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wejhero-
wie, ul. 3 Maja 4 oraz na stronach internetowych: 
www.bip.powiatwejherowski.pl, www.powia-
twejherowski.pl, www.uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl  
zamieszczono, na okres 21 dni, wykaz nr XII/2021 
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Pań-
stwa,  położonej w Rumi,  przeznaczonej  do zbycia 
w drodze sprzedaży bezprzetargowej na rzecz 
Gminy Miejskiej Rumia.

Wykaz  wywieszono w dniu  18 października 2021 r.

OGłOSZenIe 256/2021/DB

Polna – jedna z dłuższych 
i ważniejszych redzkich ulic, 
od roku 2018 jest sukce-
sywnie przebudowywana. 
W pierwszym etapie, ze 
środków własnych wybu-
dowano układ drogowy na 
odcinku ponad 600 metrów, 
a po stronie północnej 
jednostronny chodnik wraz 
z oświetleniem. Powstała też 
sieć kanalizacji deszczowej 
z przepompownią i - wybu-

dowana wspólnie z PEWIK Gdynia - nowa sieć wodociągowa. 
W drugim etapie, w roku 2019, zrealizowano kolejne 300 
metrów w kierunku ulicy Karłowicza, czyli asfaltową jezdnię, 
jednostronny chodnik z szarej kostki betonowej oraz wjazdy 
na posesje po obu stronach ulicy. Na wykonanie trzeciego, 
największego etapu inwestycji Reda pozyskała ponad dwa 
i pół miliona dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządo-
wych, co między innymi pozwoliło wybudować chodnik po 
południowej stronie i ścieżkę rowerową na całej długości 
ulicy. Bezpieczeństwo użytkowników drogi po przebudowie 
znacząco się poprawiło, gdyż pięć skrzyżowań wykonano 
jako tzw. skrzyżowania wyniesione, czyli element uspokoje-
nia ruchu, a droga została oświetlona. 
Łącznie w trzech etapach wykonano 266 m ulicy Karłowicza 
oraz 1400 m ulicy Polnej i 234 m ulicy Szymanowskiego. 
Łączna wartość inwestycji wynosiła ponad 12 mln złotych, 
z czego 2 567 696,00 zł pochodziło z Funduszu Dróg Samo-
rządowych. Pozostałe środki zapewniła Gmina Miasto Reda. 
Na tle nowej Polnej niezbyt dobrze prezentował się ostatni 
fragment ulicy, od przejazdu kolejowego do ulicy Puckiej.
- Chociaż odczuwamy już trudności budżetowe, udało się 
przystąpić do realizacji odcinka Polnej, z czego prawie po-
łowa, bo ponad 90 metrów jezdni jest budowana w ramach 
tzw. umowy drogowej przez dewelopera – mówi Halina 
Grzeszczuk, zastępca burmistrza Redy – Do końca roku 
inwestycja powinna się zakończyć.
Na 200 metrowym odcinku ulicy powstaje nowa jezdnia 
z kostki i chodniki. W zależności od układu terenu, nowa 
jezdnia ma szerokość 5 lub 6 metrów, chodnik o szerokości do 
2 metrów miejscami będzie jednostronny, a tam, gdzie to moż-
liwe – po obu stronach ulicy. Łączny koszt inwestycji, dzielony 
przez Gminę i dewelopera, to ponad 300 tysięcy złotych. 
Aby całkowicie zakończyć przebudowę ulicy Polnej, trzeba 
będzie jeszcze zrealizować mały odcinek przy skrzyżowaniu 
z ulicą Przemysłową, lecz to stanowi odrębne zadanie.

BuDują kolejNy 
oDciNek ulicy PolNej
reDa | Ponad rok mieszkańcy czekali na rozpoczęcie 
przebudowy kolejnego odcinka ulicy Polnej w redzie – 
między ulicą Pucką a ulicą Przemysłową. Prace trwają.

fot. UM Reda

OGłOSZenIe 257/2021/DB

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Rumi

Stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomo-
ściami (t.j. - Dz. U. z 2020r., poz. 1990 z późn. zm.) 
informuję, iż w siedzibie Urzędu Miasta Rumi 
przy ul. Sobieskiego 7, na okres 21 dni wywieszo-
ny został Wykaz nr XXV stanowiący załącznik do 
Zarządzenia nr 1147/272/2021 Burmistrza Miasta 
Rumi z dnia 15 października 2021 roku obejmu-
jący nieruchomość niezabudowaną oznaczoną 
jako działka nr 259/52 o pow. 445m², obr. 12, 
położoną w Rumi przy ul. Marszałka Józefa Pił-
sudskiego, stanowiącą własność Gminy Miejskiej 
Rumia przeznaczoną do sprzedaży w drodze 
przetargu ustnego nieograniczonego.

Rumia, dnia 20.10.2021r.
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Nowy plac zabaw już czynny

Na terenie objętym inwestycją pojawią się przepuszczal-
ne ścieżki z mineralnego kruszywa, a także ławki i kosze 
na śmieci. Obszar będzie wyrównany, zamontowany 
zostanie system do podlewania, a nasadzone zostaną 
wysokie krzewy (m.in. dereń kwiecisty, lilak pospolity, ka-
lina), byliny (szałwia i lawenda) oraz niskie krzewy i trawy 
ozdobne, takie jak: hortensje, ostnice, miskanty czy róże. 
Łącznie przybędzie ponad 9 tysięcy roślin. Natomiast 
istniejące drzewa zostaną przycięte lub przesadzone, 
żadne z nich nie zostanie wycięte. Wszystkie prace mają 
się zakończyć do połowy grudnia.
Koszt inwestycji to ponad milion złotych, z czego 450 
tysięcy stanowi dofinansowanie pozyskane ze Starostwa 
Powiatowego w Wejherowie.

PrzyBęDzie zieleNi
Na ulicy DęBogórSkiej
rumia | rozpoczęto realizację kolejnej proekologicznej 
inwestycji. zlokalizowane pomiędzy rondami lecha 
kaczyńskiego i macieja Płażyńskiego niezagospodaro-
wane tereny zielone wkrótce przejdą metamorfozę.

W trakcie uroczystości z udziałem władz 
miasta i powiatu, a także delegacji bractw kur-
kowych z terenu województwa pomorskiego 
i przedstawicieli wejherowskich służb mundu-
rowych, odegrano i odśpiewano „Hymn Strzel-
ców”, jako Hymn Bractw Kurkowych.

Następnie Tomasz Klas - prezes Kurkowego 
Bractwa Strzeleckiego poinformował o treści 
Uchwały Rady Miasta z 15 czerwca br. nada-
jącej rondu nazwę Kurkowego Bractwa Strze-
leckiego dziękując Prezydentowi Miasta Wej-
herowa i Radzie Miasta za takie uhonorowanie 
braci kurkowych.

- Nadając rondu tę nazwę pragniemy podkreślić 
znaczenie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego, któ-

re zapisało piękne karty w historii i współczesno-
ści miasta Wejherowa, a przy tym chcemy przy-
pomnieć że niedaleko tego miejsca znajdowała 
się strzelnica braci kurkowych, która odgrywała 
rolę ważnego ośrodka kultury w mieście – powie-
dział prezydent Krzysztof Hildebrandt dodając, 
że Bractwo chciałoby odbudować tę strzelnicę, 
aby to miejsce ponownie odżyło.

Wśród licznych gości, którzy wzięli udział 
w uroczystości obecni byli m.in. prezes Okręgu 
Pomorskiego Kurkowych Bractw Strzeleckich 
Lech Magnuszewski zastępca prezydenta Arka-
diusz Kraszkiewicz, sekretarz miasta Bogusław 
Suwara, wiceprzewodniczący Rady Miasta 
Leszek Szczypior, wicestarosta powiatu wej-

herowskiego Jecek Thiel, wiceprzewodniczący 
Rady Powiatu Bogdan Tokłowicz, wójt gminy 
Wejherowo Przemysław Kiedrowski, prezes 
MZK Czesław Kordel, dyrektor Aresztu Śled-
czego w Wejherowie mjr Grzegorz Wschol-
ski, zastępca dowódcy Batalionu Dowodzenia 
MW kmdr ppor. Mateusz Redlin, komendant 
Straży Miejskiej Zenon Hinca, Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Wejherowo Jacek Szulc, prezes 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Wejhe-
rowie Mirosław Gaffka, prezes honorowy KBS 
w Wejherowie Jacek Kazimierz Gołąbek i inni.

Obecne były poczty sztandarowe Kurkowych 
Bractw Strzeleckich m.in. z Gdyni, Skarszew, 
Kościerzyny, Starogardu i Tczewa.

Rondo w ul. Strzeleckiej 
otrzymało nazwę

WEJHEROWO | 15 października br. na rondzie w ciągu ul. Strzeleckiej odsłonięto uroczyście tablicę 
z nazwą: Rondo Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie. O nadaniu tej nazwy zadecydowała 
Rada Miasta Wejherowa mocą uchwały nr VIIIk/XXVI/369/2021 z dnia 15 czerwca 2021 roku.
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fot. rumia.eu

W Łebieńskiej Hucie powstał nowy plac za-
baw! Przedsięwzięcie zostało zrealizowane dzię-

ki grantowi, który otrzymano w dobrosąsiedz-
kim programie „WzMOCnij swoje otoczenie”, 

organizowanym przez Polskie Sieci Elektroener-
getyczne. Szkoła otrzymała 20 tys. złotych!

