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Piotr Ruszewski: Jak skomentowałby 
Pan sytuację polityczną w Radzie Mia-
sta w obecnej kadencji?

Jacek Gafka: Cieszy mnie fakt współ-
pracy radnych Platformy Obywatelskiej 
z ugrupowaniem Prezydenta Miasta, po-
nieważ z tego wynikają dla mieszkańców 
wymierne korzyści. Uważam, że kwestie 
typowo polityczne powinny od samorzą-
du trzymać się jak najdalej. One powo-
dowały, że kilka czy kilkanaście lat wcze-
śniej tej współpracy brakowało. Dzisiaj 
widać gołym okiem efekty naszej wspól-
nej pracy w coraz piękniejszym mieście. 
Jestem od wielu lat związany w Platformą 
Obywatelską, ale ani mnie ani radnych 
z Klubu PO w Radzie Miasta nie inte-
resują partyjne rozgrywki, a rzeczywista 
praca i współpraca na rzecz Wejherowa. 
To Wejherowo jest najważniejsze.

P.R.: Właśnie mijają trzy lata obecnej 
kadencji samorządowej. Jaki, Pana zda-
niem, był to czas dla Wejherowa?

J.G.: Ostatnie trzy lata współpracy ko-
alicyjnych Klubów Radnych Wolę Wejhe-
rowo i Platformy Obywatelskiej w Radzie 
Miasta, przy systematycznej współpracy 
z Prezydentem Krzysztofem Hildebrand-
tem, to czas dalszego zrównoważonego 
rozwoju Wejherowa. Nie traciliśmy cza-

su na jałowe kłótnie i bezowocne prze-
pychanki. Dzięki wysiłkom Prezydenta 
umożliwiającym pozyskiwanie środków 
zewnętrznych oraz wsparciu znacznej 
większości radnych w tym bardzo trud-
nym czasie dla samorządów, udało się nie 
tylko zabezpieczyć właściwe funkcjono-
wanie naszego miasta, ale także całkiem 
pokaźną kwotę wygospodarować na in-
westycje miejskie. 

P.R.: A co konkretnie udało się w tym 
czasie zrealizować?

J.G.: Dzisiaj ciężko wyobrazić sobie 
funkcjonowanie Wejherowa bez węzła 
integracyjnego „Kwiatowa”, wyremonto-
wanych ulic, inwestycji związanych z re-
witalizacją śródmieścia, parku Cedron 
- ciekawej przestrzeni w centrum miasta, 
wielu inwestycji z budżetu obywatelskie-
go, dużego i funkcjonalnego parkingu 
przy szpitalu czy sali gimnastycznej przy 
Szkole Podstawowej nr 5 na Śmiecho-
wie. Wsłuchujemy się na bieżąco w głos 
i potrzeby mieszkańców i staramy się 
utrzymywać z nimi ścisły kontakt, co jest 
również obowiązkiem radnych. Obecna 
większość radnych w Radzie Miasta to 
fantastyczny zespół.

P.R.: Co dalej? Jakich działań możemy 

spodziewać się w efekcie Państwa współ-
pracy jeszcze w bieżącej kadencji?

J.G: Na pewno kontynuowane będą roz-
poczęte zadania - te większe, jak „Wodne 
Ogrody”, które były wskazywane przez 
mieszkańców w badaniach społecznych, 
jak również pozostałe działania rewita-
lizacyjne. Ich efekty widoczne będą go-
łym okiem już niedługo np. w Parku Ka-
szubskim, na ul. Kopernika i w okolicy. 
Ponadto mieszańcy skorzystają m.in. na 
realizowanych ze środków zewnętrznych 
połączeniach drogowych: w zachodniej 
części miasta od ul. Strzeleckiej do ul. 
Sobieskiego oraz w północnej części 
Śmiechowa - ul. Necla i Gryfa Pomor-
skiego. Nie zapomnimy o mniejszych 
działaniach, jak kontynuacja budżetu 
obywatelskiego, remonty i utwardzanie 
ulic czy też bieżących zadaniach – m.in. 
wsparciu dla organizacji i stowarzyszeń 
prężnie działających w naszym mieście. 
W klimacie współpracy w Radzie Mia-
sta podejmowanie ich jest bardziej sku-
teczne i efektywne. Sporo pracy jeszcze 
przed nami, a czasy coraz trudniejsze. 
Stąd też wniosek, że właśnie współpraca 
jest niezwykle istotna. Dlatego chcę łą-
czyć, a nie dzielić. 

P.R.: Dziękuję za rozmowę.fo
t. 
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W ramach przebudowy ulicy ułożono 
nawierzchnię z płyt drogowych przepusz-
czających wody opadowe o łącznej długości 
ok. 200 m. Nawierzchnia z płyt drogowych 
to dobre rozwiązanie w przypadku ulic, które 
nie posiadają kanalizacji deszczowej. Łączny 
koszt inwestycji to niecałe 230 tys. zł.
- Po rozmowach z Panią radną Dorotą 
Chodubską razem z prezydentem miasta, 
Krzysztofem Hildebrandtem podjęliśmy 
decyzję o przebudowie ul. Geodetów. Był to 
teren podmokły i bardzo problematyczny. 

Myślę, że dzisiejszy stan jest tym czego 
oczekiwali mieszkańcy – mówi zastępca 
prezydenta miasta Beata Rutkiewicz
Remont ulicy nie byłby możliwy gdyby nie 
angażowanie radnej miasta Doroty Chodub-
skiej. -Mieszkańcy wnosili o utwardzenie tej 
ulicy oraz ulic sąsiedzkich. Dzięki wsparciu 
mieszkańców oraz władz miasta udało się 
wyremontować ul. Geodetów. Myślę, że 
komfort życia mieszkańców ul. Geodetów 
znacznie się poprawił. - dodaje Dorota 
Chodubska. 

Nowa NawierzchNia Na ul. Geodetów 
weJherowo | dobiegła końca przebudowa ul.  Geodetów w  wejherowie. dzięki inwe-
stycji znacząco poprawi się bezpieczeństwo i  komfort życia mieszkańców tego rejonu 
miasta i turystów.

fot. UM Wejherowo

Chcę łączyć, a nie dzielić
WEJHEROWO | Z Przewodniczącym Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej w Radzie Miasta Wejherowa Jackiem Gafką rozmawia Piotr Ruszewski. 
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Wizja terenowa na przystani
WEJHEROWO | 25 października br. miała miejsce wizja terenowa dotycząca stanu realizacji przystani 
kajakowej na rzece Redzie w Wejherowie, w której wzięli udział przedstawiciele Departamentu Infra-
struktury Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku oraz inspektorzy Urzędu Miejskiego w Wejherowie.

Przystań kajakowa zrealizowana została w ra-
mach projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Me-
andry Północy, rzeka Reda – miasto Wejherowo”, 
który jest współfinansowany ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Woje-
wództwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Kierownik przedsięwzięcia strategicznego Po-
morskie Szlaki Kajakowe Rafał Wasil wraz z przed-
stawicielami Departamentu Infrastruktury Urzędu 
Marszałkowskiego oglądali wykonanie oddanej 
niedawno do użytku wejherowskiej przystani ka-
jakowej, a przede wszystkim jakość jej wykonania 

i stan zgodności z projektem. 
Na spotkanie przybyła przedstawicielka firmy 

kajakowej świadczącej usługi turystyczne m.in. na 
rzece Redzie z wykorzystaniem przystani kajakowej 
w Wejherowie, która podzieliła się doświadczeniami 
z pierwszych dni funkcjonowania na tym obiekcie. 

Urząd Miejski w Wejherowie podczas spotkania 
reprezentowali m.in. Stanisław Brzozowski kie-
rownik Wydziału Inwestycji, Gospodarki Komu-
nalnej i Ochrony Środowiska oraz Anna Jabłońska, 
Zastępca Kierownika Wydział Zamówień Publicz-
nych i Funduszy Zewnętrznych.
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Władze Wejherowa zdobyły na te in-
westycje dofinansowanie z Rządowego 
Funduszu Polski Ład Program Inwesty-
cji Strategicznych. Prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt z rąk Wicemini-
stra Infrastruktury Marcina Horały oraz 
Wojewody Pomorskiego Dariusza Dreli-
cha odebrał promesę na dofinansowanie 
w wysokości 24 130 000 zł, co stanowi 95 
% planowanych kosztów. Władze miasta 
wnioskowały również o 45,6 mln zł na 
budowę Węzła Śmiechowo (Zryw), gdyż 
można było złożyć wniosek o wartości do 

30 mln i ponad 30 mln zł. Na Zryw pie-
niądze nie zostały przyznane, ale zabiegi 
o jego dofinansowanie trwają.

SukceS weJherowa
Planowana inwestycja na ul. Karnow-

skiego-Budowlanych jest sukcesem Wej-
herowa, gdyż jest bardzo ważna dla miesz-
kańców z kilku powodów.

- Inwestycja ta jest powiązana z budowaną 
właśnie Trasą Kaszubską, która spowodu-
je napływ większej liczby samochodów do 
Wejherowa z tamtego kierunku. Budowa 

Trasy wymaga rozbudowy sieci dróg i zjaz-
dów, zwłaszcza od Węzła Szemud w kierun-
ku Wejherowa i przez Wejherowo. - mówi 
Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejhe-
rowa - Dlatego, aby uchronić mieszkańców 
przed całkowitym zakorkowaniem, musimy 
wykonać swoje rozwiązania komunikacyj-
ne, w tym budowę ul. Karnowskiego oraz 
przebudowę ul. Budowlanych. Inwestycja 
stanowi domknięcie Północno-Zachodnie-
go Połączenia Drogowego Wejherowa w za-
chodniej części miasta, które konsekwentnie 
powstaje etapami od kilku lat. 

