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- Tereny w centrum miasta są od wielu 
lat systematycznie rewitalizowane. Rewi-
talizacja z pewnością odkrywa te miejsca 
na nowo i mam nadzieję, że jeszcze bar-
dziej uatrakcyjnią Wejherowo - mówi Be-
ata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wej-
herowa ds. rozwoju miasta. – Obecnie 
zakończyliśmy zagospodarowanie terenu 
miejskiego w centrum Wejherowa, które 
objęło m.in. budowę dwóch fragmentów 
ścieżek pieszo-rowerowych wzdłuż rzeki 
Cedron – od ul. Wałowej i od ul. Rzeźnic-
kiej. W ramach inwestycji nadbudowane 
zostały istniejące betonowe nadbrzeża 
rzeki oraz zostały zamontowane na nich 
barierki. Zagospodarowano także tereny 
przyległe do ciągu pieszego – podwórko 
przy ul. Rzeźnickiej 9 otrzymało miejsca 
postojowe dla jego mieszkańców utwar-
dzone kostką ażurową umożliwiającą 
wsiąkanie wód opadowych, wybudowano 
także wiatę śmietnikową. Przebudowano 
istniejący zjazd z ul. Rzeźnickiej. Inwe-
stycja objęła elementy małej architektury, 
budowę fragmentu kanalizacji deszczowej 
oraz oświetlenia ciągów pieszych i utwar-
dzonych powierzchni. Co ważne, zadbano 

także o nowe nasadzenia drzew i krzewów 
oraz trawniki. Koszt inwestycji wyniósł 
ok. 1 mln zł, w tym dofinansowanie unij-
ne. Dodatkowo wzdłuż ul. Rzeźnickiej, 
na odcinku od ścieżki do zjazdu na zago-
spodarowaną posesję przy ul. Rzeźnickiej 
9, Starostwo Powiatowe w Wejherowie 
wyremontowało chodnik. Dodatkowo 
miasto wykonało doświetenie przejścia 
dla pieszych przy ul. Rzeźnickiej, co ma 
zapewnić kierowcom lepszą widoczność 
pieszego, a przechodniom – lepszą wi-
doczność zbliżających się samochodów. 

Kolejne prace w ŚródmieŚciu
- Rewitalizacja Śródmieścia przy wspar-

ciu środków unijnych trwa już prawie 15 
lat. Pierwszym etapem była przebudowa 
ulicy Wałowej i terenów przyległych wraz 
z dużym parkingiem. – podsumowuje wej-
herowski radny Wojciech Kozłowski, któ-
ry w rewitalizacji uczestniczy od początku 
– Potem było wiele kolejnych zadań, które 
z uwagi na zakres i skalę realizowane były 
etapami, m.in. w tej okolicy 2013 r. miasto 
oddało do użytku mieszkańców pierw-
szy odcinek ciągu pieszo-rowerowego 

wzdłuż rzeki Cedron, zaś w 2020 r. Park 
Cedron - oazę zieleni w centrum Wejhe-
rowa, z miejscami wypoczynku dla miesz-
kańców, fontanną i altaną, placem zabaw 
oraz automatyczną toaletą. Te inwestycje 
podnoszą komfort i polepszają warunki 
życia mieszkańców Wejherowa.

– Niewiele miast w Polsce ma taki teren 
spacerowo-rekreacyjny w centrum miasta, 
jak Wejherowo – dodaje Piotr Bochiński, 
wejherowski radny. - Zmiany w tym miej-
scu miasta są z pewnością zauważalne dla 
mieszkańców. Pamiętam ten teren jako nie-
użytek, a dzięki szeroko zakrojonym pra-
com, rowerzyści mają do dyspozycji nową 
ścieżkę rowerową, a piesi szeroki chodnik, 
który umożliwia bezpieczną i wygodną ko-
munikację w obu kierunkach. Zadbaliśmy 
również o zielone zagospodarowanie ulicy 
w postaci drzew i krzewów. 