W ramach realizacji projektu zamontowano 
m.in. schodki z barierkami, tunel, trap, belkę 
balansującą, zjeżdżalnię oraz podwójną, rów-
noważną huśtawkę. Nowe miejsce do zabawy 
służy wzmacnianiu więzi między rówieśnikami 
i promocji zachowań prospołecznych. Szkoła 
prowadzi na placu zajęcia ruchowe z ucznia-
mi. Plac zabaw pełni również rolę zaplecza 
rekreacyjnego dla najmłodszych mieszkańców 
w czasie imprez okolicznościowych.

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” 
wspiera lokalne inicjatywy związane z akty-
wizacją społeczną, rozwojem wspólnej prze-
strzeni publicznej, poprawą jakości życia i bez-
pieczeństwa mieszkańców. Więcej informacji 
o działalności Polskich Sieci Elektroenerge-
tycznych i programie „WzMOCnij swoje oto-
czenie” można przeczytać na stronach:

www.raport.pse.pl
www.wzmocnijotoczenie.pl.

GMiNa SZEMUd | Dla dzieci to świetne miejsce do zabaw, jak i integracji, dla rodziców miejsce gdzie mogą na chwile odetchnąć. 

Następną akcję szczepienia przeciwko COVID-19 zaplanowano na 
sobotę, 30go października. Gmina Luzino zaprasza chętnych przed 
OSP w Luzinie gdzie w godzinach od 09:00 do 14:00 będzie stacjono-
wał szczepibus.

Szczepienia będą realizowane szczepionką Johnson&Johnson oraz 
Pfizer pod okiem lekarza. Istnieje możliwość szczepienia osób od 12 
roku życia oraz cudzoziemców. Na III dawkę organizatorzy zaprasza-
ją osoby powyżej 50 roku życia oraz pracowników systemu ochrony 
zdrowia, którzy mają kontakt z pacjentami.

Po wstępnej rejestracji pracownicy szczepić będą od 09:00 do 10:30, 
natomiast bez rejestracji od 10:30 do godziny 14:00. Dla osób bez 
transportu, Gmina zapewnia go bezpłatnie.

Akcja organizowana jest przy współudziale Wojewody Pomorskiego, 
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, Gminy Luzino 
oraz OSP Luzino.
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Kolejna okazja do 
zaszczepienia się
LUZiNO | To już kolejna akcja szczepień w Gminie Luzino, szczepi-
bus ponownie przyjedzie dla mieszkańców.
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„Umiera się nie dlatego, by przestać 
żyć, lecz po to, by żyć inaczej” - Paulo 
Coelho

 
- Dzisiaj trudno zebrać myśli i wy-

powiedzieć słowami smutek, który 
czujemy, kiedy mówimy o Henryku, 
że „był”… – mówi prezydent Wejhero-
wa Krzysztof Hildebrandt - To postać, 
która zapisała się w historii naszego 
miasta jako niezwykle aktywny spo-
łecznie człowiek działający na różnych 
płaszczyznach. Wrażliwy na drugiego 
człowieka, zawsze chętny do pomocy. 
Zaangażowany w sprawy miasta i lo-
kalnej społeczności – jako wieloletni 
wiceprezes i prezes Zrzeszenia Kaszub-
sko-Pomorskiego. Z dużą wrażliwością 
podchodził do zwierząt. Będzie nam go 
z pewnością brakowało…

Henryk Kanczkowski był radnym od 
1994 r., a w Radzie Miasta Wejherowa 
sprawował wiele odpowiedzialnych 
funkcji w komisjach, m.in. przez ostat-
nie 23 lata kierował komisją Rady Mia-
sta zajmującą się inwestycjami, sprawa-
mi komunalnymi i ochroną środowiska. 
W latach 1994-1998 był również Człon-
kiem Zarządu Miasta Wejherowa. Pra-
cując na rzecz mieszkańców kierował 

się dobrem, poczuciem estetyki, ładu 
i porządku. Zawsze popierał wszelkie 
inicjatywy, które mogły poprawić ja-
kość życia mieszkańców i wizerunek 
naszego miasta. Otwarty na drugiego 
człowieka, nigdy nie odmówił pomo-
cy. Ale był także wrażliwy na krzywdę 
zwierząt. Działał na rzecz poprawy losu 
bezdomnych zwierząt żyjących w mie-
ście. Wspierał organizacje działające na 
rzecz zwierząt.

Absolwent Politechniki Gdańskiej, 
specjalista radiokomunikacji. Był pio-
nierem telewizji lokalnej w Wejherowie, 
w 1991 r. zorganizował w Wejherowie 
system pierwszej Telewizji Kablowej. 
Kolejnym krokiem było uruchomienie 
pierwszego w naszym mieście telewi-
zyjnego programu lokalnego.

Henryk Kanczkowski przez wiele lat 
swojego zawodowego życia poświecił 
młodzieży, prowadząc kształcenie prak-
tyczne w swoim zakładzie radiowo-te-
lewizyjnym. Wielokrotnie podkreślał, 
że inwestycja w młodzież to gwarancja 
rozwoju miasta. Jako przewodniczą-
cy branżowej Komisji Egzaminacyj-
nej w Pomorskiej Izbie Rzemieślniczej 
Małych i Średnich Przedsiębiorstw 
w Gdańsku, dbał o dobre przygotowa-

nie młodych ludzi do zawodu. Za tę 
działalność został wyróżniony m.in. 
złotą i srebrną odznaką rzemiosła.

Rodowity wejherowianin. Znany z za-
angażowania w sprawy Kaszub i Pomo-
rza. Miłość do małej Ojczyzny i poczu-
cie lokalnej przynależności sprawiły, że 
krzewił kulturę kaszubską, aktywnie 
działając w wejherowskim oddziale 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. 
W latach 1993 – 1998 piastował sta-
nowisko wiceprezesa, a w latach 2010-
2016 – prezesa wejherowskiego oddzia-
łu Zrzeszania Kaszubsko-Pomorskiego.

Jego działalność na rzecz kultury, Ka-
szub i Pomorza została wielokrotnie 
doceniona i nagrodzona. Prezydent 
Miasta Wejherowa Krzysztof Hilde-
brandt nagrodził go Medalem Miasta 
Wejherowa, Medalem Róży i Repliką 
Statuetki Jakuba Wejhera.

Każdy, kto go poznał, mówi o nim, że 
był eleganckim, pełnym życiowego opty-
mizmu i poczucia humoru człowiekiem. 
Był otwarty na argumenty i zdolny do 
kompromisu. Nawet podczas choroby, 
która podstępnie zabierała mu siły, nie 
poddawał się i dzielnie walczył do końca.

Jego Postać z pewnością pozostanie 
w naszej wdzięcznej pamięci.

Żegnamy Henryka Kanczkowskiego
WEJHEROWO | Z głębokim smutkiem i żalem informujemy, że 16 października zmarł Henryk 
Kanczkowski – wieloletni radny Miasta Wejherowa, działacz społeczny, aktywnie angażujący 
się w sprawy miasta i jego mieszkańców, którego hasłem było: „Najważniejsi są mieszkańcy”. 
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Radnego Miasta Wejherowa (1994-2021),
wieloletniego Przewodniczącego

Komisji Spraw Komunalnych Rady Miasta,
Członka Zarządu Miasta Wejherowa w latach 1994-1998,

pełnego pasji samorządowca, człowieka otwartego,
naszego Przyjaciela…

Rodzinie oraz Bliskim
szczere wyrazy współczucia

składają

,,Można odejść na zawsze,
By stale być blisko…”

ks. Jan Twardowski 

OGłOSZenIe 255/2021/DB

Wiceprzewodniczący 
Rady Miasta Wejherowa

Wojciech Kozłowski

Przewodniczący Rady 
Miasta Wejherowa 

Jacek Gafka

Wiceprzewodniczący 
Rady Miasta Wejherowa

Leszek Szczypior

wraz z Radnymi Miasta Wejherowa

HenRyka 
kanczkoWskiego

Z powodu śmierci Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci”. 
Wisława Szymborska

OGłOSZenIe 254/2021/DB

Przewodniczący Rady
Powiatu Wejherowskiego

Józef Reszke
wraz z Radnymi

Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius

wraz z Zarządem Powiatu
i współpracownikami

HenRyka 
kanczkoWskiego

Radnego Rady Miasta Wejherowa od 1994 r., 
byłego Prezesa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego

Oddział w Wejherowie,
przedsiębiorcy, społecznika i propagatora kultury kaszubskiej

Niech spoczywa w pokoju.

