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Ideą Rankingu jest wyłonienie i pro-
mowanie gmin wyróżniających się pod 
względem rozwoju społecznego i gospo-
darczego oraz najlepszych praktyk przez 
nie stosowanych. Ranking został przy-
gotowany w oparciu o dane za rok 2020. 
W przypadku wskaźników uwzględniają-
cych perspektywę kilkuletnią dane obej-
mowały lata 2018–2020. Źródłem danych 
były zasoby statystyki publicznej oraz 
dane zewnętrzne pozyskane przez Urząd 
Statystyczny w Gdańsku (m.in. z Mi-
nisterstwa Finansów). Wszystkie prace 
o charakterze analityczno-statystycznym 
prowadził Urząd Statystyczny w Gdańsku 
– Partner Rankingu. 

Podczas uroczystej Gali ogłoszenia wy-
ników Rankingu uczestniczyli Przewod-
niczący Rady Miejskiej w Redzie Kazi-
mierz Okrój oraz Burmistrz Miasta Redy 
Krzysztof Krzemiński, który z rąk Organi-
zatorów odebrał symboliczną statuetkę. 

- Jesteśmy bardzo dumni z wyróżnienia, 
które pokazuje, że efekty pracy samorządu 
i zgodnej współpracy z Radą Miejską są 

zauważane i doceniane – mówi Krzysztof 
Krzemiński.

Co oceniano?
Miejsce w Rankingu to syntetyczny wy-

nik 16 wskaźników mierzących potencjał, 
aktywność i wyniki osiągane przez gmi-
nę w sferze gospodarczej i społecznej. Te 
wskaźniki, to:

Średnioroczne dochody własne bu-•	
dżetów gmin,

Średnioroczne wydatki majątkowe •	
inwestycyjne budżetów gmin,

Średnioroczny wskaźnik zadłużenia •	
budżetów gmin,

Wydatki bieżące budżetów gmin na •	
administrację publiczną,

Średnioroczne środki z Unii Euro-•	
pejskiej i innych źródeł niepodlegające 
zwrotowi na finansowanie programów 
i projektów unijnych stanowiące dochód 
budżetów gmin,

Liczba podmiotów gospodarki na-•	
rodowej zarejestrowanych w REGON na 
1000 ludności w wieku produkcyjnym,

Średni wynik procentowy egzaminu •	

ósmoklasisty,
Saldo migracji,•	
Wydatki budżetów gmin na kulturę •	

i ochronę dziedzictwa narodowego, 
Udział środków przekazanych orga-•	

nizacjom pozarządowym i innym pod-
miotom prowadzącym działalność pożyt-

ku publicznego,
Wydatki budżetów gmin na ochronę •	

powietrza atmosferycznego i klimatu, 
Odsetek korzystających z sieci kana-•	

lizacyjnej,
Przyrost naturalny,•	
Udział powierzchni objętej obowią-•	

zującymi miejscowymi planami zagospo-
darowania przestrzennego,

Wydatki bieżące na oświatę, wycho-•	
wanie i opiekę nad dzieckiem w wieku do 
lat 3, 

Udział nakładów na szkolenia pra-•	
cowników rad i urzędów gmin.

Reda nagrodzona w Rankingu Gmin 
Województwa Pomorskiego

REDA | 18 listopada ogłoszono wyniki Rankingu Gmin Województwa Pomorskiego, organizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Je-
rzego Regulskiego Ośrodek Regionalny w Gdańsku oraz Urząd Statystyczny w Gdańsku. W rankingu oceniano wszystkie gminy województwa pomorskiego 
z wyłączeniem miast na prawach powiatu: Gdańska, Gdyni, Słupska i Sopotu. Gmina Miasto Reda otrzymała tytuł Lidera Powiatu Wejherowskiego.

Wejherowskie Centrum Kultury 
zaprosiło do udziału wspaniałych 
artystów związanych m.in. z Te-
atrem Wybrzeże - Martę Kalmus – 
Jankowską, Piotra Jankowskiego, 
Grzegorza Otrębskiego; z Teatrem 
Muzycznym - Katarzynę Woja-
sińską oraz Grzegorza Szlangę, 
Monikę Płomin, Michała Stachow-
skiego i Mieszka Weltrowskiego. 
Od strony naukowej mistrzowsko 
przedstawiła sylwetkę poety dr 
Joanna Lisiewicz, „specjalistka” 
od Różewicza. Projekt okraszony 
był muzyką na żywo w mistrzow-
skim wykonaniu Joanny Knitter,  
ciekawą scenografią – interpreta-
cjom towarzyszyły bowiem zdjęcia 
Różewicza i grą świateł.
Zaproszeni artyści przeczytali 
fragmenty dramatów - „Dzidzi-
bobo, czyli miłość romantyczna 
czeka już pod drzwiami”, „Świad-

kowie, albo nasza mała stabiliza-
cja”, „Akt przerywany”, „Dramat 
rozbieżny”, „Kartoteka”, „Pułapka” 
oraz utwory poetyckie z różnych 
okresów twórczości Tadeusza 
Różewicza.
Jak podkreśliła Jolanta Rożyńska, 
dyrektor Filharmonii Kaszubskiej, 
projekt, który towarzyszył tego-
rocznej edycji Ogólnopolskiego 
Przeglądu Małych Form Teatral-
nych im. Adama Luterka, miał 
udowodnić, że Różewicz może być 
nie tylko atrakcyjny, ale i nadal 
inspirujący.
- Z pewnością nie miało być to 
nudne spotkanie ze sztuką wyso-
ką, a atrakcyjna porcja dostępu do 
kultury, miała sprawić, że miłość 
do teatru i poezji zapłonie w ser-
cach nawet najbardziej opornych 
widzów – powiedziała Jolanta Ro-
żyńska. – Nie bez znaczenia jest 

to, że w 2021 roku obchodzimy 
100. rocznicę urodzin pisarza. Ten 
czołowy polski poeta jest jednym 
z literackich patronów tego roku. 
Tadeusz Różewicz to prawdziwy 
„gigant” – poeta, dramatopisarz, 
scenarzysta, prozaik i satyryk, 
wielki kreator sposobów literac-

kiego opisu. Niezwykle dociekliwy, 
baczny obserwator życia codzien-
nego, społecznego i politycznego. 
Często budzący swą twórczością 
kontrowersje ze względu na 
indywidualne oceny historii czy 
polityki. Jego utwory tłumaczo-
no na dziesiątki języków, nakład 

opublikowanych książek przekro-
czył milion egzemplarzy. Otrzy-
mał dziesiątki nagród, wyróżnień 
i odznaczeń (m.in. Nike, Nagrodę 
im. W. Reymonta, Złote Berło, 
Gloria Artis). Wielokrotnie wymie-
niany był także jako kandydat do 
Nagrody Nobla.

Różne oblicza Różewicza w wejheRowskiej FilhaRmonii
wejheRowo | był twórcą niezależnym i skromnym. Potrafił mówić głosem cichym chociaż słyszanym i trafiającym do wszystkich. w wejherowskiej filharmonii kaszubskiej poznaliśmy 
różne oblicza Tadeusza Różewicza, którego znakomite teksty w mistrzowski sposób zinterpretowali artyści różnych scen. mieliśmy do czynienia z niespotykanym dotychczas w wejhero-
wie projektem z pogranicza próby czytanej, odsłaniającej kulisy powstawania spektaklu. 
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Przegląd obejmował prezentacje spek-
takli teatralnych i monodramów w wy-
konaniu teatrów amatorskich i indywi-
dualnych wykonawców oraz warsztaty 
teatralne, które prowadzili Marzena Woj-
ciechowska-Orszulak, Michał Stachowski, 
Grzegorz Szlanga i Karol Formela. Oprócz 
spektakli amatorskich grup teatralnych 
miało miejsce również czytanie performa-
tywne fragmentów dramatów Tadeusza 
Różewicza. Przeglądowi towarzyszyły: 
wystawa prac pokonkursowych Ogólno-
polskiego Konkursu Form Plastycznych 
„Różnorakie światy mistrza fantastyki” 
oraz wystawa dotycząca twórczości Stani-
sława Lema przygotowana we współpracy 
z Narodowym Centrum Kultury. 

Podczas XV OPMFT na deskach Fil-
harmonii wystąpili: „Kompromisu Nie 
Będzie” z Sopotu – Moniodram nie 
o rybkach, „Teatr Prawie Lucki” z Wej-
herowa - Prawie Luckie przetwarzanie T. 
Różewicza, „Niedobrani” z Redy - Czer-
wony Kapturek szuka księcia, „Alchemia 
BIS” z Wejherowa - Szafa, Zespół Teatru 
Szkolnego „Zdziesiątkowani” z Gdyni – 
Okruchy groteski i absurdy, oraz mono-
dramiści: Livia Walczak z Chojnic - Po je-
denaste: Nie oszukiwać dzieci!, Sebastian 

Frodyma z Chełmna - Intermezzo i Klau-
dia Tarnowska z Pucka - Nic się nie dzieje, 
zaraz przejdzie.

Biorące udział w Przeglądzie zespoły 
teatralne i wykonawcy otrzymali podzię-
kowania za udział, które wręczały: Jolanta 
Rożyńska dyrektor Wejherowskiego Cen-
trum Kultury i zastępca dyrektora I LO 
Marzena Skrzynecka. Natomiast Starosta 
Powiatu Wejherowskiego Gabriela Lisius 
wręczyła wieloletniej reżyserce Teatru Pra-
wie Lucki i współorganizatorce OPMFT 
im. A. Luterka - Edycie Łysakowskiej-So-
biczewskiej, przyznaną jej przez Zarząd 
Powiatu - Nagrodę Remusa. Laudację 
na temat działalności upowszechniającej 
kulturę teatralna wśród młodzieży przed-
stawił wicestarosta Jacek Thiel. Ponadto 
dyrektor WCK Jolanta Rożyńska wręczy-
ła Pani Edycie Nagrodę Pegaza, który jak 
ona sama podkreśliła – od zawsze był jej 
marzeniem. 

- Ze względu na pandemię i fakt, że nie-
które grupy teatralne przerwały z tego 
powodu swoją działalność, musieliśmy 
w zrezygnować z pomysłu na ten rok, jeśli 
chodzi o prezentację twórczości Wisławy 
Szymborskiej i Olgi Tokarczuk. Dlatego 
postanowiliśmy, żeby ten jubileuszowy 

Luterek , który miał odbyć się w zeszłym 
roku, przeprowadzić w formie przeglądu 
a nie konkursu. Zespołom zapropono-
waliśmy żeby odnowili i zaprezentowali 
poprzedni repertuar, jako wspomnienie, 
ale okazało się, że wszystkie teatry przy-
jechały z nowymi spektaklami, co bardzo 
nas ucieszyło – mówi Edyta Łysakowska-
Sobiczewska podkreślając, że przegląd 
- mimo braku rywalizacji konkursowej, 
pozwolił na podtrzymanie aktywności 
szkolnych zespołów teatralnych i mimo 
ograniczeń dał im szanse występów 
przed publicznością. - Jeśli chodzi o spek-
takl Teatru „Prawie Lucki” chciałam 
powrócić do Różewicza, do spektakli 
które wcześniej prezentowaliśmy i wy-
brać niektóre sceny, aby wszystkie osoby 
z poprzedniego pokolenia zespołu mogły 
przypomnieć sobie fragmenty prezento-
wanych niegdyś tekstów.