W oficjalnym oddaniu inwestycji 
do użytku uczestniczyli m.in.: Beata Rut-
kiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa, 
Jacek Thiel, wicestarosta powiatu wejhe-
rowskiego oraz wejherowscy radni – Piotr 
Bochiński i Wojciech Kozłowski.

jedna z wielu inwestycji w tej 
Kadencji

Zakończona inwestycja to jedna z wielu 
zrealizowanych w tej kadencji na terenie 
Wejherowa. Dotychczas miasto wybu-
dowało m.in. Węzeł Wejherowo (Kwia-
towa) z dużym parkingiem przy dworcu 
PKP i tunelem pod torami kolejowymi, 
halę sportową przy Szkole Podstawowej 
nr 5, parking przy wejherowskim szpi-
talu (obok lądowiska), Park Cedron, 
ul. Karnowskiego wraz z rondem, ulice 
z płyt drogowych. Zrealizowano projek-

ty w ramach Wejherowskiego Budżetu 
Obywatelskiego, m.in. boiska i place za-
baw. Wykonano termomodernizację kil-
ku budynków komunalnych.

 Trwa realizacja ważnych inwestycji 
m.in. budowy ul. Necla i ul. Gryfa Po-
morskiego, połączenia drogowego łą-
czącego ul. Sucharskiego ze Strzelecką, 
budowy zespołu otwartych basenów 
kąpielowych – Centrum Integracji Spo-
łecznej „Wodne Ogrody”. Kończy się 
przebudowa ul. Kopernika i budowa 
łącznika pomiędzy ul. Kopernika a ul. 
Dworcową oraz zagospodarowanie te-
renu Parku Kaszubskiego. Prowadzone 
są remonty budynków i zagospodaro-
wanie podwórek razem ze Wspólnotami 
Mieszkaniowymi i Wejherowską Spół-
dzielnią Mieszkaniową.

Źródło: UM Wejherowo

Kolejne tereny w Śródmieściu 
Wejherowa przeszły metamorfozę

WEJHEROWO | Zakończyła się budowa następnego odcinka ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki cedron - w rejonie ulicy wałowej i rzeźnickiej. wy-
konano ścieżki rowerowe, chodniki, małą architekturę, dodatkowe umocnienia brzegów rzeki, zagospodarowano tereny przyległe do ścieżki i podwórko. 
ważnym elementem są wykonane zielone nasadzenia. Na inwestycję zrealizowaną w ramach zadania „rewitalizacja Śródmieścia wejherowa”, władze 
miasta zdobyły dofinansowanie unijne.
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Mowa o dwóch uczęszcza-
nych przejściach dla pieszych, 
pierwszym na skrzyżowaniu ulic 
Łąkowej i Spokojnej, drugim 
w obrębie skrzyżowania ulic 
Pawła Bielawy z Aleją Jana Pawła 
II, w bezpośrednim sąsiedztwie 
Szkoły Podstawowej nr 4. Oba 
przejścia zostaną doświetlone 
za pomocą energooszczędnego 
oświetlenia LED, a dodatkowo 
skrzyżowanie ulic Pawła Bielawy 
z Aleją Jana Pawła II zostanie 
przebudowane w taki sposób, 
aby wymusić spowolnienie ruchu 
przejeżdżających samochodów. 
Będzie to kontynuacja wcześniej-
szych działań poprawiających 
bezpieczeństwo dzieci na drodze 
do szkoły, w roku 2019 Gmina 
wybudowała wyniesione skrzyżo-

wanie i przejście dla pieszych na 
ulicy Spokojnej.
- Mowa o skrzyżowaniach 
w centrum miasta, gdzie miesz-
kańcy wielokrotnie zgłaszali 
nam potrzebę poprawy bezpie-
czeństwa z uwagi na natężenie 
ruchu, zarówno pieszego, jak 
i samochodowego – mówi Halina 
Grzeszczuk, zastępca burmistrza 
Redy -  Jesienią ubiegłego roku, 
w momencie uruchomienia rzą-
dowej linii dofinansowania takich 
inwestycji, miasto natychmiast 
złożyło wnioski, które zostały 
rozpatrzone pozytywnie.
Umowy o dofinansowanie zostały 
podpisane pod koniec listopada 
i miasto niezwłocznie przystą-
piło do wyłonienia wykonawców 
prac, które rozpoczną się wiosną. 