– Podkreślić należy, że budowa tych 
połączeń poprawi warunki działania za-
kładów pracy w dzielnicy Przemysłowa, 
ułatwi dostęp do terenów inwestycyjnych 
w północno-zachodniej części miasta i za-
chęci przyszłych inwestorów do rozwoju 
biznesu na tych terenach. W tej sprawie 
przeprowadziliśmy konsultacje z przed-
siębiorcami. – mówi Beata Rutkiewicz, 
zastępca prezydenta ds. rozwoju miasta 
- Inwestycja to także poprawa jakości ży-
cia mieszkańców, dowozu dzieci do szkół 
oraz dojazdu do obiektów publicznych jak 
np. Powiatowego Zespołu Szkół nr 3.

zakreS i termiNy prac
Rozpoczęcie tej strategicznej dla mia-

sta inwestycji planowane jest w drugiej 
połowie przyszłego roku, a zakończenie 
pod koniec 2025 r. Przewidywana war-
tość inwestycji to 25,4 mln zł. Powstaną 
m.in. jezdnie o nawierzchni bitumicznej 
o łącznej dł. 1,28 km, rondo, chodni-
ki, ścieżka rowerowa, zatoki postojowe 
i miejsca postojowe, kanalizacja deszczo-
wa, kanał technologiczny oraz elementy 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, ozna-
kowanie poziome i pionowe, sygnalizacja 
świetlna, oświetlenie.
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Dotychczas Gminne Centrum Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Szemudzie korzy-
stało ze zwykłych lamp PAR oraz ha-
logenów, stąd potrzeba pozyskania 
profesjonalnego sprzętu stała się 
jednym z priorytetów dla instytucji. Na 
realizację celu przeznaczono niemal 20 
tys. złotych.
Sprzęt będzie wykorzystany do oprawy 
koncertów, spektakli i innych wydarzeń 
kulturalnych. Pierwszą okazją do zapre-
zentowania efektów specjalistycznego 
oświetlenia było wydarzenie teatralne, 
które odbyło się 17 października 2021r. 
w Hali Widowiskowo-Sportowej w Sze-
mudzie.
Nowy sprzęt daje duże możliwości 

użytkownikom Centrum Kultury – ko-
rzystać z niego będzie m.in. Szemudzka 
Grupa Teatralna, szkolne koła teatralne, 
Orkiestra Dęta Gminy Szemud, Zespół 
Regionalny „Koleczkowianie” czy ze-
spół wokalny „Szemudzkie Małolaty”. 
Zostanie także wykorzystany przy 
organizacji ogólnopolskiego Pomor-
skiego Festiwalu Pieśni Wielkopostnej 
w Kielnie, Szemudzkiego Przeglądu 
Orkiestr i Zespołów Dętych, Dnia 
Seniora, Szemudzkich Dni Dziedzictwa 
Kulturowego, Szemudzkiej Gali Sportu 
oraz przy wielu innych wydarzeniach 
kulturalnych i sportowych.
Program „WzMOCnij Swoje Otoczenie” 
to ogólnopolski program grantowy, 

realizowany przez Polskie Sieci Elektro-
energetyczne. Skierowany jest do sa-
morządów i ich jednostek – np. przed-
szkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków 
pomocy społecznej, oraz do organizacji 
pozarządowych, które chcą wpro-
wadzać ważne i długotrwałe zmiany 
w swoim otoczeniu w jednej z siedmiu 
następujących obszarów: aktywność 
fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, 
rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, 
środowisko naturalne, zdrowie i inne 
inicjatywy mieszczące się w celach pro-
gramu. Dodatkowe informacje można 
znaleźć na stronach raport.pse.pl oraz 
www.wzmocnijotoczenie.pl. 
Źródło: szemud.pl 

Nowe oświetleNie SceNy
Szemud | mobilny sprzęt służący do oświetlenia sceny został zakupiony dzięki grantowi otrzymanemu w ramach progra-
mu „wzmocnij Swoje otoczenie”, organizowanego przez polskie Sieci elektroenergetyczne.

fot. szemud.pl

Pieniądze dla Wejherowa
WEJHEROWO | W przyszłym roku rozpocznie się budowa nowego odcinka ulicy Karnowskiego, która połączy rondo na ul. Przemysłowej ze skrzyżowa-
niem na drodze krajowej nr 6 (obok urzędu pracy) oraz przebudowa ul. Budowlanych wraz z wykonaniem odcinka do nowobudowanej ul. Karnowskiego. 

Wczoraj, tj. 26 października br. w Pomorski Urząd wojewódzki od-
było się rozdanie dotacji w ramach pierwszego naboru Rządowego 
Funduszu Ład Polski. Podczas uroczystości, której gospodarzem był 
Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich uczestniczył Marc in Horała, se-
kretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i przedstawiciele 13 po-
morskich samorządów, w tym Wójt Gminy Luzino - Jarosław Wejer.

Gmina Luzino otrzymała 3 750 000,00 zł. Środki te zostaną przeznaczo-
ne na modernizację Oczyszczalni Ścieków w Luzinie. Inwestycja będzie 
polegała na: usprawnieniu części mechanicznej oczyszczalni poprzez bu-
dowę hali i wyposażenie jej w nowy piaskownik, usprawnieniu części bio-
logicznej poprzez wymianę systemu napowietrzania w komorach denitry-
fikacji, adaptacji systemu sterowania i wizualizacji, budowie pomieszczeń 
socjalnych w celu poprawy warunków pracy pracowników oczyszczalni, 
odbudowie i wyczyszczenie rowu melioracyjnego, do którego odprowa-
dzane są oczyszczone ścieki, budowie nowej stacji zlewnej.

Dofinansowanie dla 
Gminy Luzino
LuzinO | Gmina otrzymała fundusze z Programu Inwestycji Strate-
gicznych, czyli z tzw. "Polskiego Ładu".
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W trakcie spotkania omówiono zasady 
współpracy m.in. formy kontaktu i terminy 
poszczególnych etapów prac.

Dyrektor PSM Dorota Muża-Szlas poinformo-
wała, że celem zespołu redakcyjnego, którego 
redaktorem naczelnym wydania został Henryk 
Połchowski z Urzędu Miejskiego w Wejherowie, 
jest takie poprowadzenie prac, aby rocznik mógł 
ukazać się w maju przyszłego roku.

Wbrew pozorom nie jest to takie proste, 
gdyż redaktorzy poszczególnych instytu-
cji, którzy opracowują kalendaria, artykuły 
oraz kronikę fotograficzną, wykonują też inne 
swoje obowiązki służbowe, a praca redakcyj-
na nad rocznikiem jest dla nich dodatkowym 
wyzwaniem.

Z informacji, jakie docierają z różnych miej-
scowości w kraju, do dyrektorów instytucji 
kultury tzw. czwórporozumienia powołanego 
ze wspólnej inicjatywy do wydawania roczni-
ka wynika, że na tę wejherowską coroczną pu-
blikację w wielu miejscach w kraju patrzy się 
z uznaniem, a nawet zazdrością. Rocznik okazał 
się bowiem sukcesem wydawniczym i książką 
chętnie czytywaną nie tylko przez wejherowian. 
Stanowi ważny ślad aktywności kulturalnej wej-
herowskiego społeczeństwa i nieoceniony wkład 
w promocję Wejherowa i kultury kaszubskiej.

W spotkaniu organizacyjnym rocznika wzięli 
udział dyrektorzy czwórporozumienia: Doro-
ta Muża-Szlas – Państwowa Szkoła Muzyczna 
I st., Tomasz Fopke – Muzeum Piśmiennic-

twa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, Jolanta 
Rożyńska – Wejherowskie Centrum Kultury 
oraz Ewelina Magdziarczyk-Plebanek – Miej-
ska Biblioteka Publiczna, a także redaktorzy: 
Beata Felczykowska – szkoła muzyczna, Iwona 
Block – biblioteka, Agata Grenwald – muzeum 
i Adam Szulc – filharmonia. Warto zaznaczyć, 
że każdego roku wydawcą rocznika jest inna 
instytucja, co oznacza że każda z firm jest 
głównym wydawcą co cztery lata.

Żeby potwierdzić, że dyrektorzy i redaktorzy 
to zgrany zespół, wykonano pamiątkowe zdjęcie 
na scenie szkoły muzycznej z perkusją, która jako 
instrument muzyczny odpowiada w każdym ze-
spole za stabilny i atrakcyjnie brzmiący rytm.

Źródło: wejherowo.pl

Rocznik Kulturalny 2021 
- ruszyły przygotowania

WEJHEROWO | W Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Wejherowie, która jest wydawcą ósmego już 
z kolei rocznika, odbyło się spotkanie organizacyjne dyrektorów i redaktorów tego periodyku.
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W uroczystości wzięli także udział Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Redzie Kazimierz Okrój, Wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej w Redzie Dariusz Czylkowski, Przewodniczą-
ca Komisji Oświaty Karolina Bochan, Wiceprzewodniczący 
Komisji Finansów i Budżetu Radosław Farion oraz dyrekto-
rzy redzkich szkół - Iwona Nowicka ze Szkoły Podstawowej 
nr 2 i Monika Halczak-Lewandowska – dyrektor SP5.
- Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Redzie odbywają 
się co roku, gdyż tyle trwa kadencja – mówi Łukasz Kamiń-
ski Burmistrz Redy – Młodzież wybiera 21 reprezentantów 
spośród kandydatur ze szkół podstawowych oraz uczniów 
uczących się w szkołach średnich, również poza Redą.
Młodzieżowa Rada Miejska to organ doradczy samorządu. 
Jej rolą jest w szczególności upowszechnianie idei samorzą-
dowej wśród młodzieży, zwiększenie aktywności młodych 
ludzi w środowisku lokalnym oraz kształtowanie poczucia 
odpowiedzialności za wspólne sprawy.

iNauGuracyJNe poSiedzeNie 
młodzieżoweJ rady 
mieJSkieJ Vii kadeNcJi
reda | 21 października, podczas inauguracyjnego 
posiedzenia młodzieżowej rady miejskiej w redzie 
Vii kadencji młodzi radni otrzymali z rąk zastępcy 
Burmistrza redy łukasza kamińskiego akty wyboru.

fot. UM reda

OgłOszenie 149/2021/DB

Wójt Gminy Wejherowo
informuje

że od dnia 22 października 2021  r. na 
stronie Biuletynu informacji Publicznej 
gminy Wejherowo oraz internetowej 
gminy Wejherowo, a także na tablicy 
ogłoszeń Urzędu gminy Wejherowo, ul. 
Transportowa 1, został wywieszony wykaz 
lokali mieszkalnych stanowiących wła-
sność gminy Wejherowo zlokalizowanych 
w kąpinie przy ulicy Wiejskiej 22, prze-
znaczonych do sprzedaży na rzecz do-
tychczasowych najemców. szczegółowe 
informacje o nieruchomościach objętych 
wykazem można uzyskać w referacie go-
spodarki Przestrzennej i nieruchomości, 
tel. 58 738- 67-51 i 58 677-97-15.

OgłOszenie 259/2021/DB
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OGłOszenie 
WÓJTA GMinY GnieWinO

na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. 
zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 03 
października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 247) zawiadamiam 
o podjęciu przez radę gminy gniewino uchwały nr XXV/210/2021 z dnia 17 
czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gniewino oraz 
o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko dotyczącej w/w zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego.

załączniki graficzne do wyżej wymienionej uchwały, szczegółowo określające 
granice zmiany studium  
są eksponowane na tablicy ogłoszeń Urzędu gminy gniewino.

zainteresowani mogą składać wnioski do zmiany studium w formie 
papierowej lub elektronicznej:  
- w formie pisemnej do Wójta gminy gniewino na adres Urząd gminy 
gniewino, ul. Pomorska 8, 84-250 gniewino, 
- w postaci elektronicznej na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu 
gminy gniewino na platformie ePUaP2 lub na adres mailowy 
gniewino@gniewino.pl,

w terminie do dnia 19 listopada 2021 r.