Organizacja Ogólnopolskiego Prze-
glądu Małych Form Teatralnych, to każ-
dorazowo duże przedsięwzięcie. W tych 
dziwnych, pandemicznych czasach jest 
ona z wielu względów szczególnie skom-
plikowana. Tym bardziej trzeba się cie-
szyć, że w tak trudnym roku udało się zor-
ganizować spotkanie miłośników teatru 
w Wejherowie. Słowa uznania należą się 

partnerom, którzy wsparli wydarzenie dla 
młodzieży wrażliwej na sztukę. Patronat 
Honorowy na przeglądem sprawowali: 
Urząd Marszałkowski Województwa Po-
morskiego, Prezydent Miasta Wejhero-
wa, Starosta Wejherowski i Uniwersytet 
Gdański. Wsparcia finansowego udzieli-
li: Starosta Wejherowski, Stowarzyszenie 
Absolwentów ILO i Rada Rodziców ILO. 
Wśród partnerów sponsorujących Luterka 
znaleźli się m.in. Avon Cosmetics Polska 
Sp. z o.o., Balex Metal Sp. z o.o., Nautilus 
Poland Sp. z o.o., Perfumeria Ostrovski, 
PORTA KMI S.A. i Restauracja Leśna. 

Podczas zakończenia przeglądu podzię-
kowania specjalne zostały wręczone przed-
stawicielowi Prezydenta Miasta Wejherowa 
i Staroście Powiatu Wejherowskiego, któ-
rzy od samego początku patronują temu 
przedsięwzięciu wspierając je finansowo 
i organizacyjnie. Podziękowania otrzyma-
li też reżyserzy i instruktorzy prowadzący 
warsztaty, współpracownicy i wolontariu-
sze OPMFT. Ogłoszono również wyni-
ki konkursu poetyckiego i plastycznego. 
Ostatnim akcentem Luterka był spektakl 
„Maska” w reż. Ewy Ignaczak i wykonaniu 
aktorów Teatru Gdynia Główna.

Luterek podtrzymał ducha teatru 
wśród młodzieży

WEJHEROWO | W minionym tygodniu Filharmonia Kaszubska przez dwa dni gościła amatorskie grupy teatralne biorące udział w jubileuszowym XV Ogólno-
polskim Przeglądzie Małych Form Teatralnych im. Adama Luterka. Przegląd zorganizowało Wejherowskie Centrum Kultury przy współpracy z I Liceum Ogólno-
kształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie.
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składamy wyrazy głębokiego żalu 
i współczucia

oraz słowa otuchy i wsparcia
z powodu śmierci

MaMy

Burmistrz Miasta Redy
Krzysztof Krzemiński
wraz z pracownikami 

Urzędu Miasta w Redzie

wyrazy głębokiego współczucia 
i słowa otuchy z powodu  śmierci

Ojca

składa
Starosta Wejherowski

 Gabriela Lisius
wraz z Zarządem Powiatu

oraz współpracownicy
ze Starostwa Powiatowego w Wejherowie

OgłOszenie 149/2021/DB

Pani

MOnice 
Ziegert

grażynie 
LeMańcZyk

i MirOsławOwi 
kOLasińskieMu

OgłOszenie 288/2021/DB OgłOszenie 290/2021/DB

Całość w formacie B5 utrzyma-
na jest w stylu przypominającym 
nieco Wejherowski Rocznik Kul-
turalny, bo 146 stron publikacji 
wydrukowanych jest w odcieniach 
szarości z dużą ilością czarno-bia-
łych zdjęć, do których załączona 
jest na końcu kolorowa wkładka 
zdjęciową ze współczesnych wyda-
rzeń bibliotecznych. Tradycyjne we 
wstępie mamy krótkie wprowadze-
nie Prezydenta Miasta Wejherowa 
Krzysztofa Hildebrandta i dyrektor 
biblioteki Eweliny Magdziarczyk-
Plebanek. W pierwszych czterech 
rozdziałach znajdziemy informacje 
dotyczące historii, zarówno z lat 
poprzedzających powstanie Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Wej-
herowie, rys biograficzny patrona 
biblioteki – Aleksandra Majkow-
skiego, jak i przegląd najważniej-
szych wydarzeń ze współczesności.

Początki pierwszej biblioteki 

w Wejherowie wiążą się z poja-
wieniem się w Wejherowskiej Woli 
OO. Reformatów, którzy założyli 
tutaj szkołę klasztorną. W 1655 
roku, a więc po pięciu latach otrzy-
mania przez osadę praw miejskich, 
w Wejheropolis działała już biblio-
teka klasztorna licząca 560 ksią-
żek, która była dostępna wówczas 
jedynie dla profesorów i uczniów. 
A w zbiorach bibliotecznych znaj-
dowały się m.in. dzieła poetów i pi-
sarzy starożytnych, a także różne 
podręczniki np.z zakresu filozofii, 
teologii, historii, prawa, przyrody, 
a także kaznodziejstwa.

W publikacji znajdziemy opisy 
różnych form pracy bibliotecznej 
prowadzonych z czytelnikami m.in. 
efekty cyfryzacji zbiorów, działal-
ność Klubów Dyskusyjnych Książki, 
wybrane spotkania autorskie, a tak-
że bilans zrealizowanych konkursów 
- Wejherowskiego Konkursu Lite-

rackiego „Powiew Weny” oraz plebi-
scytu na najciekawszą książkę roku 
„Gryf Literacki”. Jest też  rozdział 
poświęcony pracownikom bibliote-
ki oraz wykaz nagród i wyróżnień 
przyznanych placówce. Wielu czy-
telników zainteresuje zapewne tak-
że bibliografia, jak również indeks 
liczący ponad 700 nazwisk.

Autor książki Henryk Połchowski, 
jako pracownik Urzędu Miejskiego, 
od 18 lat współpracuje z Miejską 
Biblioteka Publiczną pisząc relacje 
z wydarzeń bibliotecznych. Posiada 
również w swoich zbiorach bogatą 
dokumentację fotograficzną ilu-
strującą działalność placówki. Przez 
10 lat był jurorem Wejherowskiego 
Konkursu Literackiego „Powiew 
Weny”. Jak twierdzi praca nad książ-
ka zajęła mu ponad pół roku i ma 
nadzieję, że ta publikacja spotka się 
z przychylnym przyjęciem i życzli-
wą krytyką czytelników.

Pierwsza monografia 
o wejherowskiej bibliotece

WEJHEROWO | Ukazała się książka z okazji 75. lecia Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Wejherowie pt. „Wejherowo Czyta 75 lat. Zarys historii i działalności Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Wejherowie”. Jej wydawcą jest Miejska Biblioteka Publiczna 
im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie, zaś autorem red. Henryk Połchowski.
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ReKlaMa 18/2021/Rl

Jubileuszowa XV edycja odbyła się 
w zmienionej formule. Podczas wydarze-
nia na scenie można było zobaczyć wiele 
teatrów amatorskich, które tym razem 
nie powalczyły o statuetkę Pegaza, lecz 
zaprezentowały swój dorobek artystycz-
ny. Tegoroczny Luterek odbył się pod 
patronatem twórczości Stanisława Lema 
oraz Tadeusza Różewicza. 

– Jubileuszowa edycja była okazją, żeby 
serdecznie podziękować Pani Edycie za 
ponad 20-letni okres przygotowywania 
i kultywowania tradycji teatralnej i krze-
wienia tej idei szczególnie wśród młodych 
ludzi. Dlatego Zarząd Powiatu Wejherow-
skiego przyznał Nagrodę Remusa – po-
wiedziała Starosta Wejherowski Gabriela 
Lisius. 

Wyróżnienie zostało przyznane za 

osiągnięcia w dziedzinie twórczości arty-
stycznej oraz upowszechniania i ochrony 
kultury. Warto przypomnieć, że w sumie 
konkurs miał już 21 edycji, ponieważ 6 
pierwszych spotkań miało charakter po-
wiatowy. Laudację na cześć nagrodzonej 
odczytał Wicestarosta Jacek Thiel.

– Poprzez swoją pracę, pasję i wielkie 
zaangażowanie Pani Edyta Łysakowska-
Sobiczewska przyczynia się do rozwija-
nia wyobraźni, wrażliwości na sztukę, 
popularyzacji twórczości literackiej 
wśród młodego pokolenia oraz inspiruje 
młodzież do odkrywania swoich pasji – 
mówił Wicestarosta Jacek Thiel.  

Przeglądy teatralne są okazją dla mło-
dych ludzi do zaprezentowania swoich 
umiejętności, spotkań z ludźmi teatru 
- aktorami, reżyserami i innymi zespoła-

mi, wymiany doświadczeń, a także twór-
czych rozmów na temat literatury.

– Dziękuję serdecznie za tę nagrodę. 
Dzięki przeglądowi mogę się realizować 
w tym co lubię  – mówiła Edyta Łysa-
kowska-Sobiczewska. – Na razie nadal 
chcę rozwijać ten ruch teatralny. Bardzo 
dobrze, że konkurs ma charakter ogól-

nopolski. To miejsce konfrontacji dla 
zespołów, które dopiero raczkują i za-
czynają pracę, z tymi zespołami, które od 
wielu lat grają.  

Edyta Łysakowska-Sobiczewska – od 
1985 r. nauczycielka języka polskiego 
w I Liceum Ogólnokształcącym im. Kró-
la Jana III Sobieskiego w Wejherowie, 

pomysłodawczyni szkolnej grupy teatral-
nej „Prawie Lucki” i Ogólnopolskiego 
Przeglądu Małych Form Teatralnych 
im. Adama Luterka oraz inicjatorka wie-
lu wydarzeń kulturalnych i artystycznych 
organizowanych w I LO. Związana przez 
całe życie z Wejherowem. W bieżącym 
roku obchodzi 42-lecie pracy zawodowej.

Nagroda Remusa dla Edyty 
Łysakowskiej-Sobiczewskiej

WEJHEROWO | Zakończył się Ogólnopolski Przegląd Małych Form Teatralnych im. Adama Luterka. Podczas wydarzenia Starosta Wejherowski 
Gabriela Lisius wręczyła pomysłodawczyni i wieloletniej reżyserce Teatru „Prawie Lucki” oraz współorganizatorce przeglądu - Edycie Łysakow-
skiej-Sobiczewskiej, Nagrodę Remusa. 