Według harmonogramu inwesty-
cje powinny zakończyć się do 
połowy maja.
- Niewątpliwie bardziej skompli-
kowanym zadaniem jest prze-
budowa skrzyżowania Pawła 
Bielawy z Aleją Jana Pawła II, 
gdzie powstanie skrzyżowanie 
wyniesione. To wiąże się z ko-
niecznością poprawy systemu 
kanalizacji deszczowej, jednak 
o ile nie wystąpią nieprzewidzia-
ne przeszkody, nic nie wskazuje 
na to, aby prace miały się opóź-
nić – dodaje Halina Grzeszczuk. 
Łącznie oba zadania będą kosz-
tować prawie 160 tysięcy złotych, 
z czego prawie połowa  stanowi 
dofinansowanie z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg.
Źródło: UM Reda

rządowe dofinansowanie do przebudowy przejŚć dla pieszych
reda | prawie 80 tysięcy złotych miasto otrzyma na poprawę bezpieczeństwa na dwóch przejściach dla pieszych. pieniądze pochodzą z rządowego funduszu rozwoju dróg.
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Planowana inwestycja polega na adapta-
cji, należącego do miejskiej biblioteki, lo-
kalu na potrzeby uruchomienia w nim filii 
numer dwa, która aktualnie znajduje się 
przy ul. Kościelnej. Adaptowany budynek 
ma znacznie większą powierzchnię użyt-
kową i usytuowany jest w dużo lepszej lo-
kalizacji – przy placu Kaszubskim 11/12.

-Biblioteka Kaszubska doskonale wpi-
sze się w bogaty i zróżnicowany koloryt 
dzielnicy. Stara Rumia to najstarszy za-
bytkowy fragment naszego miasta. Duża 
część jej mieszkańców przywiązana jest 
do tradycji i kultury kaszubskiej. Jest to też 
wciąż rozwijająca się przestrzeń, chętnie 
zasiedlana przez młode osoby i rodziny – 
mówi Dariusz Rybacki, dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Rumi i społeczny 
pełnomocnik burmistrza ds. historii mia-
sta. – W Bibliotece Kaszubskiej będziemy 
próbowali połączyć te dwie perspektywy. 
Z jednej strony promować dziedzictwo 
Rumi w kontekście historii całego regionu, 
z drugiej sprostać oczekiwaniom odbior-
ców liczących na powstanie w tej okolicy 
nowoczesnej instytucji kultury – dodaje.

Przewidywany zakres prac obejmuje mię-
dzy innymi: stworzenie zaplecza socjalne-
go, modernizację wnętrz, przebudowę ze-
wnętrznych schodów i podjazdów, a także 
wymianę instalacji elektrycznej i grzewczej 
oraz stolarki okiennej i drzwiowej. Obiekt 
zostanie dostosowany do potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami.

W ramach inwestycji planowany jest 
również zakup wyposażenia, w tym 
mebli i komputerów. Wydzielone zo-
staną strefy dla osób dorosłych, dzieci, 
młodzieży i seniorów. Nowa filia Stacji 
Kultura będzie nawiązywała do tradycji 
i kultury materialnej Kaszub nie tylko 
poprzez nazwę, ale i aranżację wnętrz. 
Natomiast przed budynkiem pojawi się 
książkomat umożliwiający czytelnikom 
odbiór książek również poza godzinami 
funkcjonowania placówki.

Zgodnie z założeniami nowa biblioteka 
ma być miejscem zapewniającym odpo-

wiednie warunki do aktywnego uczest-
nictwa w kulturze osobom będącym 
w różnym wieku, reprezentującym różne 
grupy społeczne. Utworzenie Biblioteki 
Kaszubskiej stanowi jeden z elementów 
gminnego programu rewitalizacji placu 
Kaszubskiego.

-Przestrzeń Biblioteki Kaszubskiej, filii 
Stacji Kultura, będzie zachęcać mieszkań-
ców do integracji, wzmacniania ich kom-
petencji społecznych, rozwoju literackich 
i kulturalnych zainteresowań. Jednocze-
śnie nowa filia umożliwi pełniejsze po-
znanie tradycji i kultury naszego miasta. 
Sama koncepcja wnętrza, zaproponowana 
przez architekta Jana Sikorę, twórcę Stacji 
Kultura, oddaje te założenia. Projektant 
czerpie inspiracje z regionalnej estety-
ki i architektury, twórczo je przekształca 
i wpisuje w nowoczesne trendy. Aktualnie 
dopracowujemy pewne detale, aby nowy 
obiekt jak najpełniej oddawał charakter 
miejsca i uwzględniał potrzeby mieszkań-
ców – przekonuje Dariusz Rybacki.