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

zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu europejskiego i rady (Ue) 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.  
(Dz. Urz. Ue l nr 119) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/We (zwane rODO), 
informuję że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd 
gminy gniewino z siedzibą w gniewinie przy ul. Pomorskiej 8, 84-250 
gniewino reprezentowany przez Wójta gminy gniewino, adres kontaktowy 
e-mail: gniewino@gniewino.pl, tel. +48 58 676 76 77. administrator Danych 
zgodnie z art. 37 rODO wyznaczył inspektora Ochrony Danych Osobowych, 
z którym możecie się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach 
dotyczących przetwarzania Państwa oraz waszych podopiecznych danych 
osobowych, a także korzystania z przysługujących Państwu praw związanych 
z ich przetwarzaniem. kontakt z inspektorem Ochrony Danych Osobowych 
Ug gniewino; e-mail: inspektorodo@gniewino.pl lub pisemnie na adres 
Urzędu gminy gniewino, ul. Pomorska 8, 84-250 gniewino z dopiskiem 
„inspektor Ochrony Danych”. szczegóły dotyczące przetwarzania Państwa 
danych osobowych przez Urząd gminy gniewino znajdują się na stronie: 
https://www.bip.gniewino.pl/. 

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 8a ust.1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym „W związku 
z przetwarzaniem przez wójta (…) danych osobowych, uzyskanych w toku 
prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, 
(…), prawo, o którym mowa w art.15 ust.1lit.g rozporządzenia Parlamentu 
europejskiego i rady (Ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/We (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (…), przysługuje, 
jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te 
pozyskano.

OGłOszenie 
WÓJTA GMinY GnieWinO

na podstawie art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. 
zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 03 
października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 247) zawiadamiam 
o podjęciu przez radę gminy gniewino uchwały nr XXVii/234/2021 z dnia 22 
października 2021 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Rybno 
w gminie Gniewino,

a także o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko dotyczącej w/w zmiany projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego.

załącznik graficzny do wyżej wymienionej uchwały szczegółowo określający 
granice zmiany planu jest eksponowany na tablicy ogłoszeń Urzędu gminy 
gniewino.

zainteresowani mogą składać wnioski do zmiany planu miejscowego 
w formie papierowej lub elektronicznej:  
- w formie pisemnej do Wójta gminy gniewino na adres Urząd gminy 
gniewino, ul. Pomorska 8, 84-250 gniewino, 
- w postaci elektronicznej na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu 
gminy gniewino na platformie ePUaP2 lub na adres mailowy 
gniewino@gniewino.pl,

w terminie do dnia 19 listopada 2021 r.

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

zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu europejskiego i rady (Ue) 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. Ue l nr 119) w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/
We (zwane rODO), informuję że: administratorem Pani/Pana danych 
osobowych jest Urząd gminy gniewino z siedzibą w gniewinie przy 
ul. Pomorskiej 8, 84-250 gniewino reprezentowany przez Wójta gminy 
gniewino, adres kontaktowy e-mail: gniewino@gniewino.pl, tel. +48 58 676 
76 77. administrator Danych zgodnie z art. 37 rODO wyznaczył inspektora 
Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się Państwo kontaktować 
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa oraz waszych 
podopiecznych danych osobowych, a także korzystania z przysługujących 
Państwu praw związanych z ich przetwarzaniem. kontakt z inspektorem 
Ochrony Danych Osobowych Ug gniewino; e-mail: inspektorodo@gniewino.
pl lub pisemnie na adres Urzędu gminy gniewino, ul. Pomorska 8, 84-250 
gniewino z dopiskiem „inspektor Ochrony Danych”. szczegóły dotyczące 
przetwarzania Państwa danych osobowych przez Urząd gminy gniewino 
znajdują się na stronie: https://www.bip.gniewino.pl/.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 8a ust.1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym „W związku 
z przetwarzaniem przez wójta (…) danych osobowych, uzyskanych w toku 
prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, 
(…), prawo, o którym mowa w art.15 ust.1lit.g rozporządzenia Parlamentu 
europejskiego i rady (Ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/We (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (…), przysługuje, 
jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te 
pozyskano.



Powiat Wejherowski
www.powiatwejherowski.pl /powiatwejherowski

Stypendium Starosty Wejherowskiego 
to jednorazowe wyróżnienie ustanowio-
ne przez Radę Powiatu Wejherowskiego 
w 2000 r. Warunkiem uzyskania stypen-
dium przez ucznia lub studenta, oprócz 
wysokiej średniej i co najmniej dobrej 
oceny z zachowania są inne osiągnięcia. 
Dodatkowym kryterium branym pod 
uwagę jest działalność naukowa, szkol-
na, artystyczna lub sportowa kandydata, 
przyczyniająca się do rozwoju oraz pro-
mocji Powiatu Wejherowskiego. W okre-
sie minionych 22 lat przyznano łącznie 
500 stypendiów studentom i 1076 sty-
pendiów uczniom, o łącznej wartości 
1 133 200 zł. 

– Bardzo się cieszę, że mamy tak zdolną 
młodzież, która rozwija swoje pasje i za-

interesowania w wielu różnych dziedzi-
nach. Wszystkim stypendystom serdecz-
nie gratuluję i życzę, aby to wyróżnienie 
było motywacją do dalszego rozwoju, 
zdobywania wiedzy oraz spełniania wła-
snych marzeń – mówiła Starosta Wejhe-
rowski Gabriela Lisius.

Od 2010 r. Stypendium Starosty Wej-
herowskiego realizowane jest w no-
wej formule, dostosowanej do obecnie 
obowiązujących przepisów prawnych. 
I tak Stypendium Starosty Wejherow-
skiego dla studentów przyznane może 
być w ramach pomocy materialnej stu-
dentom szkół wyższych publicznych 
i niepublicznych, którzy na stałe za-
mieszkują na terenie powiatu wejhe-
rowskiego. Natomiast Stypendium 

Starosty Wejherowskiego dla uczniów 
przyznawane jest w ramach lokalnego 
programu wspierania edukacji uczniów, 
realizujących obowiązek nauki w szko-
łach ponadpodstawowych i na stałe za-
mieszkujących na terenie powiatu wej-
herowskiego. 

Warto dodać, że Stypendium Starosty 
Wejherowskiego wyróżnione zostało 
przez Związek Powiatów Polskich i Fun-
dację Bankową im. Leopolda Kronenber-
ga w konkursie Ligii Inicjatyw Powia-
towych, realizowanym pod patronatem 
Telewizji Polskiej, Tygodnika „Polityka” 
i Dziennika „Rzeczpospolita”, jako ini-
cjatywa: „ciekawa i ważna, oraz projekt 
dużych walorów społecznych, edukacyj-
nych i wychowawczych”.

Najlepsi uczniowie i studenci otrzymali 
Stypendia Starosty Wejherowskiego

Już po raz 22 wręczone zostały Stypendia Starosty Wejherowskiego. W tym roku nagrodzono 75 uczniów oraz 35 studentów z terenu powiatu wejherowskiego, 
którzy w ostatnim roku szkolnym i akademickim uzyskali bardzo dobre wyniki w nauce. Łączna kwota przyznanych wyróżnień wyniosła 95 000 zł.
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WYciąG z OGłOszeniA sTAROsTY WeJheROWskieGO  
O dRuGiM pRzeTARGu usTnYM nieOGRAniczOnYM nA spRzedAż nieRuchOMOści sTAnOWiąceJ 

WłAsnOść skARbu pAńsTWA

Oznaczenie nieruchomości według księgi 
wieczystej oraz ewidencji gruntów

Gd1W/00038246/8
Gmina Gniewino, obręb nadole, działka nr 304/8

powierzchnia nieruchomości 341 m2

cena wywoławcza 43 000,00 zł (cena nieruchomości zwolniona jest z podatku VaT)

Wysokość wadium oraz termin, formę 
i sposób jego wniesienia

4.300,00 zł
Wpłaty należy dokonać najpóźniej do dnia 18 listopada 2021 r. na konto starostwa Powiatowego w Wejherowie

Termin i miejsce oraz rodzaj przetargu
24 listopada 2021 r. o godz. 9.00 w siedzibie starostwa powiatowego w Wejherowie,

ul. 3 Maja 4, sala nr 09, przetarg ustny nieograniczony

Pełna treść ogłoszenia o przetargu została wywieszona na tablicy ogłoszeń starostwa Powiatowego w Wejherowie oraz na stronie internetowej www.powiat.wejherowo.pl.

informacji na temat przetargu można uzyskać w Wydziale gospodarki nieruchomościami starostwa Powiatowego w Wejherowie ul. 3 Maja 4 lub pod nr tel. 58 572-94-76. 
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W sobotę 30 października i niedzielę 
31 października obowiązywać będą stan-
dardowe rozkłady jazdy na te dni, czyli 
w sobotę sobotni a w niedzielę niedzielny 
i w święta. Natomiast specjalnymi liniami 
będą B i D kursującymi już od 8:30. 

cmeNtarze: śmiechowSki 
i komuNalNy w weJherowie

Od godziny 8:30 uruchomione zostają 
linie „cmentarne”:

• linia B – kursująca co 60 minut, na tra-
sie: OS. FENIKOWSKIEGO > Gryfa Po-
morskiego – Kościół n/ż > Dzięcielskiego 
> Necla – Patoka > Chmielewskiego > Ko-
nopnickiej > Necla > Rybacka > CMEN-
TARZ

• linia D – kursująca co 80 minut, na tra-

sie: KARNOWSKIEGO > Gulgowskiego 
> Graniczna > Lelewela n/ż (tylko w kier. 
Cmentarza) > Ofiar Piaśnicy n/ż > Cho-
pina > Kochanowskiego SKM Nanice > 
Pomorska > Prusa – Szkoła > Necla > Ry-
backa > CMENTARZ

Linia 3 od początku do końca kursowa-
nia obsługiwana będzie autobusami prze-
gubowymi.

cmeNtarz komuNalNy w redzie
Dojazd zapewnia linia 17, która w tych 

dniach będzie obsługiwana przez autobus 
standardowej długości (12 m).

Stary cmeNtarz w weJherowie
Możliwy dojazd linią 7 (przystanek 

Sportowa) – kursuje co ok. 60 minut

cmeNtarz przy ul. GdaŃSkieJ 
w redzie

Dojazd zapewniają: linia 8 kursująca co 
40 minut (dla mieszkańców Pieleszewa, 
os. Przy Młynie, osiedla przy ul. Morskiej) 
oraz linia 9 kursująca także co 40 minut 
(dla mieszkańców Rekowa i Ciechocina). 