Najszczersze wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim
składają:
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OGłOSZenIe 260/2021/DB

Bogusław Suwara
Sekretarz Miasta

Wejherowa

Beata Rutkiewicz
Zastępca Prezydenta

Wejherowa

Arkadiusz Kraszkiewicz
Zastępca Prezydenta

Wejherowa

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

OGłOSZenIe 258/2021/DB

Śp. HenRyka kanczkoWskiego

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Przez wiele lat poświęcał się pracy na rzecz Wejherowa i jego mieszkańców.
W latach 1977 – 1994 prowadził kształcenie praktyczne uczniów  

w zakładzie radiowo-telewizyjnym, za co otrzymał srebrną i złotą odznakę rzemiosła.
Był przewodniczącym branżowej Komisji Egzaminacyjnej  

w Pomorskiej Izbie Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku 
oraz założycielem Telewizji Kablowej Wejherowo.

W latach 1993 – 1998 piastował stanowisko Wiceprezesa, a od 2010 do 2016 roku Prezesa  
wejherowskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

 Za zasługi dla miasta oraz działalność na rzecz ochrony i utrwalania dziedzictwa kulturowego Kaszub i Pomorza 
wyróżniony Medalem Miasta Wejherowa w 2010 roku, Medalem Róży w 2013 roku i Repliką Statuetki Jakuba Wejhera w 2017 roku.  

Żegnamy działacza społecznego, oddanego sprawom miasta, kulturze kaszubskiej i służbie drugiemu człowiekowi.

Odszedł od nas człowiek o wspaniałym sercu,  pełen wrażliwości i życzliwości, empatyczny i serdeczny, kolega i przyjaciel.

Będzie nam Go bardzo brakowało.

Łączymy się w bólu z rodziną oraz wszystkimi bliskimi zmarłego 
i składamy wyrazy głębokiego współczucia. 

Radnego Miasta Wejherowa 
przewodniczącego komisji spraw komunalnych

wieloletniego chórzysty CHÓRU MĘSKIEGO „HARMONIA”

Pogrążonej w smutku i żalu Rodzinie
oraz wszystkim bliskim zmarłego
wyrazy najgłębszego współczucia

składa
Krzysztof Hildebrandt

Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

BRUnona 
sycHoWskiego

Nekrologi
Kondolencje

Zamów!
d.bieszke@expressy.pl

660 731 138

Z głębokim żalem
oraz wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
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W trosce o bezpieczeństwo naszych najmłodszych wczo-
raj policjanci z Redy przeprowadzili spotkanie z dziećmi 
z Przedszkola Anioła Stróża. Podczas nauki munduro-
wi omawiali zasady bezpieczeństwa w czasie drogi do 
przedszkola oraz spacerów. Przedszkolaki dowiedziały 
się zachowywać chodniku podczas spacerów i jak prze-
chodzić na drugą stronę ulicy. Policjanci przypominali, 
że dzieci mogą wychodzić na drogę tylko z opiekunem. 
Najmłodszych zapoznawano ze znakami drogowymi, tak 
aby ich rozpoznanie i znaczenie było dla nich łatwe.
Ponadto spotkanie było doskonałą okazją do tego, aby 
dowiedzieć się czegoś więcej o pracy policjantów, a tak-
że obejrzeć policyjny radiowóz. Mundurowi odpowiadali 
również na mnóstwo ciekawych pytań.

PrzeDSzkolaki oDwieDziły 
DzielNicowych z reDy
reDa | Dzielnicowi z komisariatu Policji w redzie spo-
tkali się z przedszkolakami. Funkcjonariusze opowia-
dali najmłodszym uczestnikom ruchu drogowego jak 
należy się zachowywać, aby być bezpiecznym w drodze 
do przedszkola.

fot. kPP Wejherowo

OGłOSZenIe 149/2021/DB

Potrącony pieszy na przejściu
GOściciNO | Rannego pieszego przewieziono do szpitala. Kierowca był trzeźwy, a całą sprawę wyjaśniają jeszcze policjanci. Apeluje się 
o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonach przejść dla pieszych. 

Policjanci, we wtorek 19 października, rano otrzy-
mali zgłoszenie dotyczące wypadku drogowego, do 
którego doszło w Gościcinie na drodze krajowej nr 6. 
Na miejsce zdarzenia pojechali policjanci ruchu drogo-
wego, którzy zabezpieczyli miejsce wypadku, wykonali 
oględziny i zabezpieczyli dokumentację fotograficzną. 
Jak wstępnie ustalili funkcjonariusze, 46-letni kierow-
ca samochodu renault clio, jadąc w kierunku Lęborka, 
prawdopodobnie nie ustąpił pierwszeństwa pieszemu, 
przechodzącemu przez oznakowane przejście dla pie-
szych. W wyniku odniesionych obrażeń ciała 59-letni 
pieszy został przetransportowany do szpitala.

Kierowca samochodu został sprawdzony alko-te-
stem, był trzeźwy. Teraz sprawą zajmą się mundurowi, 
którzy będą dokładnie wyjaśniali wszelkie okoliczno-
ści zdarzenia. ‘

Policjanci przypominają i apelują do kierujących:
Kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pie-

szych, jest obowiązany:
· zachować szczególną ostrożność,

· zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebez-
pieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu 
albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pie-
szemu znajdującemu się na tym przejściu albo wcho-
dzącemu na to przejście.

Nowe regulacje nie zwalniają również pieszego z obo-
wiązku zachowania szczególnej ostrożności podczas 
wchodzenia i przechodzenia przez jezdnię lub torowisko 
oraz korzystania z przejścia dla pieszych. W dalszym ciągu 
zabrania się także pieszemu wchodzenia na jezdnię bezpo-
średnio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu 
dla pieszych.

Bardzo ważną zmianą dla pieszego jest zakaz korzy-
stania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego 
podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię 
lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub 
przechodzenia przez przejście dla pieszych – w sposób, 
który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji 
sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych.

Źródło: KPP Wejherowofo
t. 
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Wsiadł jak do swojego i odjechał
WEJHEROWO | Policjanci zatrzymali mężczyznę, który ukradł samochód. Sprawca nie umiał 
wyjaśnić swojego motywu postępowania.

Policjanci w minioną sobotę otrzymali zgłosze-
nie o kradzieży samochodu nissan patrol o war-
tości kilkudziesięciu tysięcy złotych. Mundurowi 
natychmiast zajęli się sprawą i w poniedziałek po 
południu zatrzymali sprawcę kradzieży oraz odzy-
skali skradziony samochód. W trakcie wyjaśniania 
okoliczności, sprawca nie był w stanie powiedzieć, 
dlaczego ukradł samochód, a jedynie wyjaśnił, że 
w tym dniu spożywał alkohol. Mundurowi usta-
lili, że pokrzywdzony zostawił otwarty samochód 
na posesji, a kluczyki znajdowały się w środku. 

65-latek, kiedy wsiadł do samochodu, zauważył 
kluczyk, zapalił silnik i odjechał, po drodze wje-
chał w betonowe ogrodzenie posesji. Mężczyzna 
został już przesłuchany i usłyszał zarzut dotyczą-
cy kradzieży mienia. Podczas sprawdzania za-
trzymanego w policyjnych systemach okazało się, 
że działał w ramach powrotu do przestępstwa. 
Samochód został już przekazany właścicielowi. 
Kradzież mienia jest zagrożona karą do 5 lat po-
zbawienia wolności. 

Źródło: KPP Wejherowofo
t. 
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W poniedziałek 18 października, po godzinie 18:00 policjanci otrzymali 
zgłoszenie o wypadku drogowym, do którego doszło w Wejherowie na 
skrzyżowaniu ulicy Ofiar Piaśnicy z ulicą Parkową. Na miejsce pojecha-
li mundurowi ruchu drogowego, którzy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, 
przeprowadzili oględziny oraz wyjaśniali okoliczności. Ze wstępnych 
policyjnych ustaleń wynika, że 63-letni kierowca jadąc samochodem Kia 
Sportage ulicą Parkową na skrzyżowaniu z drogą W218, prawdopodobnie 
nie ustąpił pierwszeństwa jadącemu ulicą Ofiar Piaśnicy 21-letniemu kie-
rowcy Volkswagena, w wyniku czego doszło do zderzenia.

Mundurowi zatrzymali prawo jazdy kierowcy samochodu Kia oraz 
dwa dowody rejestracyjne z obu pojazdów. Biorący udział w wypadku 
byli trzeźwi.

Teraz sprawą zajmą się policjanci Zespołu Wykroczeń Komendy Powia-
towej Policji w Wejherowie.

Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności na drodze, a przede 
wszystkim stosowanie się do znaków drogowych i zasad bezpieczeństwa.
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Zderzenie na 
skrzyżowaniu
WEJHEROWO | Wczoraj wieczorem policjanci zostali skierowani na 
miejsce zdarzenia drogowego w Wejherowie. Jak ustalili mundurowi, 
kierowca samochodu Kia Sportage zderzył się z Volkswagenem Golfem.
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Dzień upieczonego ziemniaka
WEJHEROWO | Klub Integracji Społecznej „Śródmieście” zorganizował przy małej scenie na terenie Parku Miejskiego 
w Wejherowie imprezę integracyjną dla mieszkańców pod nazwą „Dzień upieczonego ziemniaka”.