Koszt inwestycji to niecałe 2 miliony 
złotych, z czego wkład własny gminy wy-
nosi niespełna 500 tysięcy. Zadanie ma 
zostać zrealizowane najpóźniej 31 grud-
nia 2022 roku.

-Plac Kaszubski ma bardzo bogatą 
przeszłość, jest on bowiem historycznie 
najważniejszym miejscem w Rumi. Daw-
niej właśnie tam toczyło się prężne życie 
mieszkańców, to swoiste centrum korze-
ni lokalnej społeczności. Przywrócenie 
blasku temu miejscu stanie się możliwe 
dzięki realizacji kilkuetapowej rewitali-
zacji. Wielu rumian już wcześniej chciało 
odtworzyć ten obszar, natomiast pierwsze 
przedsięwzięcie, które przyczyniło się do 
jego rewitalizacji, to zmodernizowany 
fragment ulicy Lipowej. Późniejsze dzia-
łania to między innymi inicjatywa księdza 
Franciszka Koski i obecnego burmistrza, 
a wtedy radnego, Michała Pasieczne-
go – budowa chodnika pomiędzy Szkołą 
Podstawową nr 1 a placem Kaszubskim, 
wzdłuż obecnego placu Wolności. Chod-

nik ten, w ramach Budżetu Obywatelskie-
go 2016, został przedłużony aż do ronda 
Jana Pawła II, był to pomysł ówczesnej 
radnej Teresy Mireli Jałochy. Powstał 
również wspomniany plac Wolności, upa-
miętniający naszego Kaszëbę – biskupa 
Dominika. Do tego doszło konsekwentne 
składanie wniosków o dotację z Mini-
sterstwa Kultury na realizację Biblioteki 
Kaszubskiej, która ma być ośrodkiem na 
wzór Stacji Kultura, bardzo aktywnym dla 
wszystkich grup wiekowych. Kolejnym 
etapem rewitalizacji placu Kaszubskiego 
będzie budowa centrum opiekuńczo-
mieszkalnego pomiędzy ulicami Żołnie-
rzy I Dywizji Wojska Polskiego a Lipową. 
W ramach budowy tego centrum po-
wstanie parking, na który przeniesione 

zostaną miejsca parkingowe z centralne-
go punktu placu. Są już wstępne koncep-
cje na urządzenie wygospodarowanego 
w ten sposób terenu. Docelowo na placu 
Kaszubskim zrealizowany zostanie także 
zielony ciąg pieszy, deptak z prawdziwego 
zdarzenia. Urząd zapowiedział już stara-
nia o zdobycie dofinansowania na tę in-
westycję – wymienia radna Teresa Hebel. 
– Często powtarzam, zgodnie ze słowami 
Hieronima Derdowskiego, że „Nie ma 
Kaszub bez Polonii, a bez Kaszub Polski”. 
Moim wielkim pragnieniem, jak i wielu 
mieszkańców, jest przekształcenie placu 
Kaszubskiego w swoiste centrum korzeni 
kaszubskich lokalnej społeczności. Dzię-
ki tym wszystkim miejskim działaniom 
to marzenie się spełni. W ciągu najbliż-

szych dwóch lat plac Kaszubski naprawdę 
zmieni się w piękną i niezwykle oczeki-
waną przestrzeń, prawdziwą perełkę. Plac 
Kaszubski ponownie będzie wizytówką 
tej części miasta, tak jak kiedyś miało to 
miejsce. Myślę, że po tych zmianach wiele 
rodzin, które do tej pory nie zaglądały w te 
okolice, zacznie to robić – podsumowuje.  

Zadanie „Biblioteka Kaszubska – ada-
ptacja lokalu na potrzeby filii nr 2 Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Rumi” 
zostało dofinansowane ze środków Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego w ramach Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Kieru-
nek Interwencji 2.1 Infrastruktura Biblio-
tek 2021-2025.