Poniedziałek 1 listopada
Wszystkie linie kursują według rozkła-

dów ważnych w niedziele i święta.

cmeNtarze śmiechowSki 
i komuNalNy w weJherowie

Od godziny 8:30 uruchomione zostają 
linie B i D oraz dodatkowo:

• linia A – kursująca nie rzadziej niż co 
15 minut, na trasie: WEJHEROWO DWO-
RZEC PKP > Sobieskiego – GS > Mickie-

wicza > Reformatów > Wniebowstąpienia 
> CMENTARZ (powrót: CMENTARZ > 
Wniebowstąpienia > Rzeźnicka > Święte-
go Jana > Sobieskiego – Sąd > WEJHERO-
WO DWORZEC PKP)

• linia C – kursująca nie rzadziej niż co 
20 minut, na trasie: POMORSKA > Pru-
sa – Szkoła > Necla > Rybacka > CMEN-
TARZ (powrót: CMENTARZ > Rybacka 
01 (zatoka przy DK 6) > POMORSKA)

Linia 3 od początku do końca kursowa-
nia obsługiwana będzie autobusami prze-
gubowymi.

cmeNtarz komuNalNy w redzie
Linia 17 obsługiwana będzie przez au-

tobus standardowej długości (12 m). 
Dodatkowo, kursy o 9:32 z Dworca PKP 
do Cmentarza oraz o 10:58 z Cmentarza 
do Dworca PKP będą obsługiwane przez 
dwa pojazdy.

Stary cmeNtarz w weJherowie
Możliwy dojazd linią 7 (przystanek 

Sportowa) – kursuje co ok. 60 minut

cmeNtarz przy ul. GdaŃSkieJ 
w redzie

Dojazd zapewniają: linia 8 kursująca co 
40 minut (dla mieszkańców Pieleszewa, 
os. Przy Młynie, osiedla przy ul. Morskiej) 
oraz linia 9 kursująca także co 40 minut 
(dla mieszkańców Rekowa i Ciechocina).

Na liniach zwykłych i cmentarnych obo-

wiązuje taryfa MZK Wejherowo i metro-
politalna MZKZG. Zachęcamy do zakupu 
biletów za pomocą Kart Elektronicznych 
oraz przez smartfony (aplikacje Jakdoja-
de, MPay, GoPay, Zbiletem.pl) lub wcze-
śniej – w punktach sprzedaży.

Zmiana organizacji ruchu 1 listopada - 
Cmentarz w Wejherowie Śmiechowie

1 listopada w celu zapewnienia bezpie-
czeństwa tradycyjnie ograniczony zosta-
nie ruch pojazdów w obrębie cmentarza 
w Wejherowie Śmiechowie. 

Wjazd na ogólnodostępny parking przy 
ul. Roszczynialskiego od ul. Sikorskiego 
odbywać się będzie wyłącznie ul. Odręb-
ną w obu kierunkach.

Zamknięte dla ruchu samochodowego zo-
staną ulice: Roszczynialskiego, Myśliwska, 
Ofiar Grudnia 1970, Leśna i Brzozowa.

Ul. Roszczynialskiego na odcinku od ul. 
Wniebowstąpienia do cmentarza prze-
jezdna będzie tylko dla autobusów komu-
nikacji miejskiej, taksówek i rowerów.

Dla inwalidów przeznaczono 31 miejsc 
postojowych na ogólnodostępnym par-
kingu przy ul. Roszczynialskiego.

Dla taksówek przewidziano 8 miejsc 
postojowych w zatoce postojowej w ul. 
Roszczynialskiego pomiędzy ul. Leśną 
i ul. Brzozową.

1 listopada na ul. Poprzecznej i ul. 
Wschodniej zostaną wyznaczone miejsca 
postojowe dla pojazdów.

Źródło: mzkwejherowo.pl, wejherowo.pl

Zmiana organizacji ruchu 
komunikacji miejskiej

POWiAT | Już od soboty zostanie uruchomiona specjalna 
część linii autobusowych. Łatwiej będzie można dostać się 
do cmentarzy.
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W poniedziałek (1 listopada) na skrzyżo-
waniu ulic Górniczej i Sobieskiego, w przy-
padku wystąpienia poważnych utrudnień, 
ruchem kierować będą policjanci. Funk-
cjonariusze mogą również zdecydować 
o zamknięciu lewoskrętu w ulicę Górniczą 
(nie dotyczy autobusów). 
Ponadto od 30 października do 1 listo-
pada obowiązywać będzie zmieniona 

organizacja ruchu na poszczególnych 
ulicach:

ul. Górnicza – na odcinku od ul. •	
Sobieskiego do ul. Włókienniczej jest 
dwukierunkowa, natomiast na dalszym 
odcinku – jednokierunkowa. Powyżej ul. 
Hutniczej wjazd jedynie dla autobusów 
i taksówek. Obowiązuje obustronny 
zakaz parkowania.

ul. Stalowa – obowiązuje ruch •	
jednokierunkowy (od ul. Górniczej do ul. 
Włókienniczej).

ul. Hutnicza – od ul. Górniczej do ul. •	
Włókienniczej obowiązuje ruch jedno-
kierunkowy z jednostronnym zakazem 
zatrzymywania się.

ul. Tkacka – obowiązuje ruch dwu-•	
kierunkowy. Do zwężenia obowiązuje 
obustronny zakaz zatrzymywania się.

ul. Włókiennicza – od ul. Hutniczej •	
do Górniczej obowiązuje ruch jedno-
kierunkowy z jednostronnym zakazem 
zatrzymywania się. Od ul. Górniczej do 
ul. Kombatantów obowiązuje ruch dwu-
kierunkowy z jednostronnym zakazem 
zatrzymywania się.

ul. Rybaków – obowiązuje jed-•	
nostronny zakaz zatrzymywania się, 
a na zakręcie zostanie zorganizowany 
dodatkowy parking.

ul. Cmentarna – obowiązują obu-•	
stronne zakazy zatrzymywania się.
Mapy i pełen wykaz funkcjonowania 
komunikacji ZKM-u Gdynia dostepny na 
stronie rumia.eu i zkmgdynia.pl. 
Źródło: rumia.eu 

wSzyStkich świętych 2021 – zmiaNy w ruchu
rumia | w okresie wszystkich świętych – od 30 października (godziny poranne) do 1 listopada (godziny wieczorne) – 
nastąpi zmiana organizacji ruchu na ulicach zlokalizowanych w pobliżu rumskich cmentarzy.

fot. FB Miasto rumia

Tradycyjne nabożeństwa na redzkich cmentarzach będą odprawia-
ne o godz. 10.00 na cmentarzu komunalnym przy ul. Gniewowskiej 
oraz o godz. 14.00 na cmentarzu parafialnym przy ul. Gdańskiej.

Ze względu na bezpieczeństwo ruchu pieszego, w rejonie cmentarza 
komunalnego w Redzie przy ul. Gniewowskiej ruch pojazdów zostanie 
ograniczony. Na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 zostanie udostępnio-
ny dodatkowy parking z wjazdem od ulicy Gniewowskiej – Żwirowej. 

- Bardzo prosimy o stosowanie się do poleceń kierujących ruchem 
i przestrzeganie oznakowania drogowego, co ułatwi i usprawni do-
jazd i powrót z cmentarzy. Zachęcamy do skorzystania z usług ko-
munikacji miejskiej lub przyjścia na piechotę – mówi Krzysztof 
Krzemiński, Burmistrz Miasta Redy – Jednocześnie przypominamy 
o konieczności zachowania dystansu i noszeniu maseczek wszędzie 
tam, gdzie jest to konieczne.

ZMIANY W KURSOWANIU AUTOBUSU LINII 17
Jak informuje MZK Wejherowo, w dniach 30 października – 1 listo-

pada linia nr 17 będzie obsługiwana większym autobusem mogącym 
pomieścić około 90 osób. W dniu 1 listopada na kursy linii 17 o 9:32 
z Dworca PKP na Cmentarz i o 10:58 z Cmentarza na Dworzec PKP, 
zostanie podstawiony dodatkowy autobus.

Ważne informacje 
dla odwiedzających 
cmentarze
REDA | Organizacja ruchu przy cmentarzach będzie ograniczona. Dla 
kierowców przewidziano dodatkowy parking. 
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Radni na początku sesji uczcili minutą ciszy pamięć 
zmarłego Henryka Kanczkowskiego, który przez sześć 
i pół kadencji pełnił funkcję radnego miasta Wejherowa. 
W związku z utrzymującym się stanem pandemii sesja 
odbyła się, jak poprzednie od ponad półtora roku, w hali 
sportowej Szkoły Podstawowej nr 5 zachowaniem szcze-
gólnych środków ostrożności.
Radni podjęli uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej 
Powiatowi Wejherowskiemu w wysokości 1.381.897,75 zł na 
realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1479G 
(Tartaczna-Przemysłowa) – Etap I”. W tym zakresie zmienili 
też budżet miasta, w którym wygospodarowane zostały 
środki na powyższy cel, m.in. zaoszczędzono prawie 640 
tys. zł na odsetkach od kredytów i pożyczek.
W trakcie obrad radni podjęli uchwały m.in. w sprawie 
kontynuacji działań w Szkole Podstawowej nr 8 i nr 11 
z projektu „Dostępna Szkoła” na przedsięwzięcia z cyklu 
„Tu chcę się uczyć” objętych dofinansowaniem zewnętrz-
nym w łącznej wysokości 1 327 152 zł, dotyczące nieru-
chomości gminnych oraz w sprawie zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego w kwartale ulic 
Klasztorna, 12 Marca, Wniebowstąpienia i Zamkowej oraz 
we fragmencie korytarza ekologicznego w rejonie ulic 
Konopnickiej i Fenikowskiego. Radni przyjęli też „Program 
współpracy na rok 2022 Gminy Miasta Wejherowa z organi-
zacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia-
łalności pożytku publicznego i wolontariacie”. Jak wynika 
ze sprawozdania MZK Sp. z o.o. za pierwsze półrocze br. 
działalność spółki jest stabilna, odnotowano m.in. prawie 
19-procentowy wzrost sprzedaży biletów, nie mniej jednak 
poziom sprzedaży biletów jest nadal niższy niż przed pan-
demią koronawirusa.

powiat otrzyma 
wSparcie w rozBudowie 
dwóch ulic 
weJherowo | mimo ponad dwudziestu punktów 
porządku obrad sprawnie przebiegła XXViii zwyczajna 
sesja rady miasta wejherowa w dniu 26 października br. 

fot. UM Wejherowo

Podczas prezentacji Karty w Filharmonii 
Kaszubskiej, prezydent Wejherowa Krzysz-
tof Hildebrandt wręczył symboliczną Kar-
tę Mieszkańca przedstawicielom seniorów 
i młodego pokolenia oraz pokazano jak po-
prawnie wypełnić wniosek. 