W programie spotkania były różne 
konkurencje ziemniaczane m.in. rzut 
ziemniakiem do celu, najwyższa obier-
ka, slalom z ziemniakiem na łyżce, 
konkurs wiedzy o ziemniaku, a także 
konkurs z wiedzy o Unii Europejskiej, 
bo przecież rewitalizacja Śródmieścia 
w Wejherowie odbywa się ze środków 
Unii Europejskiej.

Animator społeczny Izabela Wyborska 
z Klubu Integracji Społecznej „Śród-
mieście” zapewnia, że na organizowane 
przez Klub imprezy przychodzą zarówno 
stali uczestnicy spotkań, jak i zaprzyjaź-
nione szkoły i przedszkola, które wiedzą 
że z KIS-em zawsze można się dobrze 
zabawić i pojeść np. waty cukrowej lub 
popcornu.

- Liczymy zawsze na dobry nastrój 

i że pogoda nas nie zawiedzie. Jak do 
tej pory mamy szczęście. A że jesteśmy 
zawsze dobrze przygotowani, to o udany 
przebieg imprezy nie musimy się mar-
twić, bo wszystko jest dopięte na ostatni 
guzik – mówi Izabela Wyborska dodając, 
że przebiegiem zabaw kieruje sprawnie 
i zabawnie Kasia z firmy Intro-Dans, 
która zawsze potrafi wszystkich rozba-
wić. Nie zawodzą też wierni przyjaciele 
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wejhe-
rowie, którzy swoją obecnością uświet-
niają każdy festyn. 

- Ogólnie zainteresowanie naszą dzia-
łalnością rośnie, bo zainteresowani 
udziałem wiedzą, że u nas zawsze jest 
wesoło – dodaje informując, że kolejne 
spotkanie w formie balu dla dzieci zapla-
nowane jest na grudzień bieżącego roku. fo
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czy wyrok trybunału konstytucyjne-
go, to koniec Polski w unii?

Ten wyrok, to zdecydowanie atak na 
Unię Europejską, a właściwie atak na 
Polskę i Polaków, ponieważ Unia to na-
sza wspólna organizacja, która przesta-
nie istnieć, jeśli jej członkowie przesta-
ną przestrzegać obowiązujących w niej 
reguł, na które się umówili. Polski rząd 
stracił właśnie wiarygodność umacnia-
jąc nielegalnie powołane ciało sędziow-
skie. To krajowe ustawy, które niszczą 
wymiar sprawiedliwości są niezgodne 
z europejskim prawem, którego mamy 
obowiązek przestrzegać. Wyrok TK to 
skandal, grożący nie tylko utratą unij-
nych funduszy dzięki którym nasz kraj 
się rozwija, a pokolenie naszych dzieci 
zdążyło dorosnąć w lepszym świecie. To 
atak na podstawowe wartości, na miliony 
Polaków, którzy wybrali Unię Europejską 
i chcą w niej pozostać. 

a zjednoczona europa to faktycznie 
lepszy świat?

Wystarczy spojrzeć jak dzięki unijnym 
środkom w ciągu ostatnich lat zmieniło 
się wokół nas niemal wszystko. Woje-
wództwo Pomorskie od początku obec-
ności w UE otrzymało 48 mld zł z Brukseli 
na rozwój. Jednak UE to o wiele więcej niż 
pieniądze. To wspólnota, której częścią 
się czujemy. To nasze wspólne wartości: 
poszanowania godności osoby ludzkiej, 
wolności, demokracji, równości, państwa 
prawnego, poszanowania praw czło-
wieka, w tym praw osób należących do 
mniejszości. To otwarte granice. Ponad 
80% mieszkańców naszego regionu opo-
wiedziało się w referendum w 2003 roku 
za przystąpieniem do UE, a teraz garstka 
ludzi chce nas z niej wyprowadzić. 

teraz na pewno tych pieniędzy popły-
nie do Polski zdecydowanie mniej.

Choć polski rząd zdążył już odpalić 
kampanię pt. „770 miliardów dla Polski”, 
Komisja Europejska wstrzymała wypłatę 
środków dla Polski w ramach Krajowego 
Planu Odbudowy m.in ze względu na ła-
manie zasady praworządności. I trudno 
się dziwić władzom UE, że straciły cierpli-
wość i sięgają po coraz ostrzejsze formy 

nacisku na polski rząd. Tak ostentacyjne 
lekceważenie zasady praworządności 
mogłoby ujść we Wspólnocie Niepodle-
głych Państw, ale nie w Unii Europejskiej. 
Ta zasada wpisana jest w traktat, którego 
ratyfikację podpisał śp. Prezydent Lech 
Kaczyński. Szkoda tylko, że ofiarą tej po-
lityki mogą paść beneficjenci środków 
unijnych, czyli mieszkańcy Polski i oczy-
wiście Pomorza. 

a jeśli Polska w ogóle nie dostanie unij-
nych pieniędzy - co to będzie oznacza-
ło dla Pomorza? 

Katastrofę. Tzw. Polski Ład szykuje 
cięcie budżetów samorządów. Dla Po-
morza, dla gmin, powiatów i samorządu 
województwa oznacza to prawie 1 mi-
liard złotych rocznie mniej w budżetach. 
Mniej na edukację, ochronę zdrowia, 
pomoc społeczną czy infrastrukturę. 
Ze zmniejszonymi budżetami samorzą-
dów czeka nas inwestycyjna i cywiliza-
cyjna katastrofa. Chyba, że Prezes NBP 
wydrukuje brakujące 770 miliardów. Ale 
wówczas czeka nas jeszcze gorszy sce-
nariusz - wenezuelski. Albo może pre-
mier Morawiecki pożyczy te pieniądze 
w Chinach? 

co możemy zrobić w tej sytuacji?

Jestem przekonany, że obywatele gło-
śno zademonstrują jak ważne jest dla 
Polaków członkostwo w Unii. Musimy 
stanowczo protestować przeciwko pró-
bom polexitu. I to natychmiast, zanim 
Zjednoczonej Prawicy przyjdą do gło-

wy kolejne antyunijne pomysły. Jestem 
przekonany, że jeśli będziemy działać 
razem, solidarnie, to uda nam się obro-
nić nasz kraj przed ostrym zwrotem na 

wschód. Starsi z nas dobrze pamięta-
ją ten kierunek. Niestety, jak pokazują 
ostatnie wydarzenia, część z rządzących 
ewidentnie za tym kierunkiem tęskni.

PiS zaczyna wyprowadzać Polskę z Unii! 
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Trybunał Konstytucyjny orzekł, że niektóre zapisy Traktatu o Unii Europejskiej, są niezgodne z polską konstytucją. To otwarty atak na 
Unię Europejską, który grozi katastrofą dla całej Polski i utratą unijnych funduszy. O tej sytuacji rozmawiamy z Mieczysławem Stru-
kiem, marszałkiem województwa pomorskiego.

Kuriozalny wyroK TK w sprawie unijnego prawa
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Rozwojowy rok w Gminie Tczew
― Cały świat wspólnymi siłami walczy z panującą pandemią koronawirusa, jest to ważny 
cel do osiągnięcia, abyśmy mogli wrócić do „normalności”. Spójne działania wszystkich na 

rzecz uzyskania odporności przeciwko COVID-19 pozwolą samorządom i przedsiębiorstwom na 
współpracę, która będzie przynosiła owoce dla mieszkańców. ―

Pandemia COVID-19 jest szcze-
gólną sytuacją w historii Świata, 
kraju i gmin. To zupełnie nowe 
doświadczeniem, zarówno dla 
mieszkańców, przedsiębiorców, 
sfery publicznej oraz momentem 
do zmiany wielu aspektów funk-
cjonowania. 
Aby pomóc w naprawieniu szkód 
gospodarczych i społecznych, ja-
kie wyrządziła pandemia korona-
wirusa, Komisja Europejska, Par-
lament Europejski oraz szefowie 
państw i rządów UE zatwierdzili 
plan odbudowy dla Europy. Ma on 
pomóc w wyjściu z kryzysu oraz 
zapewnić podstawy dla bardziej 
nowoczesnej i zrównoważonej Eu-
ropy. Długoterminowy budżet UE 
w połączeniu z NextGenerationEU, 
tymczasowym instrumentem pobu-
dzającym ożywienie gospodarki, 
to największy pakiet środków, jaki 
został dotychczas sfinansowany 
z unijnego budżetu. Łączna kwota 
1,8 bln euro pomoże odbudować 
gospodarkę Europy po kryzysie 
wywołanym COVID-19.
Gmina posiada korzystną sytuację 
demograficzną, którą charaktery-
zuje rosnąca liczba mieszkańców, 
wysoki odsetek dzieci i młodzie-
ży, wysokie wskaźniki urodzeń. 
Mieszkańców gminy cechuje wy-
soka aktywność ekonomiczna, 
widoczna w niskich wskaźnikach 