Warto rozważyć takie rozwiązania 
w szczególności, że właściciele zabu-
dowy jednorodzinnej mogą skorzystać 
z dotacji na wymianę pieca oraz ocie-
plenie budynku zgodnie z zasadami 
programu „Czyste Powietrze”. 
Mieszkańcy Wejherowa mogą składać 
wnioski z programu „Czyste Powie-
trze”, które przyznaje Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Gdańsku. Na mocy 
zawartego porozumienia między 
miastem a WFOŚIGW, właściciele 
budynków jednorodzinnych w Wejhe-
rowie mogą uzyskać pomoc bezpo-
średnio w Urzędzie Miejskim w Wejhe-
rowie, bez konieczności wyjeżdżania 
do Gdańska. Kontakt: tel. 58 677 71 06 
lub mailowo: czystepowietrze@
um.wejherowo.pl. 

Program „Czyste Powietrze”:
https://portalbeneficjenta.wfos.gdansk.pl/ 

(szczegółowe informacje oraz możli-
wość pobrania wniosku). 

są Pieniądze na wymianę Pieców węglowych
wejheRowo | jeśli mieszkasz w domu jednorodzinnym i ogrzewasz budynek węglem lub drewnem, to warto pomyśleć 
o tym, aby zmienić ogrzewanie na bardziej ekologiczne – np. na piec gazowy, miejską sieć ciepłowniczą czy pompę ciepła.

fot. pixabay.com
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OBWIESZCZENIE

Starosta Wejherowski

I. działając na podstawie art. 1, art.11a ust.1, art.11f ust. 3 ustawy 
z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych /t.j. Dz.U. z 2020r. 
poz. 1363 ze zm./ oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego /tekst jedn. Dz. U. 
z 2021r. poz. 735/ zawiadamia, że w dniu 18.11.2021r., na wniosek 
z dnia 16.06.2021r. (uzupełniony dnia 29.09.2021r.) wydano decyzję 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na:

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

na nieruchomościach gruntowych na terenie gminy szemud 
określonych poniżej:

A. działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogi gminnej:

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

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

- obr. łebno działki nr ewid.: 95

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, 
właściwe organy administracji rządowej i samorządowej oraz 
właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych inwestycją 
o możliwości zapoznania się z decyzją w starostwie Wejherowskim, 
84-200 Wejherowo ul. 3 Maja 4, po uprzednim umówieniu się, 
tel. 58 572-94-47 lub złożyć ewentualne zastrzeżenia i uwagi na 
piśmie. 

informuje się, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. 
Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie stron 
postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia 
publicznego ogłoszenia. 

OBWIESZCZENIE

Starosta Wejherowski

I. działając na podstawie art. 1, art.11a ust.1, art.11f ust. 3 ustawy 
z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych /t.j. Dz.U. z 2020r. 
poz. 1363 ze zm./ oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego /tekst jedn. Dz. 
U. z 2021r. poz. 735 ze zm./ zawiadamia, że w dniu 22.11.2021r., 
na wniosek z dnia 20.08.2021r. (uzupełniony dnia 29.09.2021r.) 
wydano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
polegającej na:

Rozbudowie skrzyżowania drogi krajowej nr 6 
z ulicą Wielki Las w Luzinie

na nieruchomościach gruntowych na terenie gminy luzino 
określonych poniżej:

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

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

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

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

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

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

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

* numery w nawiasach oznaczają numery działek przed podziałem

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, 
właściwe organy administracji rządowej i samorządowej oraz 
właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych inwestycją 
o możliwości zapoznania się z decyzją w starostwie Wejherowskim, 
84-200 Wejherowo ul. 3 Maja 4, po uprzednim umówieniu się, 
tel. 58 572-94-47 lub złożyć ewentualne zastrzeżenia i uwagi na 
piśmie. 

informuje się, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. 
Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie stron 
postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia 
publicznego ogłoszenia. 

OgłOszenie 292/2021/DB

OgłOszenie 291/2021/DB
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Ogłoszono wyniki konkursu
WEJHEROWO | W trakcie obchodów 75-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Majkow-
skiego w Wejherowie zostały ogłoszone wyniki na tekst do III Konkursu piosenki o Wejherowie.

W pierwszym etapie Konkursu na piosenkę o Wej-
herowie organizowanym pod patronatem Prezydenta 
Miasta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta, nagra-
dzane są teksty, a w drugim etapie – pod patronatem 
Starosty Powiatu Wejherowskiego Gabrieli Lisius 
– nagradzana jest muzyka napisana do wybranych 
wcześniej i nagrodzonych tekstów.

Pierwsze miejsce zdobyła Joanna Makarczyk z Wo-

łomina, godło „Kraken” - nagroda w wys. 1200 zł, 
drugie miejsce przyznano Małgorzacie Borzeszkow-
skiej z Wejherowa, godło „Insula” - nagroda w wys. 
800 zł, a trzecie miejsce ex aequo otrzymały – Monika 
Kubisiak z Wejherowa, godło „Cień wiatru”- nagroda 
w wys. 500 zł oraz Monika Górny z Przyborowic Dol-
nych, godło „Jaskółka” - nagroda w wys. 500 zł.

Nagrody ufundował i wręczył Prezydent Miasta 
Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. W skład komisji 
konkursowej wchodzili: Ewelina Magdziarczyk-Ple-
banek, Tomasz i Michał Jeliński.

- Wejherowo ma szanse stać się najbardziej opiewanym 
miastem w Polsce, bo już piąty rok z rzędu organizuje 
konkurs na piosenkę o swoim mieście - powiedział To-
masz Fopke, dyrektor Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej, pomysłodawca konkursu.

Konkurs na muzykę do piosenki z wybranego przez 
kompozytora utworu z nagrodzonych tekstów od-
będzie się w przyszłym roku. Zorganizuje go po raz 
trzeci Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-
Pomorskiej w Wejherowie.

Źródło: wejherowo.pl
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Akcja spotkała się z ogromnym zainte-
resowaniem społeczeństwa, zostało zło-
żonych aż 120 wniosków. Rośliny trafiły 
do różnych części Wejherowa – na po-
sesje prywatne, tereny należące do spół-
dzielni mieszkaniowych czy wspólnot 
mieszkaniowych. 

Jak widać na załączonej mapce sadzonki 
znajdą się we wszystkich częściach Wej-
herowa, a mieszkańcy przyczynili się do 
powstania zielonych terenów w mieście. 

- Cieszę się niezmiernie, że nasza akcja 
przyjęta została z takim zainteresowa-
niem mieszkańców, drzewa zapewniają 
nam tlen, oczyszczają powietrze, wpły-
wają korzystnie na klimat i na samopo-
czucie nas wszystkich – mówi Beata Rut-
kiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa 
ds. rozwoju miasta – W naszej wspólnej 
akcji wzięli udział właściciele prywatnych 
posesji, wspólnoty i spółdzielnie miesz-
kaniowe. Jesteśmy dumni, że mieszkańcy 
dbają o ekologię, o swoje najbliższe oto-
czenie i środowisko naturalne.

PRywaTne Posesje, sPółdzielnie 
i wsPólnoTy 

Sadzonki trafiły m.in. do Wejherow-
skiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Jak 
podkreśla Ewa Dybowska, prezes zarzą-
du WSM w Wejherowie, dzięki nowym 
nasadzeniom na terenach zarządzanych 
przez spółdzielnię, mieszkańcy dołożą 
swoją cegiełkę w walce ze zmianami kli-
matu, ale także poprawia się wizerunek 
osiedli WSM. 

- Dzięki projektowi w tej części osie-
dla będzie więcej drzew, posadziliśmy 
7 sztuk wiśni piłkowanej, która pięknie 

kwitnie i 10 sztuk krzewów posadzonych 
na skwerku – mówi prezes Ewa Dybow-
ska - Mam nadzieję, że obecność tych 
drzew przysłuży się nam i mieszkańcom 
tego osiedla. 

- Zdajemy sobie sprawę z roli drzew w na-
szym otoczeniu, dlatego skorzystaliśmy  
z zaproszenia do programu organizowa-
nego przez wejherowski urząd – mówi 
Sławomir Klas, kierownik administracji 
Os. Zachodnia i Chopina Wejherowskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej w Wejhero-
wie - Wybierając rośliny do posadzenia 
w tym rejonie osiedla, braliśmy pod uwa-
gę głównie warunki klimatyczne i glebo-
we Mam nadzieję, że mieszkańcy będą 
zadowoleni, a efekty – w postaci pięknie 
kwitnących wiśni - będą cieszyły nas 
wszystkich.

Mieszkańcy prywatnych posesji chęt-
nie skorzystali z darmowych sadzonek. 
Jak powiedziała mieszkanka z ul. Ogro-
dowej, która jest właśnie w trakcie re-
organizacji swojego ogrodu, sadzonki, 
które otrzymała, niewątpliwie upiększą 
jej posesję.

- Otrzymałam wiśnię piłkowaną kan-
zan, budleje, kalinę koralową, różę pnącą 
i jarząb pospolity – mówi wejherowian-
ka. – Cieszę się bardzo, że są takie akcje 
w mieście, a my mieszkańcy też możemy 
się przyczynić do dbałości o swoje oto-
czenie no i ekologię.

W akcję było zaangażowanych wiele 
osób, wśród których byli także wejhe-
rowscy radni. Jak mówi Leszek Szczy-
pior, wiceprzewodniczący Rady Miasta 
Wejherowa, jego wspólnota mieszkanio-
wa po złożeniu wniosku i pozytywnym 

rozpatrzeniu, otrzymała 5 drzewek i 10 
krzewów, które mieszkańcy posadzili 
przy bloku na Os. Tysiąclecia 9. 

- Nasza Wspólnota skorzystała z pro-
gramu - "Kwitnące drzewa i krzewy dla 
Wejherowa", włączając się w ekologiczną 
akcję – mówi Leszek Szczypior. – Rośli-
ny już są nasadzone. Mieszkańcy są za-
dowoleni, tym bardziej, że wycięliśmy 
wcześniej stare krzaki, a na ich miejsce 
posadziliśmy młode rośliny. Na wiosnę 
będą cieszyć nasze oczy, a otoczenie bę-
dzie piękniejsze.

Także radna Justyna Ostrowska czynnie 
włączyła się w akcję. – Na terenach zarzą-

dzanych przez Wejherowską Spółdzielnię 
Mieszkaniową pojawiły się już nowe 
rośliny, udało mi się także namówić ro-
dzinę, mieszkającą w różnych częściach 
Wejherowa do skorzystania z programu 
i pozyskania sadzonek – mówi Justyna 
Ostrowska – Myślę, że nie trzeba nikogo 
przekonywać do tego, aby w naszym oto-
czeniu pojawiało się więcej zieleni. Nie 
bez przyczyny nasze miasto nazywane 
jest przecież „zielonym Wejherowem”.