W konferencji uczestniczyli przedstawicie-
le 23. Partnerów - lokalnych  przedsiębior-
ców, którzy dołączyli do Wejherowskiej Kar-
ty Mieszkańca oraz 5. głównych Partnerów, 
wśród których jest Filharmonia Kaszubska, 
MZK sp. z o.o., ZUK sp. z o.o., Miejska Biblio-
teka Publiczna oraz Zespół Szkolno-Przedsz-
kolny nr 2, przy którym znajdują się: kryta 
pływalnia i zadaszone lodowisko. To dzięki 
nim mieszkańcy będą mogli korzystać z zaofe-
rowanych przez nich systemów rabatowych. 

- Wejherowska Karta Mieszkańca to nowy 
projekt, który powstał dla mieszkańców i wspól-
nie z mieszkańcami– powiedział prezydent Wej-
herowa Krzysztof Hildebrandt. - Naszym zamie-
rzeniem jest, aby wejherowianie w zamian za to, 
że płacą tu podatki, przez co współfinansują 
inwestycje, życie kulturalne i sportowe miasta, 
dostali możliwość korzystania z oferty miejskiej 
na lepszych warunkach, do czego serdecznie za-
chęcam. Karta oferuje bowiem nowe możliwo-
ści. Chciałbym, aby ta inicjatywa nas spajała, bu-
dowała naszą tożsamość lokalną i dumę. Mam 
nadzieję, że Wejherowska Karta Mieszkańców 
będzie się dalej rozwijała i zachęcimy nowych 
Partnerów, żeby dołączyli do programu. Każdy 
z nas może być ambasadorem Wejherowa. Za-
chęcam wszystkich wejherowian do rejestracji 
i korzystania z Karty Mieszkańca!

karta to korzyści i ułatwieNia dla 
mieSzkaŃców

- Dzięki posiadanej Karcie, każdy mieszka-
niec Wejherowa będzie miał możliwość od-
wiedzenia różnych miejskich obiektów kultury, 
sportu i rekreacji, poznania różnych atrakcji 
Wejherowa na korzystniejszych warunkach 

– mówi Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa ds. ekonomicznych 
i społecznych. - Dodatkowo, dzięki prywat-
nym Partnerom, którzy przystąpili do projek-
tu, część usług dostępnych będzie z rabatami. 
Karta ułatwi korzystanie z szerokiej oferty in-
stytucji miejskich oraz różnych usług, zapewni 
szereg przywilejów, rabatów  i zniżek.

- Karta, oprócz tego, że zapewnia szereg zniżek 
i profitów stworzonych specjalnie dla mieszkań-
ców Wejherowa, może pełnić funkcję e-biletu – 
mówi Beata Rutkiewicz zastępczyni prezydenta 
ds. rozwoju miasta - Zamiast posiadania biletu 
MZK i Karty Mieszkańca na jednym nośniku, 
mamy jedną kartę  lub aplikację mobilną z bi-
letem – którą noszę zawsze przy sobie  w swoim 
telefonie. Kolejnym Pakietem, który proponu-
jemy Mieszkańcom jest Pakiet Eko, który pełni 
funkcję łatwego i szybkiego sposobu weryfika-
cji mieszkańca w Punkcie Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych. W przyszłości Pakiet 
EKO będzie również pozwalał na ewidencjono-

wanie ilości odpadów budowlanych i rozbiór-
kowych jaką w danym roku mieszkaniec może 
pozostawić w Punkcie bezpłatnie. Karta Miesz-
kańca to program, który będzie się zmieniał, 
ewoluował. Trwają prace nad wprowadzeniem 
Karty do systemu Parkowania.

wSpomaGamy lokalNy BizNeS
Justyna Ostrowska, wejherowska radna, jed-

na z inicjatorek Wejherowskiej Karty Miesz-
kańca podkreśla, że miasto uruchamiając Kartę 
wspomaga lokalnych kupców i przedsiębior-
ców, a mieszkańcom daje możliwość pozna-
nia nowych miejsc na mapie naszego miasta. 
Uczestnictwo w programie to także  pomoc 
w promocji nowych i młodych firm.

- Jestem przedsiębiorcą oraz uczestniczę w ży-
ciu samorządowym naszego miasta, dlatego 
wiem, jak ważne jest, aby wydane przez naszych 
mieszkańców pieniądze wracały do naszego 
miasta w postaci podatków – mówi Justyna 
Ostrowska. - Takie działania są korzystne dla 
każdej ze stron. Klient dostaje rabat, miasto 
otrzymuje podatki, a lokalny przedsiębiorca 
ma sprzedaż i reklamę. Dla każdego przed-
siębiorcy przystąpienie do Karty Mieszkańca 
to nie tylko dodatkowa reklama, ale wspomaga 
sprzedaż w rodzimych firmach prowadzonych 
przez mieszkańców naszego miasta.

System obsługujący Program Wejherowskiej 
Karty Mieszkańców wprowadziła firma pro-
wadzona przez mieszkańców Wejherowa - Qb 
sp. z o.o. 

W inauguracji Wejherowskiej Karty Miesz-
kańca wzięli udział mieszkańcy Wejherowa, 
przedstawiciele stowarzyszeń działających 
w mieście oraz Bogusław Suwara, sekretarz 
miasta i wejherowscy radni: Jacek Gafka - 
Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa, 
Leszek Szczypior - Wiceprzewodniczący 
Rady Miasta  oraz Dorota Chodubska, Justy-
na Ostrowska, Bartłomiej Frey, Tomir Ponka, 
Piotr Bochiński.

Już jest! Jedna karta – 
wiele możliwości

WEJHEROWO | Od 28 października br. każdy mieszkaniec Wejherowa, który m.in. rozlicza w mieście 
podatek dochodowy, może być posiadaczem Wejherowskiej Karty Mieszkańca. Dzięki niej będzie można 
skorzystać z miejskich obiektów kultury, sportu i rekreacji na korzystniejszych warunkach oraz ze zniżek 
i ulg oferowanych przez lokalnych przedsiębiorców.

fo
t. 

w
ej

he
ro

w
o.

pl

fo
t. 

Pi
ot

r r
us

ze
w

sk
i

Na stronie 
mzkwejhero-
wo.pl można 
bez problemu 
kupić bilet jaki 
tylko chcemy 
a nawet złożyć 
wniosek o wy-
danie Karty 
Elektronicznej. 
Po wydaniu 
karty wystar-
czy ją doładowywać wybraną kwotą i zbliżyć ją do czytnika w autobusie 
podczas wsiadania oraz wysiadania. Karta może też być nośnikiem bi-
letów okresowych. 

Innymi wygodnymi metodami zakupu biletów są aplikacje dostępne 
na Androida i iOS. Są one przejrzyste i intuicyjne, instrukcja prowadzi 
Nas krok po roku podczas kupowania biletu. Jeśli jeszcze zastanawiasz 
się na wypróbowaniem tych aplikacji, nie czekaj dłużej. Informacje 
o aplikacjach są dostępne na stronie mzkwejherowo.pl. 

Łatwo i wygodnie
WEJHEROWO | Nie masz przy sobie drobnych, ale smartphone 
z internetem? Nie czekaj i kupuj bilety w aplikacji lub na stronie. 
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Podczas weekendu dyżurny Komendy Powia-
towej Policji w Wejherowie otrzymał zgłoszenie 
o możliwości targnięcia na swoje życie przez 50-
letniego mężczyznę. O swoich obawach powia-
domili telefonicznie sąsiedzi, którzy zadzwonili 
na numer alarmowy i wezwali pomoc. Po otrzy-
maniu tego zgłoszenia, dyżurny natychmiast 
skierował pod wskazany adres policjantów.

Po dojechaniu na miejsce funkcjonariusze 
z pobiegli do głównych drzwi wejściowych bu-

dynku wielorodzinnego, a następnie do piw-
nicy, bo tak wynikało ze zgłoszenia. Wewnątrz 
pomieszczenia zauważyli leżącego na podłodze 
mężczyznę, który był cały we krwi. Okazało się, 
że ma uszkodzoną tętnicę, więc natychmiast 
przystąpili do działań i założyli mu opatrunek 
z opaską uciskową, w tym samym czasie wezwali 
także pogotowie. W oczekiwaniu na przyjazd ka-
retki pomagali 50-latkowi, który tracił przytom-
ność. Mundurowi mł. asp. Paweł Potrykus oraz 
sierż. sztab. Ewelina Trowska cały czas monito-
rowali jego funkcje życiowe. Dzięki skutecznym 
działaniom wejherowskich policjantów, udało 
się go uratować. Kiedy przyjechało pogotowie, 
zabrało mężczyznę do szpitala. Dzięki szybkiej 
i zdecydowanej interwencji mężczyzna, który 
usiłował targnąć się na życie, został uratowany.

Pamiętaj, kryzysy samobójcze są przemijające, 
można zapobiec tragedii, wzywając pomoc, tak 
jak to było w tym przypadku.

Jeśli widzisz, że ktoś z Twojego otoczenia jest 

przygnębiony, to zapytaj, jak możesz mu pomóc, 
udziel praktycznej pomocy, uczul bliskich na 
problem, okaż troskę i zainteresowanie.

Jeśli dzieje się coś złego i wiesz, że życie i zdro-
wie innej osoby jest zagrożone, zadzwoń pod 
numer alarmowy 112 i postaraj się przekazać 
służbom lokalizację, w której znajduje się ktoś 
potrzebujący pomocy. Pamiętaj, w takich sytu-
acjach ogromne znaczenie ma czas.

Korzystaj też z bezpłatnych telefonów pomo-
cowych takich jak m.in.:

116 123- Bezpłatny kryzysowy telefon zaufa-
nia dla dorosłych, czynny 7 dni w tygodniu od 
14:00 do 22:00

116 111- Bezpłatny kryzysowy telefon zaufa-
nia dla dzieci i młodzieży, czynny 7 dni w tygo-
dniu, 24 godziny na dobę.

800 121212 Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecz-
nika Praw Dziecka, czynny 7 dni w tygodniu 24 
godziny na dobę.

Źródło: KPP Wejherowo

Policjanci uratowali mu życie
WEJHEROWO | Skuteczna pomoc i zdecydowane działanie mundurowych przyczyniło się do 
uratowania mężczyzny, który chciał odebrać sobie życie. Każda minuta była ważna w tej sytuacji. 

OgłOszenie 262/2021/DB

OGłOszenie
burmistrza Miasta Rumi

stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (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 wywieszony został:

1) Wykaz nr XXVi stanowiący załącznik do 
zarządzenia nr 1149/274/2021 Burmistrza 
Miasta rumi z dnia 18 października 2021 roku 
obejmujący nieruchomość niezabudowaną 
oznaczoną jako działka nr 57/2 pow. 6617m², 
obr. 6, położoną w rumi przy ul. Wiązowej, 
stanowiącą własność gminy Miejskiej rumia 
przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu 
ustnego nieograniczonego, z pierwszeństwem 
nabycia przysługującemu poprzedniemu 
właścicielowi lub jego spadkobiercom.