bezrobocia oraz wysoki poziom 
przedsiębiorczości mieszkańców, 
widoczny w liczbie firm oraz dy-
namice ich wzrostu. 
Niewątpliwie wysoka aktywność 
inwestycyjna w zakresie mieszkal-
nictwa, widoczna w liczbie nowo 
powstałych mieszkań, wskazuje na 
atrakcyjność terenów zarówno dla 
developerów, jak i mieszkańców, 
którzy chcą mieszkać na terenie 
Gminy Tczew. Biorąc pod uwa-
gę bezpieczeństwo publiczne, 
niskie wskaźniki przestępczości 
oraz wysokie poczucie bezpie-
czeństwa wśród mieszkańców – 
Gmina Tczew jest przyjazna dla 
mieszkańców. 
W zakresie komunikacji spo-
łecznej administracji lokalnej ze 
społecznością gminy zachodzą 
zmiany, postawiono na likwidację 
bariery mieszkaniec – samorząd. 
Wójt Gminy Tczew Krzysztof Au-
gustyniak wykorzystuje każdą wol-
ną chwilę na spotkania, rozmowy 
z mieszkańcami. Pakiety powi-
talne wprowadzone dla nowona-
rodzonych mieszkańców gminy 
cieszą się taką popularnością, że 
inne gminy zaczęły wprowadzać 
podobne rozwiązania.
Kolejne inwestycje realizowane 
dzięki dofinansowaniom zewnętrz-
nym pozwalają na spełnienie my-
śli przewodniej – „Rozwój Gmi-

ny Tczew”. Kolejne remontowane 
drogi, budowa nowej świetlicy, 
budowa przedszkola, placów za-
baw – to tylko część wszystkich 
zadań inwestycyjnych, które są 
przeprowadzane w 2021 roku. - 
Pozyskane środki zewnętrzne na 
inwestycje w gminie pozwalają 
na zrealizowanie jeszcze większej 
ilości zadań. – mówi Wójt Gminy 
Tczew Krzysztof Augustyniak
Integracja mieszkańców i wspiera-
nie aktywności społecznej – jako 
bezpośrednia odpowiedź na po-
trzeby mieszkańców, w szczegól-
ności osób starszych, młodzieży, 
systemu pomocy społecznej, or-
ganizacji społecznych wymagała 
dostosowania do obecnie panu-
jących przepisów i ograniczeń. 
Z tego zadania samorząd Gminy 
Tczew wywiązuje się idealnie. 
Wszystkie wydarzenia społeczne 
w świetlicach wiejskich, festyny, 
koncerty, odbywają się w w reżi-
mie sanitarnym i z poszanowaniem 
wszystkich zasad bezpieczeństwa. 
Dodatkowo do wydarzeń w sołec-
twach wplata się promocję oraz 
bezpośrednio akcję związane ze 
szczepieniami przeciwko COVID-
19 – aby ciągle dbać i pamię-
tać o wspólnej trosce o zdrowie 
mieszkańców i bezpieczny powrót 
do „normalności”. 
Kolejnym istotnie wspieranym 
działaniem jest ochrona środowi-
ska – w tym inwestycji w zakresie 
OZE, jakości wód, podnoszenie 
świadomości ekologicznej – jako 
odpowiedź na potrzeby poprawy 
jakości życia mieszkańców i re-
alizacji celów zrównoważonego 
rozwoju. Projekty z usuwaniem 
niebezpiecznych elementów, czy 
budową przydomowych oczysz-
czalni – potwierdzają to, że gmi-
na „stawia na środowisko”.
Kluczową sprawą jest wzmocnie-
nie potencjału instytucjonalnego 
gminy – aby efektywniej i lepiej 
wykorzystać dostępne środki ze-
wnętrzne na realizację polityki 
rozwoju lokalnego gminy Tczew 

oraz lepiej przygotować się do 
wyzwań przyszłości. Setki spo-
tkań odbywanych przez władze 
gminy z Wójtem Krzysztofem Au-
gustyniakiem na czele wspierają 
wzmacniania potencjału instytu-
cjonalnego oraz inwestycyjnego 
gminy. Aby podtrzymać potencjał 
wzrostu konkurencyjności lokalnej 
gospodarki, a tym samym wzmac-
niać potencjał ekonomiczny bu-

dżetu gminy i dochody mieszkań-
ców wspólnie tworzymy warunki 
do rozwoju przedsiębiorczości na 
obszarze Gminy Tczew.
- Pomimo trudnego okresu, pa-
trzymy z dużą dozą optymizmu 
w przyszłość. Nasza gmina jest 
gminą rozwijającą się, i tego roz-
woju będziemy pilnować w kolej-
nym okresie. - mówi Wójt Gminy 
Tczew Krzysztof Augustyniak.
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5 trendów biurowych
po pandemii
Nigdy wcześniej pracownicy nie mieli takiej swobody 
decydowania o tym gdzie i w jakich godzinach chcą wyko-
nywać swoje służbowe obowiązki. Ta elastyczność stanowi 
wyzwanie dla pracodawców, którzy będą musieli zaoferować 
takie rozwiązania w biurze, żeby pracownicy chcieli do nich 
przychodzić. Eksperci firmy doradczej CBRE wskazują na 
5 trendów biurowych, które warto wdrożyć już teraz, żeby 
przyciągnąć kadrę do wspólnej przestrzeni.

Ponad 360 tysięcy pasażerów 
obsłużył w sierpniu Port Lotni-
czy Gdańsk. To o połowę więcej 
niż w roku ubiegłym, a już tylko 
o ponad jedną trzecią mniej 
niż w rekordowym 2019 roku. 
W całym roku 2021 z usług 
gdańskiego lotniska skorzysta-
ło już ponad milion pasażerów.  

Najwięcej osób przyleciało i odlecia-
ło z Gdańska w niedzielę 15 sierpnia, 
w sumie 14 060 osób. Pasażerowie 
w sierpniu 2021 najchętniej wybierali 
loty z Gdańska do Londynu (27 640 
pasażerów), Oslo (22 276) i Sztok-
holmu (16 990). Dobrze rozwija się 
ruch czarterowy. W sierpniu 2021 
było ponad 235% więcej pasażerów 
w czarterach niż w roku ubiegłym. 
Startów i lądowań linii czarterowych 
było dwukrotnie więcej niż w 2020. 
Najwięcej turystów poleciało do Tur-
cji, Grecji i Bułgarii. 

- Pękł nam pierwszy milion i idziemy 
po więcej. Zdajemy sobie oczywiście 
sprawę z zagrożeń wynikających 
głównie z ryzyka rozprzestrzenienia 
się czwartej fali Covid-19, ale mamy 
nadzieję, że skala zaszczepienia Po-
laków i Europejczyków nie zatrzyma 
ich w podróżowaniu – powiedział To-
masz Kloskowski, prezes Portu Lotni-
czego Gdańsk im. Lecha Wałęsy.  

Optymistycznie wyglądały także 
dane o Load Factor, czyli wypełnieniu 
pasażerami pojedynczych samolo-
tów. W sierpniu w linii Swiss do Zury-
chu było w każdym samolocie średnio 
ponad 90% zajętych miejsc. Podobne 
dane zanotowały linie lotnicze LOT 
w połączeniach z grecką wyspą Kos, 
Ryanair w lotach do Dublina, a Wizz 
Air w rejsach do Barcelony i Alesund. 

Port Lotniczy Gdańsk ma w 2021 roku 
w siatce 91 połączeń, do 23 państw 
(w tym do Polski), na 76 lotnisk, reali-
zowane przez 8 przewoźników.

Elastyczność na rynku pracy nie 
jest niczym nowym, jednak ni-
gdy wcześniej nie pracowaliśmy 
zdalnie na taką skalę. Obnażone 
zostały wady ciągłego home 
office, związane m.in. z bra-
kiem interakcji z innymi czy 
zachwianym work-life balance. 
Mimo to, wielu pracowników 
nie wróci na stałe do biura. 
A jak już się tam pojawią, będą 
oczekiwali takich udogodnień, 
których praca w domu nie ofe-
ruje. Chodzi m.in. o atrakcyjną 
przestrzeń do pracy wspólnej. 
1. Biuro jako przestrzeń do 
wymiany myśli i wspólnych 
spotkań – to główne oczeki-
wanie pracowników, którzy po 
wielu miesiącach pracy zdalnej 
łakną kontaktu z innymi. Biuro 
powinno nie tylko ofero-
wać komfortową przestrzeń 
do pracy, ale też zapewniać 
miejsce do relaksu, gdzie można 
swobodnie porozmawiać 
z kolegami z zespołu. Jeżeli do 
tego dorzucimy wygodne sale 
konferencyjne, pokoje do pracy 
zespołowej czy atrakcyjną prze-
strzeń wspólną, gdzie mogą się 
spotkać wszyscy pracownicy, 
mamy pewność, że nasze biuro 
nie będzie świeciło pustkami.  
2. Bezpieczeństwo w miejscu 
pracy jeszcze nigdy nie było tak 
istotne. Biuro powinno spełniać 
normy BHP i maksymalnie 
ograniczać rozprzestrzenianie 
się wirusa. Podstawowe środki 
to m.in. regularna dezynfekcja, 
udostępnianie środków odkaża-
jących, maseczek i rękawiczek 
pracownikom czy odpowiednia 
odległość między biurkami. Te 
wszystkie elementy pełnią waż-
ną rolę psychologiczną – dają 
bowiem pewność pracowni-
kom, że ich pracodawca dba 
o ich bezpieczeństwo w czasie 
wykonywania pracy. 
3. W interesie pracodawców 
jest troska o zdrowie swoich 