Źródło: rumia.eu

Na placu powstanie nowa biblioteka
Rumia | Miejska biblioteka publiczna zyska kolejną nowoczesną przestrzeń na wzór stacji kultura – filia znajdująca się przy ul. kościelnej zostanie prze-
niesiona na plac kaszubski. Zanim to jednak nastąpi, nowy lokal przejdzie gruntowny remont. prace mają się zakończyć jeszcze w tym roku.
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Zostań honorowym krwiodawcą w akcji Ultrakrew
Rumia | Przed Urzędem Miejskim w Rumi odbył się honorowy start sportowej części projektu Ultrakrew 
"Każdy ma swój Krwiobieg". Ultrasi przejdą setki kilometrów, nie zważając na śnieg, wiatr i mróz, by 
promować krwiodawstwo.

Ruszyła kolejna edycja akcji spo-
łecznej Ultrakrew "Każdy ma swój 
Krwiobieg", w ramach której pro-
wadzona jest ogólnopolska zbiórka 
krwi. Honorowy start sportowej czę-
ści projektu, polegającej na pokona-
niu 550-kilometrowej trasy wzdłuż 
Wybrzeża, miał miejsce 9 stycznia 
pod Urzędem Miasta Rumi.

Celem akcji „Ultrakrew – każdy 
ma swój krwiobieg” jest promo-
cja honorowego krwiodawstwa. 
W ten sposób pomysłodawcy chcą 
podziękować za uratowanie życia 
jednego z członków „ultra ekipy”, 
a także poszerzać świadomość spo-
łeczną na temat rzadkich chorób.

Szósta edycja przedsięwzięcia 
potrwa do końca stycznia 2022 

roku. W tym czasie każda osoba 
w Polsce może oddać krew, po-
dając hasło „Ultrakrew”, a tym sa-
mym wziąć udział w wyjątkowym 
konkursie dostępnym na Facebo-
oku Ultrakrew „Każdy ma swój 
Krwiobieg”.

Natomiast od 10 do 16 stycz-
nia organizatorów akcji będzie 
można spotkać w terenie. Przej-
dą oni 550 kilometrów brzegiem 
Bałtyku, by zachęcać Polaków do 
podzielenia się krwią. Do „Ultra-
sów” można dołączyć w dowol-
nym miejscu na trasie ciągnącej 
się od Świnoujścia po Piaski. 
Symboliczny start przemarszu 
odbył się 9 stycznia w Rumi, pod 
tutejszym urzędem miasta.

-Rumia jest z nami od samego 
początku „Ultrakrwi”, dlatego 
tradycyjnie nasza droga pro-
wadzi przez to miasto. Tutaj też 
odbyła się historyczna, pierwsza 
zbiórka krwi, której patronowa-
liśmy – podkreśla Jacek Bastian, 
inicjator akcji. 

Więcej szczegółowych infor-
macji na temat przedsięwzięcia 
można znaleźć na facebookowym 
profilu Ultrakrew „Każdy ma swój 
Krwiobieg”.

Warto wspomnieć, że jeszcze 
w tym miesiącu zorganizowana 
zostanie cykliczna miejska zbiór-
ka krwi.

Zapisy ruszą niebawem.
Źródło: rumia.eu
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Zgodnie ustawą z dnia 17 grudnia 2021 
r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 1) świadczenie przysługuje gospodar-
stwu domowemu, którego przeciętne mie-
sięczne dochody nie przekraczają 2100 zł* 
w gospodarstwie jednoosobowym albo 
1500 zł* na osobę w gospodarstwie wie-
loosobowym. *dochód w rozumieniu art. 
3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 
r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 
1981, 2105 i 2270).

Wysokości dopłat w skali roku w ramach 
dodatku osłonowego:

• jednoosobowe gospodarstwo domowe 
otrzyma 400 lub 500 zł* przy założeniu, 
że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,

• gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 
600 lub 750 zł* przy założeniu, że dochód 
nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie 
na osobę,

• gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 
850 zł lub 1062,50 zł* przy założeniu, 
że dochód nie przekroczy 1500 złotych 
miesięcznie na osobę,

• gospodarstwo 6 i więcej osobowe 
otrzyma 1150 zł lub 1437,50 zł* przy za-
łożeniu, że dochód nie przekroczy 1500 
złotych miesięcznie na osobę.