2) Wykaz nr XXVii stanowiący załącznik do 
zarządzenia nr 1150/275/2021 Burmistrza 
Miasta rumi z dnia 18 października 2021 roku 
obejmujący nieruchomość niezabudowaną 
oznaczoną jako działka nr 131/10 pow. 350m², 
obr. 19, położoną w rumi przy ul. Wałowej, 
stanowiącą własność gminy Miejskiej rumia 
przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu 
ustnego ograniczonego.

rumia, dnia 22.10.2021r.

reklaMa U/2021/Pr

Aby nie dopuścić do na-
głego wzrostu zachorowań 
na COVID-19 w powiecie 
wejherowskim, policjanci 
wzmożyli swoje działania 
w walce z koronawirusem. 
Większa niż zazwyczaj 
ilość patroli sprawdzała, 
czy mieszkańcy stosują 
się do obowiązku zasła-
niania ust i nosa. Podczas 
kontroli przeprowadzonych 
w pociągach i na dwor-
cach policjanci ujawnili 88 
przypadków lekceważenia 
obowiązku używania ma-
seczek ochronnych. Ponad 
50 osób zostało ukaranych 
mandatami. Sprawdzenia 

te nie napawają optymizmem i świadczą o braku odpowie-
dzialności wielu osób za nasze wspólne zdrowie.
Po raz kolejny policjanci apelują o rozsądek i włączenie 
się do walki z COVID-19. Nie jesteśmy bez wpływu na roz-
przestrzenianie się koronawirusa. Wystarczy, że będziemy 
stosować się do zasady DDM – dystans, dezynfekcja, ma-
seczka. Pamiętajmy, że oprócz szczepienia to podstawowa 
ochrona przed zakażeniem się wirusem oraz, że szcze-
pienie nie zwalnia nas z obowiązku zasłaniania ust i nosa 
w miejscach użyteczności publicznej.
źródło: KPP w Wejherowie 

podSumowaNie 
policyJNych działaŃ 
przeciw coVid-19
weJherowo | policjanci prowadzili wzmożone dzia-
łania związane z walką z coVid -19. interweniowali 
wobec 88 osób, które nie zastosowały się do obowiązku 
zasłaniania ust i nosa maseczką ochronną. 

fot. pixabay.com
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Mundurowi będą kierować ruchem na dro-
gach dojazdowych do wejherowskiego cmenta-
rza, udrażniać w czasie największego natężenia 
ruch przy cmentarzach w Wejherowie oraz 
czuwać nad bezpieczeństwem i porządkiem 
publicznym.

Dojazd do cmentarza przy ulicy ks. Roszczy-
nialskiego został wyznaczony ulicami 12 Marca, 
Sikorskiego i Odrębną do parkingu przy ul. Rosz-
czynialskiego, na który wjazd i wyjazd będzie 
możliwy tylko od strony Gniewowa.  Wszystkie 
dojazdy do ul. Roszczynialskiego (drogi po-
przeczne od ul. Wniebowstąpienia do ul. Odręb-
nej) będą zamknięte. W miejscach przecinania 
się tych ulic zostaną ustawione zapory z ozna-
kowaniem B-1 „zakaz ruchu” lub ustawione 
posterunki stałe. Ulicą Roszczynialskiego (od ul. 
Wniebowstąpienia do ul. Odrębnej) poruszać się 
będą mogły jedynie autobusy komunikacji zbio-
rowej, pojazdy taxi oraz rowery.

Pojazdy oznaczone kartą dla osoby niepeł-
nosprawnej nie będą mogły poruszać się ul. 
Roszczynialskiego. Kierowcy pojazdów ozna-
czonych kartą dla osoby niepełnosprawnej 
będą mogli zatrzymać się na parkingu przy ul. 
Roszczynialskiego w specjalnej wyznaczonej 

strefie dla tego typu pojazdów (31 miejsc usy-
tuowanych blisko cmentarza).

Ponadto w dniu 1 listopada 2021 r. zosta-
nie wyznaczony tymczasowy parking na ok. 
60 miejsc przy ul. Wschodniej i Poprzecznej. 
W celu usprawnienia ruchu drogowego na ul. 
Odrębnej oraz w okolicy wjazdu na parking 
zostaną tymczasowo ustawione znaki B-36 
„zakaz zatrzymywania się” z tabliczką T-24. 
Pojazdy pozostawione w tych miejscach zosta-
ną usunięte z drogi na koszt właściciela.

Dla pojazdów taxi zostanie wyznaczona za-
toka postojowa wzdłuż ul. Roszczynialskiego 

pomiędzy ul. Leśną i Brzozową. Samochody 
TAXI NIE BĘDĄ MOGŁY ZAWRACAĆ na 
ulicy Roszczynialskiego, o czym informować 
będzie znak „zakaz zawracania.”

Również 2 listopada br. nastąpi zmiana or-
ganizacji ruchu w rejonie „starego cmentarza” 
przy ul. Sportowej w Wejherowie, gdzie będzie 
obowiązywał „zakaz zatrzymywania się”. Na  
wielu drogach wprowadzony zostanie ruch 
kierowany. Proszę pamiętać że należy stosować 
się do poleceń wydawanych przez policję oraz 
straż miejską, co  znacznie przyczyni się do po-
prawy płynności ruchu. 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 
w Wejherowie w latach 1995-2010

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

składają

Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy 
w Wejherowie w latach 1995-2010

Niech spoczywa w pokoju.

Najszczersze wyrazy współczucia 
Rodzinie i Bliskim

składają:

Z głębokim żalem oraz wielkim 
smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 

zmarł

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci

Ś.P.
LEONID 

LECH

LEONIDA 
LECHA

OgłOszenie 263/2021/DB OgłOszenie 264/2021/DB

Przewodniczący Rady
Powiatu Wejherowskiego

Józef Reszke
wraz z Radnymi

Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius

wraz z Zarządem Powiatu
i współpracownikami

Jacek Gafka
Przewodniczący Rady 

Miasta Wejherowa

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta 

Wejherowa wraz ze 
współpracownikami

Nekrologi
Kondolencje

Zamów!
d.bieszke@expressy.pl

660 731 138

fot. FB OCH-TeaTr

Każdy występ jest do pewnego stopnia improwizowany, 
dzięki czemu widzowie są uczestnikami wyjątkowego 
zdarzenia.  Artysta, w sobie właściwy sposób nawiązuje 
niezwykły kontakt z publicznością opowiadając anegdo-
ty o swojej zabawnej drodze do aktorstwa.
"Zaprasza" za kulisy teatru i planu filmowego opowia-
dając o tremie, dykcji, różnego rodzaju "sypkach", czyli 
aktorskich wpadkach oraz dowcipach, jakie aktorzy 
robią sobie na scenie.
Wszystko to jest opatrzone w mistrzowski sposób wy-
konywanymi piosenkami. Często wchodzi w interakcję 
z publicznością wciągając do zabawy.
"Artur Barciś Show" to pełne humoru i wdzięku spotka-
nie ze znakomitym i bardzo lubianym aktorem.
Bilety w cenie 30 zł można zakupić online za pośred-
nictwem portalu bilety24.pl lub w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Luzinie. Wydarzenie odbędzie się 6 listopada 
br. w Hotelu Czardasz w Luzinie. 
Sponsorem wydarzenia jest Przewodniczący Rady 
Programowej działającej przy dyrektorze GOK Luzino - 
Tomasz Kafel.

artur Barciś i kuliSy 
pracy Na SceNie
luziNo | Gminny ośrodek kultury w luzinie zaprasza 
na solowy występ popularnego aktora. po raz kolejny 
zaprezentuje przedstawienie z cyklu one man Show, tym 
razem na kaszubach.

Zabezpieczanie dnia 
Wszystkich Świętych

POWiAT | W dniach 29.10.- 02.11.2021 r. w „Akcję znicz” zaangażowanych będzie kilkudziesięciu 
policjantów, wspieranych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Kierowcy będą musieli przygoto-
wać się do zmian w organizacji ruchu na terenie Wejherowa, jakie nastąpią w dniu 1 listopada.
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Międzynarodowy Festiwal Muzyki 
Religijnej im. Ks. Stanisława Ormiń-
skiego odbywa się corocznie od 1989 
roku w Rumi. To wielkie wydarzenie 
muzyczne jest przedsięwzięciem grupy 
entuzjastów, wychowanków patrona 
Festiwalu, salezjanina, muzyka, któ-
ry ostatnie lata swego życia spędził 
w Rumi, gdzie pełnił różne funkcje 
duszpasterskie, a szczególną uwagę 
poświęcał pracy z miejscowym chó-
rem parafialnym. Znany jest w Polsce 
przede wszystkim jako autor Apelu Ja-
snogórskiego, rozpowszechnionego od 
obchodów na Jasnej Górze 1000-lecia 
państwa polskiego oraz wielu opra-
cowań utworów chóralnych i instru-
mentalnych. To właśnie chórzyści ks. 
Ormińskiego, zafascynowani postacią 
swego mistrza, podjęli inicjatywę zor-
ganizowania festiwalu, który z roku na 
rok urastał do rangi coraz bardziej zna-
czącej imprezy artystycznej. Dziś Fe-
stiwal w Rumi jest niewątpliwie jedną 
z najpoważniejszych imprez tego typu 
w Polsce, zatacza coraz szersze kręgi 
zainteresowania. Specyfiką Festiwalu 
są konkursy: organowy, zespołów chó-
ralnych oraz pieśni kaszubskiej i jako 
taki wydaje się być jedynym w Polsce.

W 33. odsłonie Festiwalu wejherowski 
chór mieszany Cantores Veiherovienses 
pod dyrekcją Tomasza Chyły wyśpiewał 
Grand Prix i Nagrodę Ministra Kultu-
ry, a wejherowski dyrygent zdobył tytuł 
najlepszego dyrygenta festiwalu.

I miejscem w kategorii zespołów ka-
meralnych oraz nagrodę Starosty Wej-
herowskiego za najlepsze wykonanie 
pieśni religijnej w języku kaszubskim 
otrzymał Zespół Wokalny „Affectus” 
z Poznania pod dyrekcją Tomasza Kar-
wańskiego. 

Grand Prix dla Cantores 
Veiherovienses!