27 gaTunków Roślin, 120 
wniosków od mieszkańców

Mieszkańcy Wejherowa otrzymali za 

darmo - w ramach programu „Kwit-
nące drzewa i krzewy dla Wejherowa” 
– 27. gatunków popularnych sadzonek 
drzew i krzewów. Wśród nich są: wi-
śnia piłkowana, jabłoń rajska, berberys, 
dereń biały, ligustr, hortensja pnąca czy 
budleja. Otrzymali je wszyscy, którzy 
złożyli wcześniej wniosek do magistra-
tu. Łącznie złożono aż 120 poprawnych 
wniosków. Warto podkreślić, że rodzaje 
roślin nie zostały wybrane przypadkowo. 
Wybrano takie rośliny, których głównym 
walorem dekoracyjnym są kwiaty, dzięki 
czemu najbliższe otoczenie mieszkańców 
będzie piękniejsze.
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Mieszkańcy chętnie włączali się do 
akcji „KLIMATycznie w Wejherowie”

WEJHEROWO | Urząd Miejski przekazał nieodpłatnie wejherowianom 1340 sztuk sadzonek drzew i krzewów do posadzenia na swoich posesjach. 
Jak podkreślają wejherowscy włodarze,  program „Kwitnące drzewa i krzewy dla Wejherowa” – w ramach akcji „KLIMATycznie w Wejherowie” – 
miał na celu zachęcenie mieszkańców do tworzenia zielonych enklaw w swoim najbliższym sąsiedztwie. 

Urząd Miasta w Redzie wysyła rocznie 
ponad 16 tysięcy listów. Dużą część 
korespondencji stanowią decyzje, mię-
dzy innymi dotyczące podatków i opłat 
lokalnych. Tu skuteczne doręczenie 
jest bardzo ważne.
- Zdarzają się sytuacje, że obywatel nie 
przebywa w miejscu stałego zamiesz-
kania i nie podaje adresu korespon-
dencyjnego. Wtedy przesyłki wracają 
do urzędu, a podatnik nie wie, jak 
zmieniły się stawki lub jakie posiada 
zaległości – mówi Andrzej Dembek, 
kierownik Referatu Podatków i Docho-
dów Urzędu Miasta w Redzie – To waż-
ne, tym bardziej, że koszty upomnień 
w tym roku bardzo wzrosły i obciążają 
mieszkańca.
Jak uniknąć sytuacji, że doręczyciel 
nie może zastać nas w domu i odebra-
nie ważnej korespondencji wymaga 

dużo czasu i energii? Wystarczy do-
stęp do Internetu i profil zaufany.
- Obecnie przez ePUAP wysyłamy tyl-
ko około 50 decyzji, a przecież każdy 
posiadacz profilu zaufanego może 
zwrócić się do urzędu o takie prze-
syłanie korespondencji– mów Hanna 
Janiak, Sekretarz Miasta Redy – Jed-
nak informację o wyborze komunikacji 
przez profil zaufany trzeba koniecznie 
przesłać do urzędu również przez 
ePUAP, co powoduje, że korespon-
dencja następuje w formie wysyłki 
zwrotnej na podany automatycznie 
adres skrzynki. Jednak w przypadku, 
gdy decyzje dotyczą nieruchomości, 
która jest własnością kilku osób, to 
wybór elektronicznej formy komuni-
kacji z urzędem muszą zadeklarować 
wszyscy współwłaściciele.
Czyli pierwszym krokiem do ułatwie-

nia sobie komunikacji z urzędem jest 
założenie profilu zaufanego. Następ-
nie, za pomocą skrzynki ePUAP, trzeba 
wysłać do urzędu prośbę, że wszelkie 
decyzje i pisma chcemy otrzymywać 
w taki właśnie sposób. A potem już 
tylko sprawdzać skrzynkę.
- Wyobraźmy sobie, że ktoś mieszka 
za granicą, a w Redzie wciąż posiada 
nieruchomość, od której płaci podatki 
– mówi Andrzej Dembek – Otrzymując 
decyzję ePUAP-em możemy ją odebrać 
w każdym miejscu świata, już kilka 
chwil po nadaniu z urzędu. Warunkiem 
jest jedynie dostęp do Sieci.
Profil zaufany (PZ) umożliwia zała-
twianie spraw urzędowych online. 
Można go założyć samodzielnie, przez 
portal www.gov.pl  potwierdzić m.in. za 
pośrednictwem niektórych banków lub 
w urzędzie.

uRzędnicy zachęcają do koRzysTania z PRoFilu zauFanego
Reda | masz profil zaufany i chcesz szybko i skutecznie otrzymywać decyzje przez ePuaP? Poinformuj o tym urząd.  
To obecnie najszybsza i najskuteczniejsza droga korespondencji.

fot. pixabay.com
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- Miniboisko wielofunkcyjne na te-
renie Szkoły Podstawowej nr 2 było 
pomysłem, nad którym pracowaliśmy 
od dawna, a budżet obywatelski pozwo-
lił nam je zrealizować w optymalnym 
kształcie – mówi Andrzej Byczkowski, 
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
w Redzie – Nikogo nie trzeba przeko-
nywać, jak ważna w dzisiejszych czasach 
jest aktywność fizyczna dzieci i mło-
dzieży, a my staramy się zrobić wszyst-
ko, aby zapewnić odpowiednie miejsca 
do uprawiania sportu. 

Projekt polegał na utworzeniu na ba-
zie istniejącej powierzchni asfaltowej 
miejsca do gry w piłkę ręczną, siatków-
kę oraz koszykówkę. Przystosowanie 
terenu do nowej roli wymagało wykona-
nia poprawy nawierzchni, wymalowa-
nia oznaczeń i zamontowania urządzeń, 
czyli bramek do piłki ręcznej, czterech 
koszy do koszykówki, piłkochwytów 
i słupków do rozwieszania siatki do 
siatkówki. Całość kosztowała około 88 
tysięcy złotych. 

- Całej naszej szkolnej społeczności 
pragnę gorąco podziękować za głoso-
wanie i tak szeroką promocję projektu 
wśród znajomych, rodzin i nie tylko, że 

ilość oddanych głosów pozwoliła nam 
zrealizować tak potrzebną inwestycję – 

mówi Iwona Nowicka, dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Redzie.

Dyrekcja szkoły zapewnia, że po 
uprzednim uzgodnieniu, z obiektu, 

oprócz uczniów SP2, będą mogli korzy-
stać również mieszkańcy.

Przypomnijmy, że w wyniku Budżetu 
Obywatelskiego 2020 zrealizowano pięć 
pomysłów mieszkańców na wzbogace-
nie i poprawę przestrzeni publicznej. To 
rozbudowa miejsca do aktywnego wypo-
czynku przy Szkole Podstawowej nr 6, 
przejście piesze przez las z dzielnicy Reda 
Betlejem do stacji SKM Reda Pieleszewo, 
oświetlenie placu zabaw w Redzie Reko-
wie wraz z fragmentem ulicy Korzennej 
oraz chodnik na ulicy Długiej.

 A tymczasem jeszcze do 30 listopada 
można głosować na projekty redzkiego 
Budżetu Obywatelskiego 2022. Lista 
projektów do głosowania znajduje się 
na stronie www.bo.reda.pl, w zakładce 
„zgłoszone projekty”. Każdy mieszka-
niec miasta Redy może oddać jeden 
głos na jeden projekt. Głos można 
oddać wyłącznie elektronicznie. Jeże-
li ktoś nie ma dostępu do komputera, 
może przyjść do Urzędu i oddać głos 
w asyście urzędnika.

Na Budżet Obywatelski w roku 2022 
Reda przeznacza 400 tysięcy złotych. 
Ogłoszenie wyników nastąpi do 7 
grudnia.

Zakończono realizację ostatniego 
projektu Budżetu Obywatelskiego 2020

REDA | Zeszłoroczny wybuch pandemii pokrzyżował również redzkie plany inwestycyjne. Przewidziana na rok 2020 realizacja projektów Budżetu 
Obywatelskiego została przesunięta na rok 2021. Właśnie odebrano ostatni z nich.
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W badaniach mogą uczestniczyć 
kobiety w wieku od 50 do 69 lat, które 
są ubezpieczone i nie miały wykonanej 
mammografii w ciągu ostatnich 24 mie-
sięcy lub są w grupie ryzyka i w roku 
poprzedzającym otrzymały pisemne 
wskazanie do wykonania ponownej 
mammografii po upływie 12 miesięcy. 
Natomiast programem nie są objęte 
panie, u których już wcześniej zdiagno-
zowano zmiany nowotworowe o cha-
rakterze złośliwym w piersi. Badanie 
jest bezpłatne, finansowana przez NFZ 
i nie wymaga skierowania lekarskiego.

Uprzejmie prosimy o rejestracj od nr 
tel. 58 666 24 44 lub na http://www.
mammo.pl/formularz. W celu wery-
fikacji uprawnień do badania przed 
połączeniem telefonicznym prosimy 
przygotować dowód osobisty. Na ba-
danie prosimy zabrać ze sobą zdjęcia 
z poprzednich mammografii, o ile nie 
były one wykonane w pracowni LUX 
MED. 
W Polsce od 2006 roku realizowany 
jest Program Profilaktyki Raka Piersi, 
skierowany do Pań w wieku od 50 do 
69 lat. Jego założeniem jest przeba-

danie jak największej populacji Polek, 
tak aby wykryć potencjalną chorobę na 
najwcześniejszym etapie, a tym samym 
obniżyć wskaźnik umieralności z powo-
du raka piersi do poziomu osiągniętego 
w przodujących w tym zakresie krajach 
Unii Europejskiej. Dotychczasowe wy-
niki realizacji Programu nie są satysfak-
cjonujące. Mimo, że mammografia jest 
najbardziej skuteczną metodą wykry-
wania raka piersi u kobiet powyżej 40 
roku życia i najskuteczniejszym bada-
niem przesiewowym u kobiet w prze-
dziale wiekowym 50–69 lat, w 2021 
roku z bezpłatnych badań mammogra-
ficznych skorzystało zaledwie niewiele 
ponad 34 % uprawnionych kobiet. 
Pamiętajmy: Wcześnie wykryty no-
wotwór umożliwia natychmiastowe, 
skuteczne leczenie oraz daje niemal 
100% gwarancję powrotu do zdrowia. 
Mammografia pozwala na wykrycie 
zmian bezobjawowych w bardzo 
wczesnym etapie rozwoju, kiedy nie są 
one wyczuwalne podczas samokontroli 
piersi lub badań palpacyjnych.
Uwaga! W związku z epidemią Covid-19 
w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo 
Pań i personelu medycznego prosimy 
o zrozumienie dla podjętych środków 
ochrony oraz o stawienie się na bada-
nie w maseczce ochronnej i w czasie 
wyznaczonym podczas rejestracji.
Więcej informacji na temat mammogra-
fii na stronie www.mammo.pl.

bezPłaTne badania mammogRaFiczne
wejheRowo | w dniach 8 i 9 grudnia 2021 r. w godzinach od 10.00 do 17.00 przy centrum handlowym „kaszuby” ul. i brygady 
Pancernej wojska Polskiego 28 zostaną przeprowadzone bezpłatne badania mammograficzne przez luX med diagnostyka.
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Dwie lipy pan Robert zadedykował zmarłym w ciągu ostatnich 
dwóch lat dziadkom. Jak wspomina, to właśnie oni go wychowali, 
wpajając miłość do przyrody oraz miasta. Dwa kolejne drzewa z tego 
gatunku zasadziła pani Anna, dedykując je swoim rodzicom.