pracowników – ich lepsza 
kondycja to mniej nieobecności 
w pracy. To tym istotniejsze, że 
pandemia odbiła się nega-
tywnie na psychice i zdrowiu 
wielu osób. Dlatego właśnie 
nowoczesne biura powinny 
zachęcać do dbania o siebie. Po-
mysły są różne: od stref relaksu, 
zapewnienia dostępu do porad 
dietetycznych w miejscu pracy, 
programów zachęcających do 
ćwiczeń, zdrowych przekąsek 
dostępnych w dystrybutorach 
z żywnością, po zajęcia gimna-
styczne w przerwie obiadowej. 
4. Pandemia uświadomiła fir-
mom, jak ważne i potrzebne są 
biura wyposażone w najnowsze 
technologie.  Przede wszystkim, 
odpowiednie i nowoczesne 
systemy do telekonferencji 
pozwalają na integrację rozpro-
szonych zespołów, a to aktual-
nie priorytet. Równie istotne są 
rozwiązania wspierające bezpie-
czeństwo i komfort pracow-
ników. W najnowocześniej-
szych obiektach można m.in. 
zarezerwować godzinę przyjścia 
do biura, co pozwala uniknąć 
kolejek, bezdotykowo wjechać 
windą na wybrane piętro czy 
skorzystać z aplikacji, żeby 
zarezerwować salę konferen-
cyjną na spotkanie z własnym 
zespołem czy klientem. 
5. Indywidualne podejście
Każdy pracownik ma inne po-
trzeby i inne obawy związane 
z powrotem do biura. Dlatego 
firmy w miarę możliwości po-
winny postawić na indywidu-
alne podejście. Warto najpierw 
poznać potrzeby i oczekiwania 
kadry, a następnie wypracować 
plan powrotu, który będzie 
optymalny dla wszystkich. Na-
leży jasno określić tryb powrotu 
do biur, model pracy i planowa-
ne udogodnienia, które mogą 
wpłynąć m.in. na komfort pracy 
wspólnej.

Politechnika Gdańska była jednym z uczest-
ników projektu badawczego „BioBIGG: 
Bioekonomia w Obszarze Południowego 
Bałtyku: Innowacje oparte na wykorzystaniu 
biomasy i rozwoju terenów zielonych”. Kie-
rownikiem projektu z ramienia Wydziału 
Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa 
był prof. Dariusz Mikielewicz z Instytutu 
Energii, prorektor ds. rozwoju i organizacji.

– Celem projektu jest włączenie dotychczas 
niewykorzystanych i nowych zasobów 
biomasy, w szczególności odpadów z łań-
cucha przetwórstwa spożywczego, takich 
jak produkcja zbóż (słomy), cukru, warzyw, 
drewna oraz przemysłu przetwórczego. 
Produkty te mogą być przetworzone do 
szeregu produktów spożywczych lub 
niespożywczych, poprawiających wyko-
rzystanie biomasy, która bezpowrotnie 
byłaby stracona – zaznaczył prof. Dariusz 
Mikielewicz. 

Efektami projektu są opracowania dotyczą-
ce możliwego wykorzystania biomasy, po-
strzeganej dotychczas jako odpad. Tematy, 
które opracowała grupa z Instytutu Energii, 
to m.in.: nowy sposób wykorzystania 
młóta przez małe lokalne browary, którego 
efektem mógłby być niskoalkoholowy od-
żywczy napój z dużą zawartością błonnika 
i białka roślinnego; produkcja kosmetyków 
naturalnych na bazie ekstraktów z wytło-
ków z marchwi; sposób na zagospodarowa-
nie podłoża popieczarkowego, produkcja 
bioplastików z odpadów ziemniaczanych 
oraz analiza możliwości zagospodarowania 
nadmorskich łąk solnych pod kątem ich 
innowacyjnego wdrażania skutkującego 
rozwojem biogospodarki w Polsce.

Projekt BioBIGG określił, wskazał i przy-
gotował najbardziej innowacyjne i ekono-
micznie atrakcyjne możliwości pilotażowe 
i inwestycje, widziane w perspektywie 
transgranicznej.

BioBIGG tworzył również działania wspie-
rające małe i średnie przedsiębiorstwa, które 
mają zaspokoić ich potrzeby. Jak podkre-
ślił profesor Mikielewicz, z jednej strony 
obserwuje się coraz większe zainteresowanie 
małych i średnich przedsiębiorstw bioeko-
nomią i produktami uzyskanymi na bazie 
konwersji biomasy. Z drugiej – wielu z nich 
brakuje wiedzy na temat bioekonomii i kon-
kretnych rozwiązań, duża część nie posiada 
też zdolności innowacyjnych.

Przypomnijmy, że bioekonomia to produk-
cja i wykorzystanie zasobów biologicznych, 
innowacyjne procesy biologiczne i zasady 
zapewniające produkcję w zrównoważony 
sposób, a także produkty przemysłowe 
i energetyczne. Tym samym bioekonomia 
może być opisana jako kolejna fala rozwoju 
gospodarczego, kształtująca społeczeństwo 
po epoce paliw kopalnych, w którym wpro-
wadzane są nowe materiały i produkty z bio-
masy. Na tym tle bioekonomia i jej zasoby 
biologiczne stanowią unikalną platformę 
dla innowacji i możliwości biznesowych. 
W wielu krajach małe i średnie przedsię-
biorstwa są kluczowymi instytucjami wpły-
wającymi na innowacje na bazie biomasy. 

Wszyscy partnerzy projektu mają duży 
udział w rolnictwie, a w obszarach miejskich 
i aglomeracjach znajdują się zakłady produk-
cji żywności i zakłady chemiczne. Podczas 
realizacji projektu BioBIGG, zespół przepro-
wadził szereg wizyt studyjnych w przedsię-
biorstwach przetwarzających szeroko pojętą 
biomasę, takich jak: Warmińskie Zakłady 
Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego 
w Kwidzynie; Browar Kaszubski w Bytowie; 
Zakład Pieczarki Mazurskie Fedor w Użran-
kach; Cukrownia w Malborku, Tartak 
Sylvadrewno w Wielu czy Biogazownia 
w Mełnie.

Duży ruch w Porcie 
Lotniczym Gdańsk

GosPoDaRka

Nowe zastosowanie 
biomasy

kosmetyki naturalne na bazie 
ekstraktów z wytłoków z marchwi czy 
bioplastiki z resztek ziemniaczanych 
– między innymi takie mogą być 
zastosowania biomasy, do tej pory 
uważanej za bezużyteczny odpad. 
Badania na ten temat prowadzą 
naukowcy z Politechniki Gdańskiej. 
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W raporcie Business Environment Assessment 
Study ocenie poddanych zostało siedem ob-
szarów: infrastruktura, przestrzenie biurowe, 
wsparcie administracji publicznej, potencjał 
edukacyjny, kadrowy i biznesowy oraz jakość 
życia. Na pytania odpowiadało 809 respon-
dentów - osób zajmujących stanowiska pre-
zesów, członków zarządów czy dyrektorów 
departamentów firm, które w ciągu ostatnich 
dwóch lat zdecydowały się rozpocząć nowe 
inwestycje w Polsce. Najwyższe oceny w ra-
porcie Trójmiasto otrzymało za takie aspekty 
jak: miejsce do życia (7,8 p.), potencjał eduka-
cyjny (7,7 p.) oraz infrastruktura (7,6 p.). 
Udział Trójmiasta wraz z całym województwem 
pomorskim w bezpośrednich inwestycjach za-
granicznych w Polsce stanowi ok. 13 proc. 
ich wartości. W regionie działa prawie 3,8 
tys. firm z udziałem obcego kapitału. Według 
BEAS magnesem, który przyciąga inwestorów 
do Trójmiasta, jest obecność odpowiedniej 
infrastruktury transportowej i połączeń kolejo-
wych, zarówno krajowych, jak i międzynaro-
dowych. Transport drogowy był w Gdańsku, 
Gdyni i Sopocie wskaźnikiem, który odnoto-
wał najwyższy wzrost z 7,4 p. w 2019 r. na 7,6 
p. w 2021 r.
- Od lat potencjał Trójmiasta opiera się na 
jego strategicznym nadmorskim położeniu na 
przecięciu dwóch transeuropejskich korytarzy 

transportowych oraz dostępie do dużej licz-
by zróżnicowanych talentów. Położenie mało 

kluczowy wpływ na naszą tożsamość gospo-
darczą – szeroko rozumiany sektor morski 