*podwyższenie kwoty dofinansowania 
jest uzależnione od źródła ogrzewania – 
wyższa kwota dodatku przysługuje w przy-

padku gdy głównym źródłem ogrzewania 
gospodarstwa domowego jest kocioł 
na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz 
powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, 
kuchnia węglowa lub piec kaflowy na pa-
liwo stałe, zasilane węglem lub paliwami 
węglopochodnymi, wpisane do centralnej 
ewidencji emisyjności budynków, o której 
mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 
listopada 2008 r. o wspieraniu termomo-
dernizacji i remontów oraz o centralnej 
ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

W przypadku dodatku osłonowego obo-
wiązywać będzie tzw. zasada „złotówka 
za złotówkę”, co oznacza, że dodatek ten 
będzie przyznawany nawet po przekrocze-
niu kryterium dochodowego, a kwota do-
datku będzie pomniejszana o kwotę tego 
przekroczenia. W przypadku gdy ustalona 
wysokość dodatku osłonowego jest niższa 
niż 20 zł dodatek nie przysługuje.

WAŻNE:
Ustawa o dodatku osłonowym stanowi, 

że jedna osoba może wchodzić w skład tylko 
jednego gospodarstwa domowego. W przy-
padku gdy wniosek o wypłatę dodatku osło-
nowego dla gospodarstwa domowego wie-
loosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, 
dodatek ten przyznawany jest wnioskodaw-
cy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Jak złożyć wniosek o dodatek osłono-
wy? 

Wnioski będzie można składać:
1. elektronicznie – od stycznia 2022 

r. do 31 października 2022 r. podpisa-
ne za pomocą kwalifikowanego podpi-
su elektronicznego lub uwierzytelnione 
z wykorzystaniem profilu zaufanego

2. tradycyjnie w wersji papierowej – 
od stycznia 2022 r. do 31 października 
2022 r. – wrzucając wniosek do jednej 
z urn podawczych zlokalizowanych przy 
wejściu do Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Wejherowie.

Formularz wniosku o dodatek osłonowy 

będzie można pobrać w Miejskim Ośrod-
ku Pomocy Społecznej w Wejherowie 
oraz na stronie internetowej.

Wypłata dodatku osłonowego będzie 
realizowana:

• na wnioski złożone do 31-01-2022 
r. – wypłata w dwóch równych ratach, 
tj. pierwsza rata do 31-03-2022 r., druga 
rata do 02-12-2022 r.

• na wnioski złożone od 01-02-2022 
r. – wypłata jednorazowo, niezwłocznie 
po przyznaniu dodatku.

Informacja o przyznaniu dodatku prze-
słana zostanie Wnioskodawcy na wskaza-
ny we wniosku adres poczty elektronicz-

nej. W przypadku gdy Wnioskodawca 
nie wskaże adresu poczty elektronicznej 
we wniosku, informacje o przyznaniu do-
datku osłonowego będzie mógł uzyskać 
osobiście w siedzibie Ośrodka.

Nieodebranie informacji o przyznaniu 
dodatku osłonowego nie wstrzymuje wy-
płaty dodatku.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany 
przez gminy, które otrzymają dotacje 
z budżetu państwa.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 
grudnia 2021 o dodatku osłonowym 
(Dz. U z 2022 r. poz. 1)

źródło: UM Wejherowo

Dodatek osłonowy
WEJHEROWO | dział świadczeń rodzinnych Miejskiego ośrodka pomocy społecznej w wejherowie informuje, że od stycznia 2022 r. będzie można 
składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy.
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- Dzięki wsparciu z Fundacji Impossi-
ble, promującej działalność obywatelską 
organizacji i instytucji młodzieżowych, 
mogliśmy w ten mroźny świąteczny dzień 
zaserwować redzianom ciepłą czekoladę. 
Przy okazji młodzieżowi radni rozmawiali 
ze spacerowiczami, przedstawiając swoją 
dotychczasową działalność i wyjaśniając 
role młodzieżowej rady w życiu miasta 
– mówi radny Rady Miejskiej w Redzie Ra-
dosław Farion, opiekujący się młodzieżową 
radą z ramienia redzkiego samorządu. 
Reakcje przechodniów były bardzo po-
zytywne, przy okazji wywiązało się wiele 
ciekawych dyskusji.
- Wielu mieszkańców nie wie, że w wyniku 
zmian ustawowych, od tej kadencji Młodzie-
żowa Rada Miejska pełni rolę oficjalnego 
organu doradczego redzkiego samorządu. 
To oznacza, że do młodzieżowych radnych 