RuMiA | W Rumi w dniach 21 - 23 października odbył się 33. Międzynarodowy Festiwal Muzyki 
Religijnej im. Ks. Stanisława Ormińskiego. Wielki sukces odniósł tutaj Chór Mieszany Cantores Ve-
iherovienses pod dyrekcją Tomasza Chyły zdobywając Grand Prix i Nagrodę Ministra Kultury. Sam 
dyrygent również został nagrodzony.
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22 października, Fabryce Kultury, odbył się wernisaż XVII 
Redzkich Impresji - dorocznej wystawy podsumowującej 
działalność Stowarzyszenia Twórców Sztuki i Rękodzieła 
Artystycznego „Kunszt”. Dwudziestu pięciu twórców pre-
zentuje w dwóch salach prace malarskie, ceramikę, mix 
media, biżuterię, koronkę frywolitkową, haft koralikowy, 
makramę, collage, kaligrafię oraz fotografię.
- Redzkie Impresje stanowią jeden ze stałych punktów 
kalendarza wydarzeń kulturalnych miasta – mówi Łukasz 
Kamiński, zastępca burmistrza Redy – Co roku nasi ar-
tyści prezentują swój dorobek, będący nierzadko bardzo 
celnym komentarzem do otaczającej rzeczywistości. 
Działające od 2005 roku Stowarzyszenie Twórców 
Sztuki i Rękodzieła Artystycznego „KUNSZT” skupia ar-
tystów profesjonalnych i amatorów takich dyscyplin jak: 
malarstwo, tkanina artystyczna, haft, rzeźba, fotografia, 
biżuteria, rysunek, decoupage i inne. Obecnie należy 
do niego ok. 30 artystów. Większość z nich to malarze, 
niektórzy od wielu lat znani są w środowisku i ich prace 
oglądać można m. in. na stałej ekspozycji w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Redzie.
Za dokonania ubiegłego roku artystom dziękowali 
obecni na wernisażu Członek Zarządu Powiatu Wejhe-
rowskiego Ludwik Zegzuła, Zastępca Burmistrza Miasta 
Redy Łukasz Kamiński oraz radni Rady Miejskiej w Re-
dzie Teresa Tkaczyk i Andrzej Byczkowski. Organizację 
wystawy wsparli Starostwo Powiatowe w Wejherowie, 
Urząd Miasta w Redzie i Fabryka Kultury. Prace oglądać 
można do 21 listopada.

XVii redzkie impreSJe 
w FaBryce kultury
reda | do 21 listopada można oglądać wystawę redzkie-
go Stowarzyszenia twórców Sztuki i rękodzieła arty-
stycznego kuNSzt. „człowiek i świat Fantazji” – takim 
hasłem artyści podsumowują mijający rok.

Bądź na bieżąco!
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Na cel przeznaczono 20 tys. zło-
tych. W ramach grantu zadbano 
również o edukację młodzieży. 
Jednostka zakupiła m.in. ubra-
nia specjalne, węże strażackie, 
stand informacyjno-edukacyjny 
czy elementy toru na zawody 
sportowo-pożarnicze Młodzie-
żowej Drużyny Pozarniczej. Wy-
posażenie ma poprawić komfort 
pracy strażaków i zwiększyć bez-
pieczeństwo społeczności gminy 
Luzino i powiatu wejherowskie-
go. Zakup ubrań specjalnych czy 
węża strażackiego to dobra wia-
domość, bo luzińska OSP często 
i aktywnie uczestniczy w działa-
niach ratowniczych, związanych 
m.in. z usuwaniem wiatrołomów 
i skutków kolizji drogowych, 
które powodują konieczność 

ciągłej wymiany narzędzi pracy 
i doposażania jednostki.

Z kolei pomoce edukacyjne 
mają wpłynąć na poszerzenie 
wiedzy dotyczącej bezpieczeń-
stwa i znajomości podstaw 
ratownictwa wśród młodzieży 
i zachęcenie młodych osób do 
wstępowania w szeregi OSP. 
Dzięki zakupionemu wyposa-
żeniu adepci mogą zapoznać 
się stacjonarnie ze sprzętem na 
zawody oraz poćwiczyć m.in. 
konkurencję wiązania węzłów 
czy obsługi hydronetki.

„WzMOCnij Swoje Otoczenie” 
to ogólnopolski program gran-
towy, realizowany przez Polskie 
Sieci Elekroenergetyczne. Kon-
kurs skierowany jest do samo-
rządów i ich jednostek – np. 

przedszkoli, szkół, bibliotek, czy 
ośrodków pomocy społecznej, 
oraz do organizacji pozarządo-
wych, które chcą wprowadzać 
ważne i długotrwałe zmiany 
w swoim otoczeniu w jednym 
z siedmiu obszarów: aktywność 
fizyczna, bezpieczeństwo, edu-
kacja, rozwój wspólnej prze-
strzeni publicznej, środowisko 
naturalne, zdrowie i inne ini-
cjatywy mieszczące się w celach 
programu. Więcej informacji 
o działalności Polskich Sieci 
Elektroenergetycznych i pro-
gramie „WzMOCnij Swoje Oto-
czenie” przeczytać można na 
stronach

www.raport.pse.pl
i www.wzmocnijotoczenie.pl
źródło: luzino.eu 

Strażacy mogą prowadzić 
skuteczne akc je ratownicze

LuzinO | Ochotnicza Straż Pożarna z Luzina otrzymała nowy sprzęt, co pozwoli na skuteczniejsze działania ratownicze i zwiększy bezpieczeństwo miesz-
kańców. Zakup wyposażenia był możliwy dzięki projektowi jednostki nagrodzonemu w dobrosąsiedzkim programie „WzMOCnij swoje otoczenie”, organi-
zowanym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.
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W 1989 r. E. Pryczkowski wstąpił do Zrze-
szenia Kaszubsko-Pomorskiego i jego klubu 
studenckiego Pomorania. Od 1990 r. był 
jego wiceprezesem, a w latach 1991-1992 
prezesem. W 1992 r. organizował jubileusz 
XXX-lecia Pomoranii i uczestniczył w II 
Kongresie Kaszubskim, m.in. jako redaktor 
biuletynu Lecëdło. Od 1992 r. jest delegatem 
na zjazd ZK-P, a od 1995 r. członkiem jego 
władz. W latach 1993-1998 był wiceprezesem, 
a w latach 1998-2001 skarbnikiem oddziału 
ZK-P w Gdańsku. W 2002 r. założył, a w 2003 
r. został przewodniczącym klubu, a od 2004 r. 
prezesem oddziału ZK-P w Baninie. W la-
tach 2004-07 był przewodniczącym Komisji 
Kościelnej ZK-P. Od stycznia 2008 r. należy 
do Rady Języka Kaszubskiego. W 1990 
r. był współorganizatorem Kaszëbsczich 
Òżniwinów w Sianowie. W 2001 r. zainicjował 
tam budowę Kaszubskiej Drogi Krzyżowej 
na placu pielgrzymkowym w Sanktuarium 
Królowej Kaszub, którą odprawia się od 2004 
r., oraz misteria Pusta Noc dla Ojca Świętego 
(2005) i Oratorium Sianowskie (2009), a wraz 
z A. Jabłońskim coroczne Zjazdy Twórców 

Literatury Kaszubskiej w Wejherowie, orga-
nizowane w latach 1996-2000. Występował 
w Pierwszej Kaszubskiej Pasji T. Fopkego 
(2002-04 oraz w kaszubskiej wersji językowej 
filmu Jezus (2004). Był konsultantem języ-
kowym, a także kaszubskim aktorem, w filmie 
„Kamerdyner” w reż. Filipa Bajona.
W części artystycznej wystąpiła córka pana 
Eugeniusza, utalentowana Weronika Ceynowa.
Program poprowadził Mateusz Klebba
Odcinek dostępny jest na kanale YouTube 
MDK RUMIA. 

„z kaSzuBSkim Na ty” i ciekawi Goście
rumia | Seria wykładów po kaszubsku ma zbliżyć oglądających do tradycji, języka i kultury 
kaszubskiej. pierwszym gościem był wybitny działacz kaszubski- eugeniusz pryczkowski.

fot. FB MDk rumia

freepik.com
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Zawody Wejher Cross Games, jak 
to właściwie wygląda? Wywiad
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Magdalena Chmielewska: Myślę, że 
emocje już opadły, od czasu Wejher 
Cross Games V minął ponad miesiąc, 
podsumujmy to wszystko. Chciałabym 
najpierw zapytać o to, co czułeś podej-
mując decyzję o organizacji pierwszej 
edycji zawodów?

Bartłomiej Szreder: Obowiązków przy 
organizacji tak dużego wydarzenia jest 
naprawdę ogrom. Na pewno towarzyszył 
temu lekki stres, ale od zawsze staram się 
otaczać ludźmi, którzy są chętni do współ-
pracy i pomocy. Nie mieliśmy pojęcia, ale 
też przede wszystkim doświadczenia jak to 
zrobić żeby się udało. Kiedy rzeczy trudne 
były dopinane na ostatni guzik dotarło do 
mnie, że to nie koniec przygody, że pierw-
sza edycja nie będzie ostatnią. Postanowi-
łem, że będzie to impreza cykliczna.

M.C: W poście, który napisałeś na Fa-
cebooku jako streszczenie po zawodach 
zaznaczyłeś, że Wejher Cross Games V 
miało być najlepszą edycją ze wszystkich 
dotychczasowych, dlaczego?

B.S: Składało się na to wiele czynni-
ków, ale przede wszystkim chęć jeszcze 
większego rozwoju tej imprezy i większe 

promowanie jej w całej Polsce. Nowe ćwi-
czenia, ich różnorodność, pomosty cięża-
rowe, pegboard to tylko niektóre ze skład-
ników udanego eventu. Do tego miejsce 
idealne do przeprowadzenia zawodów 
Crossfit, które w założeniu są bardzo roz-
maite. Na listach startowych mnóstwo 
znanych nazwisk a także ilość startujących 
bardzo imponująca

M.C: Rozumiem, że nie było problemu 
ze znalezieniem chętnych na udział tak-
że w tegorocznej edycji?

B.S: Tym razem również mieliśmy listy 
startowe pełne czołowych atletów i zain-
teresowanie dużo większe od założonych 
limitów. Udział wzięło ponad 160 zawod-
ników. Dodatkowo Wejher Cross Games 
odbywa się na obiekcie, który podziwia-
ją sportowcy z całej Polski i z zagranicy! 
Głosy z widowni również twierdzą, że jest 
to miejsce idealne, wielofunkcyjne wręcz 
można powiedzieć, że perełka w skali kra-

ju, wykorzystywany latem i zimą na różne 
sportowe dyscypliny.

M.C: W tym roku zawody również 
były podzielone, jak to dokładnie wy-
glądało?

B.S: Tak, edycja numer V również zo-
stała podzielona na 2 dni zmagań. Pierw-
sze odbywały się w sobotę na hali wido-
wiskowo sportowej, która jest obiektem 
szkoły „ósemki” w Wejherowie, druga 
część pierwszego dnia miała miejsce na 
boisku obok. Niedzielę rozpoczęliśmy od 
basenu aby potem wrócić znowu na za-
kończenie na hali.