wraz z portami od lat był integralną częścią 
rozwoju gospodarczego Pomorza – tłuma-
czy Wojciech Tyborowski, Dyrektor Invest in 
Pomerania.
Wartością dodaną dla pomorskiego potencja-
łu inwestycyjnego jest również wysoka dostęp-
ność nowoczesnej powierzchni biurowej – jej 
zasoby wynoszą obecnie ponad 888 tys. m 
kw., a ponad 134 tys. m kw. jest w budowie. 
Wysoki w Trójmieście jest potencjał edukacyj-
ny. W aglomeracji istnieje osiem publicznych 
wyższych uczelni, w tym Uniwersytet Morski 
w Gdyni jako największa państwowa uczel-
nia morska w Europie oraz 14 prywatnych. 
W Trójmieście studiuje dziś 75,6 tys. osób. 
Najwięcej z nich specjalizuje się w obszarze 
inżynierii (16,6 tys.), finansach (12,7 tys.), 
a następnie w IT (5,3 tys.).
Trójmiasto od lat plasuje się na wysokich po-
zycjach w rankingach miejskich i nie inaczej 
było w 2020 r., w którym Gdańsk zajął wy-
sokie miejsca w Rankingu Emerging Europe, 
gdzie oceniany jest potencjał biznesowy 23 
krajów Europy Środkowej i Wschodniej. 3. 
miejsce w kategorii „Marka”, 4. w kategorii 
„Klimat dla biznesu”, 7. pod względem infra-
struktury i łączności oraz 9. miejsce w katego-
rii „Miasto przyjazne biznesowi”. W kategorii 
„Jakość życia” Gdańsk zajął 3. miejsce, a na 5. 
znalazła się Gdynia. 

TrójmiasTo w czołówce 
regionów atrakcyjnych 

dla inwesTorów
― Z wynikiem 7,1 punktu w 10-stopniowej skali Trójmiasto jest na drugim miejscu ex 
aequo z Poznaniem w ocenie polskich miast pod względem atrakcyjności inwestycyjnej 

– wynika z raportu “Potencjał inwestycyjny Trójmiasta”. Liderem rankingu jest Warszawa, 
która tradycyjnie już - m.in. jako stolica państwa - znajduje się poza konkurencją innych 

ośrodków w kraju. ―

Malbork to miasto z historią 
i tradycjami ale również z am-
bicjami na rozwój i lepszą 
przyszłość.
Kluczowymi elementami roz-
kwitu są dobra komunikacja 
i nowe inwestycje, dlatego 
władze nie ustają w stara-
niach zmierzających do po-
prawy warunków i niezmien-
nie ubiegają się o obwodnicę 
i o szybki remont biegnącej 
przez miasto niedokończonej 
drogi krajowej 22 jak rów-
nież o pozyskanie nowych 
terenów niezbędnych pod 
inwestycje komunalne oraz 

przemysłowe. Zagadnienia te 
sygnalizują zarówno władzom 
centralnym, regionalnym 
i pomorskim posłom.
- Wciąż mamy nadzieję na 
ich przychylność i zrozumie-
nie faktu, że województwo 
pomorskie ma niebywały 
skarb w postaci największego 
gotyckiego ceglanego zamku 
na świecie, wpisanego na 
światową Listę Światowego 
Dziedzictwa Kultury UNESCO 
- atut ten warto wykorzystać 
– mówi Jan Tadeusz Wilk 
Zastępca Burmistrza Miasta 
Malborka. 

Atrakcyjność warowni i jego 
otocznie już wkrótce podnio-
są modernizowane obecnie 
bulwary nad Nogatem oraz ak-
tualnie budowany, duży, nowo-
czesny plac zabaw w sąsiedz-
twie zamku. Wartość zadania 
przekracza 12 mln zł. Zakoń-
czenie prac planowane jest 
na czerwiec 2022 r. Bulwary 
stworzą niezwykle ciekawą 
i przyciągającą przestrzeń do 
spacerów, rekreacji i odpo-
czynku zarówno dla turystów 
jak i mieszkańców. Miasto 
zyska nowe oblicze, w którym 
królować będzie rzeka.

Malbork – przyszłość tworzymy w oparciu o tradycję  



Przystań powstała z prefabrykowanych po-
mostów pływających z trapami zejściowy-
mi, które tworzą zamknięty port w kształcie 
litery „C”. Plan zakłada cumowanie 73 jed-
nostek. Przygotowano slip (miejsce wodo-
wania żaglówek) dla jednostek pływających 
o wymiarach 6x6,5 m. Nabrzeże zostało 
wyposażone w drabinki wyłazowe, odbojni-
ce, stojaki na koła ratunkowe i postumenty 
oświetleniowe. 
Oprócz infrastruktury wodnej na terenie 
przystani wybudowano także budynek bos-
manatu z zapleczem socjalnym, pomiesz-
czeniami technicznymi i salą szkoleń dla 
około 20 osób. Ponadto przy nabrzeżu po-
jawiła się m.in. wiata z zabudowanym pale-
niskiem na grill. Została ona funkcjonalnie 
połączona z salą szkoleniową, umożliwia-
jąc organizowanie wydarzeń żeglarskich 
z wykorzystaniem przestrzeni wiaty i sali 
szkoleniowej jednocześnie. Dodatkowo wy-
budowano również hangar do przechowy-
wania sprzętu pływającego. 
- Konsekwentnie budujemy infrastrukturę 
dla żeglarzy i to jest kolejny punkt na na-
szej mapie. Akurat ta przystań, to element 
większej całości ważnego programu stawia-
jącego na rozwój turystyki w obszarze Pętli 
Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej – mówi Alek-
sandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.
To nie jedyna inwestycja żeglarska w Gdań-
sku. Na początku września została podpisana 
umowa na rozbudowę Portu Jachtowego Gór-
ki Zachodnie, a już 21 września nastąpi prze-
kazanie terenu budowy. Umowa przewiduje 
realizację prac zarówno na lądzie, jak i na wo-
dzie. Po zakończeniu prac cumować będzie 
mogło w marinie ponad 180 jednostek.

- Rozbudowa portu jachtowego w Górkach 
Zachodnich to kolejny projekt, który wpi-
suje się w program ożywienia i rozwoju 
turystyki wodnej – powiedział Alan Alek-
sandrowicz, zastępca prezydenta ds. inwe-
stycji. - Niedawno oddawaliśmy do użytku 
przystań przy ulicy Nadwiślańskiej, mamy 
cały pakiet projektów realizujących przysta-
nie kajakowe w różnych punktach miasta, 
a w ramach PPP rozbudowujemy marinę na 
Szafarni, teraz przyszedł czas na Górki Za-
chodnie. Jest to projekt korzystający z do-
finansowania unijnego, z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Na realizację całego zakresu zadania wy-
konawca robót firma NDI S.A. z Sopotu 
będzie mieć 12 miesięcy. Koszt prac to po-
nad 18,5 miliona złotych. Dofinansowanie 
unijne wynosi 12 mln zł.
Wśród robót do realizacji „na lądzie” jest 
m.in. wykonanie ścian oporowych (prze-
ciwpowodziowych), demontaż istniejące-
go żurawia i montaż nowego na nabrze-
żu „S”. Wybudowany zostanie fragment 
kanalizacji sanitarnej od punktu odbioru 
ścieków do zbiornika bezodpływowego, 
fragment sieci energetycznej, kanalizacja 
kablowa oraz teletechniczna. Teren zosta-
nie oświetlony, planowane jest także wyko-
nanie nowej nawierzchni i trawników oraz 
małej architektury.
- Wykonawca ma doprowadzić do miejsc 
cumowania wszystkie media, czyli energię 
i wodę , będzie też odbiór ścieków. Co 
ważne droga dojazdowa do przystani jest 
przewidziana również do realizacji, ale już 
w drugim etapie – powiedziała Ewa Zieliń-
ska, zastępca dyrektora DRMG.

Do zadań wykonawcy „na wodzie” przewi-
dziano rozbiórkę starych drewnianych po-
mostów i budowę nowych, pływających oraz 
falochronu. Prowadzone będę także m.in. ro-
boty czerpalne w basenie portu jachtowego 
i akwenie Wisły Śmiałej. Przebudowane zo-
staną nabrzeża „W”, „S”, „N” oraz pirs „E”. 
- Bardzo nas cieszy, że to miejsce zostanie 
odświeżone, w pierwszym etapie liczba 
miejsc wzrośnie do 180, a w kolejnym, dru-
gim etapie o następne 53 miejsca. To już pią-

ta marina, którą zarządza Gdański Ośrodek 
Sportu – podkreślił Leszek Paszkowski, dy-
rektor Gdańskiego Ośrodka Sportu.
Wykonawca robót musi zadbać również 
o wyposażenie nabrzeża w tym m.in. pa-
choły cumownicze, drabinki wyłazowe, 
odbojnice, stojaki na koło ratunkowe, po-
stumenty oświetleniowe zasilające wypo-
sażone w gniazda elektryczne i zawory 
wodne. Pojawi się też sprzęt ratowniczych 
i rampa dla osób niepełnosprawnych.