Z kolei przy ulicy marszałka Piłsudskiego pojawiła się robinia aka-
cjowa, której fundatorem jest pan Paweł. Drzewo to ma przypominać 
o narodzinach jego córki Oli. 

Wszystkich mieszkańców, którzy chcieliby pozostawić podobne 
„żywe pamiątki” w miejskiej przestrzeni, zachęcamy do wypełnienia 
i przesłania wniosku o zasadzenie drzewa okolicznościowego dostęp-
nego na stronie rumia.eu.

Źródło: Miast Rumia/fb

Kolejni mieszkańcy 
zasadzili drzewa
RUMIA | Przy ulicy Dębogórskiej można zobaczyć cztery młode lipy 
drobnolistne. Pojawiły się tam dzięki mieszkańcom, którzy chcieli 
w ten sposób uhonorować bliskie im osoby.
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Kupowanie biletów 
przez internet oszczędza 
Nam dużo czasu i ener-
gii. Nie trzeba biec na 
początek autobusy by 
zakupić go u kierowcy, 
wystarczy wejść na stro-
nę www.mzkwejherowo.
pl lub do aplikacji MPay 
lub Jakdojade by zrobić 
to szybko i wygodnie. 
Uruchomiony też został 
nowy serwis Karty Elek-
tronicznej. Bez problemu 
można na nim zamówić 
Kartę przez internet, sprawdzić stan konta na nowym pulpicie czy zablokować Kartę. Wszytko to w jednym 
miejscu, zaprojektowanym nowocześnie i przejrzyście. 
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KGW Bolszewo jest najdłużej nieprzerwa-
nie działającym kołem w Gminie Wejhero-
wo. Wśród gości uczestniczących w uroczy-
stości byli starosta wejherowski - Gabriela 
Lisius, wicestarosta Jacek Thiel, wójt Gminy 
Wejherowo  Przemysław Kiedrowski, ojciec 
Łukasz Porąbka– proboszcz miejscowej pa-
rafii,  przedstawiciele Agencji Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa, lokalnych 
stowarzyszeń  i ochotniczej straży pożarnej. 
– Życzę zapału i energii do dalszej pracy, 
nowych twórczych pomysłów oraz zdrowia 
i wszelkiej pomyślności. Niech kolejne lata 
owocują licznymi inicjatywami na rzecz 
społeczności lokalnej – mówiła Starosta 
Wejherowski Gabriela Lisius.

Prezes Koła - Pani Grażyna Groth przedsta-
wiła, krótki rys historyczny powstania koła, 

a także najważniejsze osiągnięcia. Następnie 
głos zabrali zaproszeni goście, którzy zgodnie 
twierdzili, że KGW Bolszewo stanowi wi-
zytówkę tej małej ojczyzny i wszędzie, gdzie 
reprezentują samorząd, pozostawiają po sobie 
zdecydowanie pozytywne wrażenia. Aktywna 
działalność i organizowanie licznych inicjatyw 
na terenie gminy z pewnością może stanowić 
przykład dla innych organizacji.

Z okazji jubileuszu KGW zostało obda-
rowane wieloma prezentami m.in. wielkim 
szampanem wręczonym przez wójta czy 
książkami o tematyce kulinarnej od starosty 
i wicestarosty. Członkowie KGW także wrę-
czyli podarunki w ramach podziękowania 
za dotychczasową współpracę przybyłym 
gościom.

Źródło: ugwejherowo.pl

10-lecie Koła Gospodyń Wiejskich
GMINA WEJHEROWO | Koło Gospodyń Wiejskich Bolszewo obchodzi w tym roku jubileusz 10-lecia istnienia. Z tej okazji odbyły się w miniony piątek, 19 listo-
pada, uroczystości: w kościele w Bolszewie gdzie odprawiono msze świętą, a następnie miało miejsce spotkanie z zaproszonymi gośćmi w sali Ambasador.
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Posiedzenie Gminnego Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego
GMINA SZEMUD | Dyskutowano na tematy związane nie tylko z epidemią, ale i omówiono zakres 
działań poszczególnych instytucji.

W dniu 22.11.2021 r. w Centrum Muzycznym 
w Kielnie, znajdującym się w zmodernizowanym bu-
dynku remizy OSP, odbyło się posiedzenie Gminnego 
Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w którym uczest-
niczyli członkowie Zespołu, w tym: przedstawiciele 
służby zdrowia, Policji, Ochotniczej Straży Pożarnej 
oraz pracownicy Urzędu Gminy Szemud. Podczas 
posiedzenia omówione zostały kwestie zakresu zadań 
poszczególnych zespołów roboczych w kontekście ak-
tualnych wyzwań, w szczególności epidemii korona-
wirusa wywołującego chorobę COVID-19 oraz pta-
siej grypy. Podsumowano również działalność GZZK 

za ostatni rok. Po zaprezentowaniu analizy wydatków 
związanych z zapobieganiem epidemii oraz otrzyma-
nych na ten cel środków, zaprezentowane zostały siły 
i środki znajdujące się w dyspozycji GZZK, w tym 
nowy specjalistyczny sprzęt (wozy strażackie, HDS, 
ciągnik). W dalszej części posiedzenia omówiono za-
kres zawartych porozumień o współpracy w zakresie 
ZK. Podsumowano też akcje szczepień zrealizowane 
na skutek działań organizowanych przez OSP, KGW 
oraz przez Urząd Gminy Szemud (Szczepibus). Na 
zakończenie zaprezentowano stan uzgodnień Planu 
Zarządzania Kryzysowego.

W dniu 18.10.2021 r. podczas Forum Organi-
zacji Pozarządowych Wójt Gminy Szemud 
miał możliwość spotkać się z przedstawicie-
lami organizacji pozarządowych działających 
na terenie Gminy Szemud. Celem spotka-
nia była wymiana doświadczeń w ramach 
bieżącej współpracy i omówienie projektu 
„Programu Współpracy Gminy Szemud z Or-
ganizacjami Pozarządowymi na rok 2022.” 

Doceniając zaangażowanie w pracę społecz-
ną, poświęcany czas i energię w podejmo-
wane inicjatywy i aktywizacje mieszkańców 
Wójt Gminy Szemud złożył serdeczne 
podziękowanie osobom działającym spo-
łecznie, przedstawicielom klubów, stowarzy-
szeń, fundacji, parafii,  także nieformalnym 
grupom inicjatyw społecznych,  a przede 
wszystkim wolontariuszom.

wymiana doświadczeń i wsPółPRaca
gmina szemud | za swój wkład w działanie organizacji pozarządowych usłyszeli po-
dziękowania a ich bagaż zawodowych doświadczeń doceniony.
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Gdzie szybko i wygodnie 
kupić bilet?
WEJHEROWO | Wystarczy rozwiązać tą prostą krzyżówkę by dowiedzieć się, że tak samo łatwe jest 
kupowanie biletów. Bez stania w kolejkach czy szukania pieniędzy po kieszeniach. 

Obserwuj nasz profil
expressy.pl na issuu.com
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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 2021r., poz. 1899 
z późn. zm.) informuję, iż w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy 
ul. sobieskiego 7, na okres 21 dni wywieszony został:

1) Wykaz nr XXXi stanowiący załącznik do zarządzenia nr 
1182/307/2021 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 18 listopada 2021 roku 
obejmujący nieruchomość niezabudowaną składającą się z działek 
nr 41/51 o powierzchni 2421m2 i nr 41/32 o powierzchni 328m2 
oraz nieruchomość składającą się z działek nr 40/8 o powierzchni 
1039m2, nr 38/7 o powierzchni 223m2 i nr 46/3 o powierzchni 614m2, 
położonych w Rumi, w rejonie ul. Kolejowej, stanowiących własność 
gminy Miejskiej Rumia, o łącznej powierzchni 4625m2, obr. 15, 
przeznaczone do zbycia w formie bezprzetargowej jako wniesienie 
wkładu niepieniężnego (aport) do spółki.

2) Wykaz nr XXXii stanowiący załącznik do zarządzenia nr 
1183/308/2021 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 18 listopada 2021 
roku obejmujący nieruchomość położoną w Rumi, w rejonie ul. 
Reja, oznaczoną jako działka nr 57/21 o powierzchni 2573m2, obr. 9, 
stanowiącą własność gminy Miejskiej Rumia, przeznaczoną do zbycia 
w formie bezprzetargowej jako wniesienie wkładu niepieniężnego 
(aport) do spółki wraz ze służebnością przechodu i przejazdu (droga 
konieczna), ustanowioną na nieruchomości składającej się z działek 
nr 57/22, 24/3 i 24/4, obr. 9, o powierzchni pasa służebności drogowej 
294m2, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości władnącej, 
oznaczonej jako działka nr 57/21 obr. 9. 

Rumia, dnia 25.11.2021r.
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Celem konkursu, na najlepszy produkt 
lokalny wytwarzany w ramach Rolniczego 
Handlu Detalicznego, jest nie tylko zainte-
resowanie rolników przetwórstwem żyw-
ności i sprzedażą produktów wytworzo-
nych z własnej uprawy, hodowli lub chowu, 
ale także zwiększenie zainteresowania pro-
duktami lokalnymi wśród konsumentów.

Do tegorocznej edycji zgłoszono 
łącznie 37 produktów w 6 kategoriach 
konkursowych: produkty i przetwory 
mięsne i rybne, produkty mleczne, pro-
dukty pszczelarskie, przetwory owoco-
we, przetwory warzywne , oleje i octy. 
Po zweryfikowaniu wymagań formal-
nych, które musieli spełnić uczestnicy 

konkursu, ostatecznie ocenie podlegały 
32 produkty.

Komisja konkursowa powołana przez 
Marszałka Województwa Pomorskiego 
oceniła produkty na podstawie przyjętych 
kryteriów: walory organoleptyczne, pre-
zentacja produktu, związek z regionem 
lub konkretnym miejscem, cechy charak-
terystyczne danego produktu oraz posia-
dane certyfikaty i nagrody.

Pan Bartosz Krauze z Barłomina, oprócz 
tego, że jest hodowcą, zajmuje się serowar-
stwem i jest wytwórcą wielu smakołyków 
z mleka niepasteryzowanego od własnych 
krów, które latem pasą się na łące, a zimą 
jedzą siano. Produkt, z którym pan Bar-
tosz wystartował do konkursu i zdobył 
I miejsce, to „Wypasiony ser w oleju”. Lau-
reatowi serdecznie gratulujemy!