M.C: Od kogo otrzymujesz wsparcie 
podczas tej przygody aby móc ją dalej 
kontynuować?

B.S: Przede wszystkim od władz mia-
sta Wejherowa, Starostwa Powiatowego 
w Wejherowie oraz Gminy Wejherowo, 
gdyby nie ich pomoc zawody nie mo-

głyby się odbyć w takim wymiarze. Jeżeli 
chodzi o osoby z którymi współpracuję to 
nie chciałbym tu naprawdę nikogo pomi-
nąć, ponieważ praktycznie każdy stawał 
na wysokości zadania. Mój współorgani-
zator i przyjaciel Bartosz Bartuś, sędzio-
wie pod nadzorem Marka Majewskiego, 
Jarek Popielarczyk, który wykonuje dla 
nas pamiątkowe zdjęcia, konferansjer 
Maciej Małek czy obsługa biura zawo-
dów, które w tym roku było inne, nowe 
bardziej poukładane dzięki dobrze zor-
ganizowanej pracy. Także obsługa tech-
niczna działała szybko i sprawnie. Ukło-
ny również dla firm, które dołączają się 
do współpracy, specjalne podziękowania 
dla dyrektor szkoły Pani Danuty Czer-
newskiej. Chciałbym również zaznaczyć, 
że odwiedzają nas gościnnie zawodnicy 
całkiem innych dyscyplin sportowych 
np. olimpijczyk, lekkoatleta Marcin Cha-
bowski, Janek Tatarowicz z Ninja War-
rior czy strongman Krzysiek Kacnerski. 

Dzięki wszystkim, którzy przyczynili się 
do pracy na rzecz Wejher Cross Games 
V udało się pokonać przeciwności, które 
stawały nam na drodze.

M.C: Przewidujesz jakieś nowości or-
ganizacyjne w roku 2022?

B.S: Mogę zdradzić tylko tyle, że przy-
gotowujemy wielką niespodziankę dla 
wszystkich zwolenników rywalizacji w tej 
przecudownej dyscyplinie jaką jest oczy-
wiście Crossfit.

M.C: Na koniec jeszcze jedno ważne 
pytanie. Jakie cele związane z kolejnymi 
zawodami zamierzacie ze swoim współ-
organizatorem Bartoszem Bartusiem 
postawić sobie w przyszłym roku?

B.S: Odpowiem jednym słowem, które 
mówi wszystko: Najwyższe!

M.C: Bardzo dziękuję za rozmowę.
B.S: Ja również dziękuję, było mi miło.

CROssfiT | Z Bartłomiejem Szrederem organizatorem zawodów i właścicielem Wejherowskiego Klubu Kulturystycznego i Sportów Siłowych Apollo 
w Wejherowie rozmawia Magdalena Chmielewska.
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W dniach 14-24 października trwały 
w miejscowości Lido di Jesolo nieopodal 
Wenecji, Mistrzostwa Świata seniorów 
w kickboxingu. Obie zaprezentowały się 
znakomicie. 

Paulina Stenka po raz drugi w swojej 
sportowej, seniorskiej karierze wywalczyła 
brązowy medal MŚ w kat. do 70 kg. Uległa 
dopiero w półfinale reprezentantce Danii. 
Przypomnijmy też, że w 2019 również 
Paulina wywalczyła medal brązowy w tej 
samej kategorii, zaś w 2018 roku sięgnęła 
po tytuł Mistrzyni Świata juniorów. 

Zuzia Kalbarczyk, debiutująca podczas 
Mistrzostw Świata seniorek, jednak mają-
ca za sobą start w Pucharze Świata i wy-
walczony srebrny medal w tej formule, 
w losowaniu trafiła na zawodową Mistrzy-
nię Świata z Węgier. Jakież było zdziwie-
nie wszystkich obserwujących walkę, gdy 
Zuzanna toczyła walkę jak „równa z rów-
ną”, nie dając odpocząć zaskoczonej repre-
zentantce Węgier. Sytuacja dopiero rozja-
śniła się w 3 rundzie, gdy doświadczenie 
starszej zawodniczki wzięło górę i to ona 
ostatecznie wygrała z Zuzią, pozbawiając 

naszą Reprezentantkę szansy na medal. 
Start w MŚ Pań z GOSTiR Luzino na-

leży zaliczyć do bardzo udanych i dobrze 
to rokuje na przyszłość obu zawodniczek. 
Zarówno Zuzia, jak i Paulina wdarły się 
na salony światowego kickboxingu, zaś 
Paulina może zaliczać się do ścisłej czo-
łówki kobiet w kickboxingu na świecie. 
Od początku trenerem zawodniczek jest 
Wejherowianin Rafał Karcz, który na co 
dzień prowadzi zajęcia w dwóch Klubach 
– Wejherowskim Stowarzyszeniu Sporto-
wym oraz w KTS-K GOSRiT Luzino. Od 
2017 roku jest też trenerem Kadry Polski 
juniorów w kickboxingu. 

Już w dniach 5-14 listopada Reprezen-
tacja Polski z Warszawy wyjeżdża walczyć 
o medale Mistrzostw Europy kadetów 
i juniorów, które odbędą się w Budvie, 
w Czarnogórze. Tam nie zabraknie Ra-
fała Karcza Wejherowianina, który po-
prowadzi juniorską reprezentację Polski. 
Najmocniej Klub będzie wspierać Żanetę 
Stenka, która walczyć tam będzie o medal 
Mistrzostw Europy

źródło: GOSTiR Luzino

Paulina Stenka z brązowym medalem 
MŚ, Zuzia Kalbarczyk z doświadczeniem

KiCKBOXinG | W stawce kilku tysięcy najlepszych zawodników z całego świata, Polskę oraz Gminę Luzino, Klub KTS-K GOSRiT Luzino reprezentowały na-
sze najbardziej utytułowane kickboxerki z Powiatu Wejherowskiego – Zuzanna Kalbarczyk oraz Paulina Stenka. Pierwsza w formule full contact na ringu, 
druga w formule kick-light na macie.
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Trzeba wiedzieć, że przez wejherowskie 
korty przewinęła się elita znanych przed-
wojennych, powojennych i współczesnych 
mistrzów białego sportu, a także sporo 
znanych osób z życia publicznego. Korty 
prowadzi od około 20 lat wielokrotny były 
mistrz Polski Lech Bieńkowski.
Jak mówi autor, historia wejherowskiego 
tenisa ukazuje się w setną rocznicę utwo-
rzenia Polskiego Związku Tenisowego oraz 
osiemdziesiątą piątą rocznicę organizacji 
pierwszych Tenisowych Mistrzostw Mor-
skich na wejherowskich kortach. Ich kolejne 
edycje w latach 1937-1939  były jednymi 
z największych turniejów tenisowych okre-
su międzywojennego w Polsce. 
Publikacja ta powstała dzięki wsparciu 
wielu osób, które udostępniły materiały 
prasowe, zdjęcia, pamiątki oraz wiedzę 
o wejherowskim tenisie. Autor groma-
dząc zbiory i informacje niejednokrotnie 

odkrywał liczne błędy, które w tej publikacji 
zostały zweryfikowane.  
W „Historii wejherowskiego tenisa” 
znajdziemy liczne ciekawostki o tenisie 
i ludziach związanych z białym sportem 
– zawodnikach, trenerach i gospodarzach 
obiektu. Zamieszczone są również zdjęcia 
trzech sióstr Pankówien, które przed wojną 
z powodzeniem grywały w tenisa, są też 
fotografie sportowe Lecha Bieńkowskiego 
z zawodów, a także ludzi znanych z małego 
ekranu m.in. Jerzego Kamasa i Zenona La-
skowika, który od kilku lat z grupą przyja-
ciół grywa na wejherowskich kortach. 
Książka ukazała się w Wydawnictwie 
Beata-Żmuda-Trzebiatowska BiT dzięki 
mecenatowi Prezydenta Miasta Wejherowa 
oraz pod patronatem Polskiego Związku 
Tenisowego. Dostępna jest tylko na kortach 
tenisowych w Wejherowie, a także w wejhe-
rowskich księgarniach i w internecie.

ukazała Się „hiStoria 
weJherowSkieGo teNiSa”
teNiS | miłośnicy tenisa powinni zainteresować się książką michała Jelińskiego „historia 
wejherowskiego tenisa”, która wyszła z drukarni przed kilkoma dniami. w tej osobliwej 
publikacji znajdziemy wiele fascynujących zdjęć i ciekawych informacji, które autor, by-
wając na kortach, gromadził przez wiele lat. praca nad książką trwała blisko 4 lata.

Złoty medalista na co dzień jest uczniem 
2 klasy Liceum Ogólnokształcącego w Po-
wiatowym Zespole Szkół nr 4 im. J. Wej-
hera w Wejherowie. Igor trenuje od ponad 
roku pod okiem trenera Łukasza Michalca 
w klubie BJJ Gdynia. Sporty walki nie są 
mu obce, gdyż wcześniej próbował swych 
sił w MMA. Sportem interesuje się od za-
wsze – grał w tenisa i w piłkę nożną na po-
zycji bramkarza. Oprócz tego uczestniczy 
w seminariach sportowych, a w czerwcu 
trenował u swoich mistrzów w Brazylii.

Tam właśnie narodził się BJJ jako sport 
walki wywodzący się z japońskiego jiu-
jitsu, zapasów i judo. Technika brazylij-
skiego jiu-jitsu polega na sprowadzeniu 
przeciwnika do parteru, unieruchomieniu 
oraz wykonaniu techniki kończącej, która 
zmusza go do poddania się. Zawodnicy 
walczą w gi – kimonie lub bez niego.

Trenerzy uważają, że upór, siła, spor-
towa inteligencja i odporność psychicz-
na, to cechy charakteru Igora, które 
pomagają mu w osiąganiu sukcesów. 
Zaś młody złoty medalista Mistrzostw 
Polski w BJJ twierdzi skromnie, że naj-
ważniejsza jest wytrwała i ciężka praca 
na treningach, których ma przynajmniej 
sześć w tygodniu.

Po powrocie z Mistrzostw Polski Igor 
Makowski przygotowuje się do zawodów 
Winter Open, które w grudniu odbędą 
się w Luboniu niedaleko Poznania. Gra-
tulujemy.

Złoty medal Igora Makowskiego 
w Mistrzostwach Polski BJJ
BJJ | Podczas XVII Mistrzostw Polski w BJJ (brazylijskim jiu-jitsu), które odbywały się przed kilkoma dniami w War-
szawie, złoty medal w kategorii junior młodszy (do lat 16) i wadze 73 plus zdobył wejherowianin Igor Makowski.
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