PrzysTań jachTowa 
gotowa, czas na marinę 
― Na Wyspie Sobieszewskiej powstała przystań jachtowa, która już wkrótce trafi pod opiekę 
Gdańskiego Ośrodka Sportu. Koszt inwestycji, to 6,5 mln zł. Na początku września pierwsze 

jednostki będą mogły zacumować w nowym miejscu. ―

| wybieram pomorskie | | expressy.pl4
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-Jedziemy do Sierpca walczyć o trzy punkty, choć 
tak naprawdę rywale to drużyna nieprzewidywalna 
i nie wiadomo w jakim zestawieniu wyjdą na mecz 
– zapowiadał przed tym meczem szkoleniowiec wej-
herowian Robert Wicon.

Spotkanie lepiej rozpoczęli przyjezdni z Wejhero-
wa, bo po 1. minucie prowadzili 1:0. W kolejnych mi-
nutach wynik oscylował koło remisu. Ale na przerwę 
prowadząc różnicą trzech bramek (15:12) schodzili 
już gospodarze z MKS-u. Po zmianie stron Tytanom 
ani razy nie udało się doprowadzić do remisu. W 57. 
minucie było 26:25 dla gospodarzy i wejherowianie 
mogli mieć nadzieję, na wywalczenie korzystnego 
wyniku, ale końcówka należała już do szczypior-
nistów z Sierpca, którzy podwyższyli prowadzenie 
27:25 i takim rezultatem zakończył się mecz.

To była druga porażka wejherowian w trwającym 
sezonie. Z 6. punktami Tytani są na 5. miejscu w ta-
beli. W piątej serii spotkań wejherowscy szczypior-
niści podejmą PGE KPR Gryfino. Mecz odbędzie się 
w sobotę, 23 października, o godz. 18 w hali sporto-
wej PZS nr 4 w Wejherowie.

MKS Mazur Sierpc – Tytani Wejherowo
27:25 (15:12)
Tytani: Sławomir Jurkiewicz (7 bramek), Michał 

Przymanowski (5), Norbert Wejher (4), Radosław 
Sałata (3), Tomasz Bartoś (2), Hubert Koss (1), Da-
mian Nowosad (1), Jakub Pohnke (1), Konrad Rom-
pa (1), Szymon Cholcha, Alex Pałkowski, Mkołaj 
Sałata, Oskar Szafrański, Rafał Wicki, Marcin Wic-
ki, Marcin Żyłowski.

JN

Tytani Wejherowo vs 
MKS Mazur Sierpc

PiŁKa RĘcZNa | Wprawdzie Sławomir Jurkiewicz z Tytanów Wejherowo był 
jednym ze skuteczniejszych zawodników w meczu przeciwko MKS Mazur 
Sierpc, to ten najważniejszy wynik nie był korzystny dla wejherowian.
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Każdy biegnie lub maszeruje w swoim tempie - tu 
nie liczy się rywalizacja, tylko ruch i aktywność na 
świeżym powietrzu przez 30 minut.

godz. 18.00-18.30 - zapisy
godz. 18.30-19.00 - bieganie
Bieg zaplanowany jest przy sztucznym oświetleniu 

obiektu oraz przy akompaniamencie muzyki.
Na uczestników czekają nie tylko drobne upominki, 

ale także atrakcyjne nagrody.
Wydarzenie odbędzie się w reżimie sanitarnym, prosi-

my o zachowanie dystansu i dostosowanie się do zaleceń.

Okazja do biegania jest podwójna: 45-lecie MOSiR 
Rumia oraz 67. rocznica nadania praw miejskich Rumi.

W przypadku bardzo złej pogody (deszcz, wiatr) 
wydarzenie zostanie przeniesione nas inny termin 
i odbędzie się przy bardziej sprzyjających warunkach 
atmosferycznych. 

Rumia Biega vol. 2
BiEGi | Przed nami kolejna edycja wydarzenia 
Rumia Biega. Udział może wziąć każdy, wystarczy 
zapisać się przed startem.

Jak czytamy na Facebooku GOSRiT Luzino 
jest to największa impreza kickboxingu 
na świecie, asygnowana przez Federację 
WAKO, która uzyskała niedawno uznanie 
MKOl, kickboxing zalicza się do dyscyplin 
olimpijskich. To najważniejszy sprawdzian 
i eliminacje przez Igrzyskami Europejskimi, 
które odbędą się w Krakowie w 2023 roku.
Zuzia Kalbarczyk w formule full contact 
w kat. do 60 kg, Paulina w formule kick-
light w kat. do 70 kg. Obie zawodniczki to 
wychowanki Rafała Karcz, reprezentujące 
Klub KTS-K GOSRiT Luzino, są stypen-
dystkami Gminy Luzino i obie należą do 
ścisłej Reprezentacji Polski.
Zuza Kalbarczyk to aktualna wicemistrzyni 

Polski seniorek full contact i medalistka 
Pucharu Świata. Paulina jest aktualną 
Mistrzynią Polski kick-light, tytuł obroniła 
po raz drugi, zostając tym samym po raz 
trzeci z rzędu Mistrzynią Polski.
Dziewczyny wyruszają spełniać marzenia. 
Mistrzostwa Świata odbywają się w dniach 
16-24 października w Lido di Jesolo 
we Włoszech. Warto również dodać, że 
zawodniczki na luzińskiej ziemi trenują 
już wiele lat. Dokładnie od 2008 roku kick-
boxing istnieje w Luzinie, od tego też roku 
treningi w wieku 6 lat rozpoczęła Zuzanna 
Kalbarczyk, natomiast Paulina Stenka, któ-
ra w 2018 roku wywalczyła tytuł Mistrzyni 
Świata, trenuje od 2011. 

kalBarczyk i SteNka Na 
miStrzoStawach świata w kickBoxiNgu!
kickBoxiNg | zuzia kalbarczyk i Paulina Stenka podbijają świat. rozpoczęły się mi-
strzostwa świata seniorów w kickboxingu.

fot. FB GOSTiR luzino

16 października w Kątach Wrocławskich redz-
cy judocy rywalizowali na turnieju z serii Inter-
national Judo League. Na V Turnieju przyszłych 
olimpijczyków wystartowało 696 zawodników 
z całej Polski. Simbowiczów była siódemka. Za-
wody okazały się bardzo wymagające, z dużą ilo-
ścią walk.

Osiągnięcia redzkich zawodników :
W rocznikach 2011-2012-2013
V miejsce Filip Pasieka, kat. wag. 46 kg
W rocznikach 2009-2010-2011
II miejsce Leon Kusz, kat. wag. 36 kg
III miejsce Nadia Dziadko, kat. wag. +56 kg
V miejsce Nikodem Cechosz, kat.wag. 39 kg
W roczniku 2007-2008
I miejsce Nikodem Białk, kat.wag. +81 kg
VII miejsce Pola Gazecka, kat. wag. 63 kg
udział Natalia Rutkowska, kat.wag. 57 kg
Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Turniej Judo „Przyszłych 
Olimpijczyków”
JUdO | W Kątach Wrocławskich młodzi zawodnicy rywalizowali na turnieju Judo. Miejsca na podium 
zajmowali redzccy sportowcy.
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Tym razem już po raz trzeci Bieg Pokoju wszedł 
w skład Kaszubskiego Grand Prix Małego Trójmiasta.

-Bardzo się cieszę, że jesteśmy organizatorem im-
prezy sportowej o tak bogatej, długoletniej tradycji 
– mówi Jolanta Król, dyrektor MOSiR Rumia. – Bieg 
Pokoju odbywał się u nas nieprzerwanie przez 35 lat 
aż do 2019 r. Potem nastąpiła roczna przerwa spo-
wodowana pandemią, a teraz powróciliśmy do jego 
organizowania.

Zawodnicy wystartowali o godz. 9. Oprócz biegu 
mężczyzn oraz kobiet przewidziano także Marsz Po-
koju, czyli konkurencję nordic walking.

Potem rozpoczęły się biegi dzieci i młodzieży. Naj-
pierw, po raz pierwszy w ramach Biegu Pokoju, wystar-
towali najmłodsi – maluchy z rodzicami. Podobny start 
odbywał się już na rumskim stadionie podczas Biegu 
Letniego. Organizatorzy sięgnęli po pomysł, który 
sprawdził się wcześniej wśród miłośników biegania.

W biegu dorosłych wzięło udział 106 zawodni-
ków, w marszu nordic walking 44 osoby, a w biegach 
dziecięcych i młodzieżowych 148 osób. Zwycięzcy 
poszczególnych kategorii otrzymali puchary, a wszy-
scy uczestnicy – okolicznościowe medale. Dla dzie-
ci i młodzieży przewidziano słodkie upominki. Na 
zziębniętych czekała gorąca kawa i herbata.

-Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za to, że byli 
z nami. Zapraszamy na kolejną edycję Biegu Pokoju 
w przyszłym roku!– mówi Jolanta Król.

JN

Około 300 osób wystartowało 
w XXXVI Biegu Pokoju

BiEGi | Za nami trzydziesta szósta edycja najstarszej imprezy biegowej w Rumi, czyli Bieg Pokoju. Zmienna pogoda w minioną so-
botę, 16 października, nie odstraszyła amatorów biegania, którzy tłumnie stawili się na starcie.
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