Kategoria produkty i przetwory mięsna 
i rybne:

I miejsce – „Węgorz w galarecie słod-•	
ko – kwaśnej” –M-Fish Marcin Bochra, 
Dzierzgoń powiat sztumski

II i III miejsce – nie przyznano•	
Kategoria produkty mleczne:

I miejsce – „Wypasiony ser w oleju” •	

– Wypas u Tośka Bartosz Krauze, Barło-
mino powiat wejherowski

II miejsce – „Kozie kulki od Anulki” •	
– Makowa Koza Anna Krużycka, Ciecior-
ka powiat starogardzki

III miejsce – nie przyznano•	
Kategoria produkty pszczelarskie:

I miejsce – „Miód z kurkumą i im-•	
birem” – Pasieka Stacjonarna Jan Freda, 
Pszczółki powiat gdański

II miejsce – „Miód gryczany z Ka-•	
szub” – Pasieka na Kaszubach Witold Kal-
kowski, Dzierżążno powiat kartuski

III miejsce – „Miód z wiśnią” – Mio-•	
dolandia Mateusz Browarczyk, Stanisła-
wowo powiat gdański

Kategoria przetwory owocowe:
I miejsce – „Powidła z mirabelek z kar-•	

damonem” – Ekostodoła Aneta i Jarosław 
Kułynycz, Koczała powiat człuchowski

II miejsce – „Konfitura z płatków •	
róży” – Kaszubskie Zioła Bożena Ogar- 
Ekiert Pasieka, Łąkie powiat bytowski

III miejsce – „Bio dżem jagoda kam-•	
czacka” – Jagodowe Marzenie Małgorzata 
Siłakowska, Chrzanowo powiat wejhe-
rowski

Kategoria przetwory warzywne:
I miejsce – „Napój wzmacniający •	

z pietruszką” – Kaszubskie Zioła Boże-
na Ogar- Ekiert Pasieka, Łąkie powiat 
bytowski

II miejsce – „Bio zakwas z bura-•	
ków” – Gospodarstwo Ekologiczne Ja-
wory Grzegorz Bartosiewicz, Jawory 
powiat słupski

III miejsce – „Papryczki antipa-•	
sti w oleju porowym” – Gospodarstwo 
Rolno-Szkółkarskie Jaworscy Marlena 
Jaworski, Janówka powiat malborski

Kategoria oleje i octy:
I miejsce – „Olej konopny – tło-•	

czony na zimno” – Katarzyna i Rafał 
Mładanowicz, Rzeczenica powiat człu-
chowski

II miejsce – „Olej porowy” – Go-•	
spodarstwo Rolno-Szkółkarskie Jawor-
scy Marlena Jaworski, Janówka powiat 
malborski

III miejsce – „Ekologiczny olej ko-•	
nopny” – Ekostodoła Aneta i Jarosław 
Kułynycz, Koczała powiat człuchowski

Źródło: https://dprow.pomorskie.eu/

Mieszkaniec Gminy Luzino laureatem 
konkursu „Weki z Pomorskiej Spiżarni”

POWIAt | Zakończyła się II edycja konkursu organizowanego przez Samorząd Województwa Pomorskiego pn. „Weki z Pomorskiej Spiżarni”! Laure-
atem w kategorii produktów mlecznych został mieszkaniec Gminy Luzino pan Bartosz Krauze z Barłomina i jego produkt „Wypasiony ser w oleju”.
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Nie masz jeszcze Karty Elektronicznej? Skorzystaj 
z aplikacji Jakdojade i kupuj bilety okresowe, na linie 
MZK Wejherowo, bez wyciągania portfela. Bilety kupuje 
się w pełni internetowo. Jest to szybki i łatwy sposób, 
a aplikacja jest bardzo intuicyjna oraz podpowiada 
każdy krok podczas kupna biletu. 
Bilety okresowo są już dostępne na urządzeniach z An-
droidem, na tych z iOS będą już niedługo. By pobrać 
aplikacje wystarczy wejść do Google Play i wpisać 
w wyszukiwaniu jej nazwę lub zeskanować kod QR 
dostępny poniżej. 
Aplikacja Jakdojade jest idealna dla osób, które 
zapominają portfela lub po prostu nie chcą go nosić. 
Wszystko można mieć w telefonie, bilety okresowe, 
bank czy nawet dowód osobisty. Dla osób wolących 
jednak tradycyjne rozwiązania, Karta Elektroniczna 
będzie tak samo dobra jak aplikacja. 

nowość mzk
wejheRowo | bilety okresowe są już dostępne 
w aplikacji jakdojade. wszystko co ważne można mieć 
w smartphonie. 

Ziemowit Werra z medalem Grand Prix
RUMIA | W minioną niedzielę 21 listopada rumianin – Ziemowit Werra startował, w rozegranych w Olsztynie zawodach o Grand Prix Polski w kartin-
gu halowym, zdobywając drugie miejsce.

Nastoletni kierowca kartingowy z Rumi w za-
wodach rozegranych w Olsztynie o Grand Prix 
Polski w kartingu halowym wywalczył drugie 
miejsce! To ogromny sukces zważywszy, że dla 
Ziemowita był to start w silnej seniorskiej obsa-
dzie zawodów. To jego największy sukces w tym 
roku, zaraz obok piątego miejsca w światowym 
finale we Włoszech

-To niesamowity sukces stanąć na podium w to-
warzystwie tak świetnych kierowców, jak Tomasz 
Walas i Wiktor Wota. To naprawdę niesamowite 
uczucie. Jestem naprawdę bardzo zadowolony 
z tego wyniku – mówi młody kierowca. – Do-
datkowo zdobyłem puchar za Best Time Digital 
Motorsport Challenge na torze Monza bolidem 
Alfa Romeo – dodaje Ziemowita Werra.

Ziemowit Werra jest uczniem Szkoły Podsta-
wowej numer 9 w Rumi. Mimo że ma zaledwie 
11 lat, zdążył już spróbować swoich sił w kilku 

sportach: grał w piłkę nożną, biegał i pływał. 
W czerwcu 2019 roku po raz pierwszy usiadł za 
kierownicą gokarta i to właśnie wtedy okazało 
się, że jego największą pasją jest karting.

Minęły niespełna dwa lata, a Ziemowit jest już 
utytułowanym zawodnikiem Automobilklubu 
Morskiego. W minionym roku zdobył licen-
cję kierowcy kartingowego i wygrał 9 ogólno-
polskich zawodów, plasując się na 6. miejscu 
w krajowym rankingu. Jest jednym z najmłod-
szych i jednocześnie najlepszych zawodników 
w swojej kategorii wiekowej, mimo że często 
rywalizuje ze starszymi o kilka lat kolegami. 
Tych sukcesów nie byłoby bez wielu godzin 
spędzonych na torze oraz nieustannego wspar-
cia rodziny.

Sukcesy Ziemowita Werry można śledzić na 
facebookowym profilu Ziemo Maciej.

Źródło: RumiaUM/Fb, rumia.eu fo
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Projekt polegał na przygotowaniu terenu 
pod nową roślinność, poprzez wymianę 
gruntu, humusowanie oraz przycięcie 
i formowanie obecnego zadrzewienia. Po 
wykonaniu czynności niezbędnych do 
odbudowy roślinnej posadzono drzewa 
i krzewy liściaste, w tym kilka sztuk wiśni 
piłkowanej Kanzan, popularnie nazywanej 
wiśnią japońską. To bardzo dekoracyjne 
drzewo, które wiosną kwitnie na różowo. 
Zamontowano także nowe ogrodzenie.
– Efektem przeprowadzonych prac jest 
utworzenie miejsca estetycznego z upo-
rządkowaną zielenią, z możliwością realizacji 

kolejnych nasadzeń. Im więcej zieleni, tym 
otoczenie jest ładniejsze, a powietrze czyst-
sze – podkreśla Wicestarosta Jacek Thiel.
Ponadto zmodernizowana została instala-
cja zraszająca, która zapewni ekologiczne 
nawodnienie posadzonych roślin.
Przypomnijmy, że pod koniec 2018 r. teren 
wokół placówki przeszedł metamorfozę. 
Pojawiła się między innymi nowa rabata 
frontowa z napisem BIBLIOTEKA, poło-
żono kostkę brukową, posadzono rośliny, 
wykonano ekologiczny parking, założono 
trawniki wraz z nawodnieniem oraz posta-
wiono ogrodzenie. 

zagosPodaRowanie TeRenu wokół 
PowiaTowych Placówek
wejheRowo | dalsza część placu wokół Powiatowej biblioteki Publicznej oraz Powiato-
wego zespołu szkół Policealnych w wejherowie została zagospodarowana. Teren zyskał 
nowy wygląd. wykonano m.in. nowe ogrodzenie oraz posadzono drzewa.

fot. starostwo Powiatowe w Wejherowie

"Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”
Ks. J. Twardowski

OgłOszenie 294/2021/DB

Arkadiusz Kraszkiewicz 
Zastępca Prezydenta Miasta

Wejherowa

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

Pani  
OLDZe tOMasZewskiej

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 9 
im. gen. Józefa Wybickiego w Wejherowie

Brata
anDrZeja HeweLta

wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia,
które choć na chwilę niech dają ukojenie  

w trudnych dniach po śmierci 

składają:

OgłOszenie 298/2021/DB

BURMISTRZ MIASTA RUMI
tel. (58) 679 65 00 urzad@um.rumia.pl

RPP.6721.126.2021.in Rumia, dnia 25.11.2021 r.

OGŁOSZENIE
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 

miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi

na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 oraz w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 21 ust. 2 pkt 2 i 7, art. 30, art. 39 ust. 1 
pkt 2-5, art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 247 ze zm.), 

zawiadamiam o  

ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi 
uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej Rumi nr XiV/214/2011 z dnia 
27 października 2011 r. dla obszaru w rejonie ul. Warszawskiej, ul. 
Wileńskiej, ul. gdańskiej i ul. Henryka Dąbrowskiego;

w dniach od 03.12.2021 r. do 03.01.2022 r.

w siedzibie Urzędu Miasta, przy ul. sobieskiego 7 w Rumi, po uprzednim 
ustaleniu terminu i godziny udostępnienia ww. projektu dokumentu 
oraz na stronie internetowej Biuletynu informacji Publicznej Miasta 
Rumi. informacje o ww. dokumencie zostały umieszczone w publicznie 
dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje 
o środowisku i jego ochronie, na stronie Biuletynu informacji Publicznej 
Urzędu Miasta Rumi. 

W celu umożliwienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektu 
zostanie przeprowadzona dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie 
rozwiązaniami w sali nr 100 tut. urzędu w dniu 14.12.2021 r. 
o godzinie 14.00. 

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków. Uwagi i wnioski do ww. 
projektu mogą być składane w formie pisemnej do dnia 21.01.2022 r. na 
adres: 

Urząd Miasta Rumi 
ul. Sobieskiego 7
84-230 Rumi 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Rumi. 

Ustalenie terminu udostępnienia projektu dokumentu pod numerem 
telefonu 58 679 65 45. Projekt ww. dokumentu jest możliwy do wglądu 
w formie elektronicznej na stronie pod adresem: 

www.bip.rumia.pl – zagospodarowanie przestrzenne – dokumenty 
planistyczne wyłożone do publicznego wglądu.

Powyższą informację zamieszcza się
1. na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Rumi 
2. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi 
3. w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 
www.ekoportal.pl
4. w lokalnej prasie

sporządziła: iga narloch 
Referat Planowania Przestrzennego
e-mail: i.narloch@um.rumia.pl
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W sobotę w nocy po godzinie 22:00 
dyżurny Komendy Powiatowej Policji 
w Wejherowie otrzymał zgłoszenie 
o wypadku drogowym, do którego 
doszło w Wejherowie na ul. Gdańskiej 

(K6). Natychmiast na miejsce zdarze-
nia zostali skierowani policjanci ruchu 
drogowego oraz technik kryminalisty-
ki. Ze wstępnych policyjnych ustaleń 
wynika, że prawdopodobnie pieszy 

wtargnął w miejscu niedozwolonym na 
jezdnię, bezpośrednio przed jadącego 
w kierunku Redy mercedesa, którym 
kierował 64-latek, w wyniku czego 
doszło do potrącenia. Ranny pieszy 
został przetransportowany do szpita-
la.  Początkowo tożsamość pieszego 
nie była znana.
Policjanci sprawdzili trzeźwość kie-
rowcy, był trzeźwy, pieszemu pobrano 
krew do analizy.
Mundurowi zatrzymali dowód rejestra-
cyjny samochodu, z uwagi na uszko-
dzenia przedniej szyby.
Policjanci przypominają i apelują do 
pieszych, aby korzystali z przejść 
dla pieszych, chcąc przejść na drugą 
stronę. Ponadto zachęcamy do sto-
sowania elementów odblaskowych, 
które znacznie poprawiają naszą 
widoczność na drodze. Odblask nawet 
w mieście to rozsądna konieczność
źródło: KPP Wejherowo

PoTRącenie na kRajowej szósTce
wejheRowo | Podczas weekendu doszło do wypadku drogowego z udziałem pieszego. Teraz sprawą zajmują się śledczy, 
którzy będą dokładnie wyjaśniali okoliczności zdarzenia.

fot. KPP Wejherowo
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Czołowe zderzenie dwóch samochodów
WEJHEROWO | 24 listopada rano doszło do zderzenia, znamy już ustalenia służb. Na miejsce zostali skierowani policjanci ruchu drogowe-
go. Sprawą zajmą się śledczy, którzy będą dokładnie wyjaśniać okoliczności zdarzenia. 

Policjanci otrzymali zgłoszenie o wypadku drogo-
wym, do którego doszło w Wejherowie na ul. Mary-
narki Wojennej. Na miejsce zdarzenia pojechali po-
licjanci, którzy wyjaśniali okoliczności zdarzenia. Ze 
wstępnych policyjnych ustaleń wynika, że kierowca 
samochodu fiat punto prawdopodobnie nie dostoso-
wał prędkości do warunków panujących na drodze, 
w wyniku czego prawdopodobnie zjechał na przeciw-
legły pas ruchu i zderzył się z jadącym z przeciwka 
kierowcą peugeota partnera.

Policjanci sprawdzili trzeźwość uczestników zdarze-
nia, byli trzeźwi. Obaj kierowcy zostali przewiezieni 
do szpitala.

Policjanci apelują o zachowanie szczególnej ostrożno-
ści i rozwagi na drodze. Obecnie panujące warunki at-
mosferyczne są trudne, pojawiają się lokalne przymroz-
ki, opady deszczu czy deszczu ze śniegiem. Droga jest 
mokra i śliska co też znacząco wpływa na hamowanie.

Źródło: KPP Wejherowo

Wypadek z udziałem trzech samochodów
SZEMUD | 23 listopada policjanci otrzymali zgłoszenie o wypadku drogowym z udziałem trzech samochodów osobowych. Na miejsce zostali skiero-
wani policjanci ruchu drogowego, którzy zajęli się wyjaśnianiem okoliczności zdarzenia.

W poniedziałek około go-
dziny 8:30 rano policjanci 
otrzymali zgłoszenie o wy-
padku drogowym, do którego 
doszło w Szemudzie na ul. 
Czarna Dąbrówka. Na miejsce 
zostali skierowani policjanci 
ruch u drogowego, którzy za-
bezpieczyli miejsce zdarzenia 
oraz wyjaśniali okoliczno-
ści wypadku. Ze wstępnych 
policyjnych ustaleń wynika, 
że 50-letni kierowca volks-
wagena prawdopodobnie 
wykonując manewr wyprze-
dzania, nie upewnił się czy 
jest wyprzedzany przez inny 
pojazd, w wyniku czego do-
szło do zderzenia z jadącym 

w tym samym kierunku sa-
mochodem audi a3, którym 
kierował 18-latek. Następnie 
volkswagen przemieścił się 
i uderzył w jadący w tym 
samym kierunku samochód 
ford c-max, którym kierował 
64-latek.

64-latek ranny został prze-
wieziony do szpitala. Poli-
cjanci sprawdzili trzeźwość 
kierujących, wszyscy byli 
trzeźwi. Teraz sprawą zajmą 
się policjanci, którzy będą 
dokładnie wyjaśniali okolicz-
ności zdarzenia. Mundurowi 
zatrzymali kierowcy volks-
wagena prawo jazdy. 

Źródło: KPP Wejherowofo
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W minionym tygodniu policjanci zajmujący się zwal-
czaniem przestępczości narkotykowej z wejherowskiej 
komendy zatrzymali 24-letniego mężczyznę. Podczas 
przeszukania jego domu śledczy przy udziale funkcjona-
riuszy Krajowej Administracji Skarbowej w Gdyni z psem 
Edkiem, służącym do wykrywania narkotyków znaleźli 
ich znaczne ilości. Substancje niedozwolone schowane 
były w komodzie pod telewizorem. Łącznie munduro-
wi zabezpieczyli prawie kilogram różnych narkotyków 
takich jak marihuana, kokaina haszysz, około 200 sztuk 
tabletek mefedronu. Łącznie oszacowano, że mężczyzna 
posiadał od prawie 500 porcji do prawie 2280 porcji nar-
kotyków. Narkotyki zostały przez policjantów zabezpie-
czone do sprawy i badań przez biegłego specjalistę.
Mężczyzna został zatrzymany, dwie noce spędził 
w policyjnym areszcie. Po przesłuchaniu usłyszał zarzut 
posiadania znacznej ilości narkotyków. Został już dopro-
wadzony do wejherowskiej prokuratury oraz sądu, który 
zadecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Za 
popełnione przestępstwo grozi kara do 10 lat pozbawie-
nia wolności. 
źródło: KPP Wejherowo

Pies edek znowu 
w akcji, wyniuchał 
naRkoTyki
wejheRowo | kryminalni zatrzymali 24-letniego męż-
czyznę, który posiadał prawie kilogram narkotyków 
w mieszkaniu. w policyjnych działaniach brali udział 
funkcjonariusze krajowej administracji skarbowej 
w gdyni z psem edkiem, który jest przeszkolony do 
wykrywania narkotyków.

fot. Kas
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Program festiwalu obejmuje pokazy 
filmów, slajdów, fotografii z podróży 
po świecie. Impreza ma być inspiracją 
do pogłębiania wiedzy krajoznawczej, 
a także rozbudzenia zainteresowania 
walorami turystycznymi świata i regionu 
pomorskiego. 
Wśród gości festiwalu znajdą się ludzie 
oryginalni, często bardzo znani, którzy 
w sposób ciekawy zechcą podzielić się 
swoimi pasjami, dokonaniami i osiągnięcia-
mi. Będą wśród nich wyczynowi eksplo-
ratorzy, jak i autostopowicze, himalaiści 
i zwyczajni wędrowcy, odkrywcy i podróż-
nicy, grotołazi i żeglarze. Jednym słowem 
Ci wszyscy, dla których podróżowanie 
- bardziej niż celem samym w sobie - jest 

pasją i sposobem na doświadczanie życia. 
Dlaczego „WANOGA”? 
Wanoga - to słowo oznaczające w ję-
zyku kaszubskim wycieczkę, podróż 
lub wędrówkę, a także określenie nieco 
z przymrużeniem oka kogoś kto wciąż 
wędruje, podróżuje, czyli wanożi. 
Dlaczego organizuje się WANOGĘ w Wej-
herowie? 
Wzbogacenie miasta i jego mieszkań-
ców o unikatową imprezę, goszczącą 
w naszym regionie wspaniałych ludzi, to 
jest główna myśl organizatorów. Zarów-
no gości - prelegentów, jak i ciekawą 
świata publiczność. A także dlatego by, 
Wejherowo – piękne miasto, położone na 
uboczu aglomeracji gdańskiej - pokazać 

na zewnątrz. 
Dla kogo jest „WANOGA”? 
• dla środowiska podróżników z całej 
Polski, 
• dla fanów slajdów i dobrych filmów 
podróżniczych i przygodowych, 
• dla ludzi ciekawych świata i spotkania 
z innymi ciekawymi ludźmi, 
• dla lubiących aktywny tryb życia.
Termin festiwalu 
27-28 listopada 2021 r. w godzinach od 
16:00 do 20:30. 
Festiwal jest organizowany przez Polski 
Klub Przygody (www.klubprzygody.pl) 
i Wejherowskie Centrum Kultury (www.
wck.org.pl) 
źródło: Festiwal Przygody WANOGA/fb 

FesTiwal PRzygody wanoga PRzyciąga PodRóżników
PodRóże | Tutaj coś ciekawego znajdą dla siebie nie tylko zainteresowani podróżami, ale i też turystyką lub aktywnym spę-
dzaniem wolnego czasu. jest to największa tego typu, jesienna impreza w północnej Polsce.

fot. pixabay.com
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W turnieju, zorganizowanym przez Pawła Buzałę, 
któremu pomagali Adam Olejniczak i Oskar Marszał 
oraz liczni wolontariusze zagrali: AP Karol Piątek 
Luzino, Futbolaki KS Gryf Słupsk I, Iskra Szemud, 
APK Jedynka Kartuzy, Wierzyca Pelplin, Diego Lę-
bork, Błękitni Wejherowo, Futbolaki KS Gryf Słupsk 
II w dniu 20 listopada.

Wyróżniono również najlepszych zawodników im-
prezy, którzy otrzymali nagrody od Piotra Klecha, 
dyrektora GOSRiT Luzino i prezesa Pomorskiego 
LZS: najlepszy bramkarz: Aleksander Mirocha - 
Futbolaki KS Gryf Słupsk I, najlepszy strzelec Filip 
Stenzel - APK Jedynka Kartuzy, najlepszy zawodnik: 
Maks Dobrzeziński - Diego Lębork.

W przyszły weekend rozegrany zostanie Turniej 
Kaszub Cup dla rocznika 2011.

W tym roku rozegranych zostanie jeszcze 11 tur-
niejów Kaszub Cup, które zostały dofinansowane 
przez Gminę Luzino i Pomorski LZS. Ponadto na-
grody dla uczestników rywalizacji ufundowali : 
PZPN, Hewi Goal, Gen Gaz oraz patroni honorowi: 
Mieczysław Struk– Marszałek Województwa Po-
morskiego, Dariusz Drelich – Wojewoda Pomorski, 
Jarosław Wejer – Wójt Gminy Luzino, Henryk Ko-
walczyk – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kan-
celaria Prezesa Rady Ministrów oraz Posłowie na 
Sejm RP: Henryka Krzywonos- Strycharska, Kacper 

Płażyński oraz Marek Biernacki.
Impreza organizowana jest przez KTS-K i GOSRiT 

Luzino oraz AP Karol Piątek Luzino.
W 13-letniej historii turniejów uczestniczyło 1200 

drużyn z ponad 220 klubów z terenu całego kraju 
oraz Rosji i Białorusi. W tym czasie swoją obecno-
ścią zaszczyciło nas wielu znanych piłkarzy i trene-
rów. Gościli u nas m in. byli trenerzy Reprezentacji 
Polski: Paweł Janas i Wojciech Łazarek. Ponadto 
nagrody dla młodych piłkarzy wręczali m. in.: Rafal 
Kaczmarczyk, Karol Piątek, Pawel Buzała, Bartosz 
Ława, Marcus da Silva.

Zestawienie XII Turniejów Kaszub Cup 
2021/2022.

27-28.11.2021 rocznik 2011
4.12.2021 rocznik 2014 Turniej Nadzieje Polskiej 

Piłki im. Marszałka Macieja Płażyńskiego
5.12.2021 Seniorzy
12.12.2021 rocznik 2009
18-19.12.2021 rocznik 2010
15.01.2022 rocznik 2008
22.01.2022 rocznik 2007
29-30.01.2022 rocznik 2006
05.02.2022 rocznik 2005
12-13.02.2022 rocznik 2013
26.02.2022 Kobiet open o tytuł Mistrza Kaszub
źródło: GOSRiT Luzino/fb, Kaszub Cup/fb 

Kaszub Cup 
w Luzinie

PIŁKA NOŻNA | Na Hali GOSRiT w Luzinie odbył się pierwszy tegoroczny 
Turniej Kaszub Cup. Zagrały w nim młodzi adepci futbolu z rocznika 2012, 
którzy jak zawsze w imprezie dla najmłodszych, po zakończeniu turnieju 
otrzymali puchary, medale oraz nagrody za 1 miejsce.

Zawody oprócz rywalizacji sportowej mają na 
celu popularyzację tenisa stołowego jako sportu dla 
wszystkich. Jedną z kategorii były zawody rodzinne 
w których wystartowało 15 drużyn – łącznie 32 za-
wodników. Drugą część stanowił I Otwarty Turniej 
Fundacji Leszka Kucharskiego rozgrywany w ka-
tegorii :zrzeszeni i niezrzeszeni. Do drugiej  części 
niedzielnych zawodów zgłosiło się 30 zawodników. 
Sędziom głównym zawodów był Leszek Kucharski, 
którego wspomagało dwóch sędziów technicznych: 
Agnieszka Kucharska i Szymon Repeć. Organizato-
rów zawodów bardzo cieszy rosnąca popularność 
tej dyscypliny sportu, która przekłada się na coraz 
większą liczbę osób w nich uczestniczących. Należy 
również odnotować fakt, że w rywalizacji podczas 
zawodów można było trafić na wójta naszej gminy 
Ryszarda Kalkowskiego. 
Klasyfikacja Końcowa zawodów
Turniej Rodzinny

I miejsce: Nobis Krystian, Nobis Damian
II miejsce: Szreder Grzegorz, Szreder Jerzy

III miejsce: Litkowiec Waldemar, Grota Aleks
IV miejsce: Bobkowska Marta, Dawidowska-Ma-
lotka Beata

Turniej Fundacji Leszka Kucharskiego – Niezrze-
szeni

I miejsce: Piotr Lautenbach
II miejsce: Aleks Grota
III miejsce Waldemar Litkowiec

Turniej Fundacji Leszka Kucharskiego-Zrzeszeni
I miejsce : Michał Brieger
II miejsce: Mikołaj Ruciński
III miejsce Grzegorz Kościuk
Fundacja Leszka Kucharskiego oraz Gminne Cen-

trum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie za-
praszają wszystkich miłośników tenisa stołowego na 
kolejne zawody z cyklu „Rodzinne Rakiety” połą-
czone z Mistrzostwami Kaszub w tenisie stołowym. 
Zawody odbędą się w dniu 05 grudnia 2021 roku 
na Hali Sportowej Centrum Sportowego w Kielnie. 
Dziękujemy GPK Szemud za współpracę przy orga-
nizacji tego sportowego wydarzenia.

Zawody Tenisa Stołowego 
w Centrum Sportowym w Kielnie
tENIS | W dniu 21 listopada Fundacja Leszka Kucharskiego we współpracy z GCKSiR w Szemudzie zorgani-
zowała zawody sportowe „Rodzinne Rakiety” oraz I Otwarty Turniej Fundacji Leszka Kucharskiego.
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Gryf Wejherowo w trwającym sezonie 
2021/2022 w IV lidze nie najlepiej radzi 
sobie w spotkaniach wyjazdowych. Na 
boisku rywala żółto-czarni wygrali raz, 
a siedem razy musieli uznać wyższość 
gospodarzy. Ostatnią porażkę gryfici za-
notowali w minionej 16. kolejce przegry-
wając z Jaguarem Gdańsk. Podopiecznym 
trenera Grzegorza Lisewskiego udało się 
postraszyć lidera tabeli. W meczu padło 
aż dziewięć goli z czego cztery były au-
torstwa wejherowian.

Wynik spotkania otworzyli w 29. min. 
gospodarze. Na listę strzelców wpisał się 
Paweł Rzepnikowski. Chwilę później Ja-
guar podwyższył na 2:0 po golu Szymona 
Rychłowskiego. Gryfici w 36. min. odpo-
wiedzieli kontaktową bramką zdobytą 
przez Mohameda Doumbouya.

Na początku drugiej połowy gdańsz-
czanie zdołali odskoczyć na dwie bramki 
zdobyte przez Kacpra Świątka i Romana 
Zalowa. Gryfici jednak nie odpuszczali 
i od 65. minuty gdańszczanie ponownie 
czuli oddech graczy z Wejherowa. Naj-
pierw na 4:2 strzelił Nikodem Sroka, 
a 120 sekund później trzeciego gola dla 

klubu ze Wzgórza Wolności zdobył Ka-
rol Barzowski.

Niestety, w 73. min. wejherowianie po 
raz piąty musieli wyciągać piłkę z własnej 
siatki po trafieniu Pawła Rzepnikowskie-
go. Gryfitom udało się jeszcze zmniejszyć 
rozmiar porażki dzięki bramce Macieja 
Wardzińskiego z 76. min.

Żółto-czarni z dorobkiem 16. punk-
tów zimę spędzą na 16. miejscu. Gryfici 
w pierwszej części sezonu wygrali pięć 
spotkań, jedno zremisowali i dziewięć 
przegrali.

Lepszym bilansem może pochwalić się 
Wikęd Luzino, który 2021 rok zakończył 
zasłużonym zwycięstwem przed własną 
publicznością nad Lechią II Gdańsk. Po 
golach Przemysława Kostucha (z karne-
go), Konrada Formeli i Franciszka Ba-
rzowskiego podopieczni trenera Macieja 
Plińskiego wygrali 3:1. Przypomnijmy, 
że w barwach Wikędu gra były zawod-
nik m.in. Arki Gdyni Rafał Siemaszko.

-Nie ma tutaj takiej presji, jak na naj-
wyższych poziomach, ale trzeba od 
siebie wymagać tego profesjonalizmu. 
Pomagam również młodszym kolegom, 

żeby szlifowali swoje umiejętności. 
A nóż któremuś z chłopaków uda się za-
grać w przyszłości w ekstraklasie – po-
wiedział po spotkaniu Rafał Siemaszko 
zdobywca z Arką Pucharu Polski i Su-
perpucharu Polski.

Wikęd dzięki wygranej awansował na 7. 

miejsce. Na swoim koncie ma 24. punkty.
W dolnej części tabeli znajdziemy Or-

kan Rumia, która wyprzedza jedynie 
MKS Władysławowo. Rumianie mogą 
być z siebie dumni po ostatnim meczu. 
U siebie zagrali z jedną czołowych dru-
żyn ligi Kaszubią Kościerzyna. Orkan po 

12. minutach prowadził 2:0 po golach 
Michała Ozgi i Kacpra Kiełba. Z takie-
go obrotu spraw nie byli zadowoleni 
przyjezdni, którzy zepchnęli rumian do 
głębokiej defensywy. Kaszubia zdołała 
strzelić dwie bramki i jedynie doprowa-
dzić do remisu.

Gryf postraszył lidera. Wikęd lepszy 
od biało-zielonych, remis Orkanu

PIŁKA NOŻNA | Za nami ostatnie spotkania w 2021 roku na IV-ligowych boiskach. W Gdańsku piłkarze WKS Gryfa Wejherowo zmierzyli się z liderem tabeli 
Jaguarem Gdańsk. Padło aż dziewięć bramek. Natomiast Orkan Rumia był lepszy od rezerw gdańskiej Lechii, a beniaminek z Rumi Orkan wywalczył punkt 
w starciu z zespołem z czołówki Kaszubią Kościerzyna.

-Każdy zespół musi zostać w końcu 
pokonany i mam nadzieję, że to nastąpi 
w meczu z moją drużyną. Nasz zespół jest 
skoncentrowany na sto procent i mam 
nadzieje, że wszystkie założenia taktycz-
ne jakie mamy na ten mecz, szczególnie 
w obronie, zostaną wykonane należycie – 
zapowiadał przed meczem z kościerskim 
zespołem Robert Wicon, trener Tytanów 
Wejherowo.
KS Sokół przed starciem z wejherowskim 
zespołem mógł pochwalić się zdobyciem 
kompletu punktów w poprzednich spotka-
niach. I swoją serię zwycięstw z rzędu po 
meczu z Tytanami przedłużył do ośmiu. 
Ale wejherowscy szczypiorniści tanio 

skóry nie sprzedali.
Po pierwszej pół godzinie gry wejhero-
wianie przegrywali 13:17. Po zmianie stron 
Tytani zaczęli odrabiać straty i nawet 
wyszli na prowadzenie 18:17. I ta przewa-
ga utrzymywała się do wyniku 27:26. Pod 
koniec meczu gospodarze doprowadzili do 
wyrównania. Następnie Tytani odpowie-
dzieli trafieniem na 28:27, ale w końcówce 
to KS Sokół zdobył dwie bramki i wygrał 
cały mecz 29:28.
Mimo porażki wejherowianie nadal są 
w czołówce tabeli na czwartym miejscu. 
W najbliższa niedzielę, 28 listopada, Ty-
tani podejmą przed własną publicznością 
USAR Kwidzyn, czyli wicelidera.

minimalna PoRażka TyTanów z lideRem
Piłka Ręczna | w. 8 kolejce i ligi Tytani wejherowo przegrali z liderem tabeli ks sokół 
Porcelana lubiana kościerzyna. To było wyrównane spotkanie. wejherowianie przegrali 
różnicą jednej bramki (28:29).

fot. FB Tytani Wejherowo



ReKlaMa 299/2021/DB