można zgłaszać uwagi, inicjatywy i pomysły 
dotyczące miasta. Rada jest zaangażowana 
w wiele cennych inicjatyw społecznych, 
szczególnie tych dotyczących najmłodszych 
mieszkańców Redy – dodaje zastępca bur-
mistrza Łukasz Kamiński.
Młodzieżowa Rada Miejska w Redzie liczy 
21 osób, jest powoływana na rok, a składa 
się z przedstawicieli wszystkich redz-
kich publicznych szkół podstawowych, 
reprezentacji Powiatowego Zespołu Szkół 
oraz młodzieży uczęszczającej do szkół 
średnich poza Redą. Członkowie Rady 
są wybierani w wyborach, nad których 
przebiegiem czuwa Burmistrz Miasta 
Redy. Rada posiada statut oraz opiekuna 
z ramienia samorządu. Obecna kadencja 
Młodzieżowej Rady Miejskiej w Redzie jest 
siódmą z kolei.
Źródło: UM Reda

czeKolada na trzech Króli
reda | we współpracy z fabryką Kultury, z początkiem roku młodzieżowa rada miej-
ska w redzie zorganizowała kolejny happening. w Święto trzech Króli, w miejskim 
parku rodzinnym, młodzieżowi radni częstowali spacerowiczów gorącą czekoladą, 
podawaną w specjalnych kubkach z logo rady.

fot. Młodzieżowa Rada Miejska w Redzie

Powstanie nowa strażnica JRG
Rumia | W Białej Rzece u zbiegu ulic Mikołaja Reja i Aleksandra Fredry ma być zlokalizowana nowa 
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza. Wczoraj podpisano stosowne umowy pozwalające na podejmowanie 
kolejnych kroków w kierunku rozpoczęcia budowy.

11 stycznia 2022 roku podpisane 
zostały akty notarialne dotyczące 
terenu pod budowę nowej Jednost-
ki Ratowniczo-Gaśniczej w Rumi. 
Akty zostały podpisane pomiędzy 
Starostwem Powiatowym w Wejhe-
rowie a Miastem Rumia.

Podpisanie aktów notarialnych 
pozwoli na podejmowanie kolej-
nych kroków w kierunku rozpo-
częcia budowy nowej strażnicy. 
Przewidywany termin oddania do 
użytkowania strażnicy to 2026 rok, 
a koszt budowy to blisko 19 mln 
złotych. Nowa strażnica zlokali-
zowana będzie w Rumi, w Białej 
Rzece, u zbiegu ulic Mikołaja Reja  
i Aleksandra Fredry.

Źródło: KPPSP Wejherowo
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Pomysłodawcą i dyrektorem artystycznym 
koncertu jest pochodzący z Rumi tenor, ar-
tysta Opery Krakowskiej - Marek Gerwa-
towski. Wydarzenie odbyło się w ramach 
Rumskich Spotkań Muzycznych. Podczas 
koncertu zaśpiewano polskie kolędy, piosen-
ki świąteczne, a także przeboje muzyki ope-
rowej i musicalowej. 

– Koncert Świąteczno-Noworoczny stał się 
już tradycją. W tym roku, po przerwie, ale 
z uwzględnieniem reżimu sanitarnego, wyda-
rzenie ponownie powróciło do Rumi – mówi 
Starosta Wejherowski Gabriela Lisius. 

Podczas wydarzenia zaśpiewali znakomici 
artyści polskich scen operowych i musicalo-
wych, śpiewacy operowi: Monika Korybalska 
– mezzosopran oraz Tomasz Rak – baryton, 
współpracujący m.in. z Teatrem Wielkim, 
Operą Narodową w Warszawie, Operą Bałtyc-

ką w Gdańsku, Operą Nova w Bydgoszczy czy 
Operą Krakowską w Krakowie. W trakcie wy-
darzenia wystąpili również aktorzy musicalowi: 
Edyta Krzemień – śpiew, Przemysław Zubo-
wicz – śpiew, współpracujący m.in. z Teatrem 
Muzycznym w Gdyni, Teatrem Muzycznym 
w Poznaniu czy Teatrem Muzycznym Roma 
w Warszawie. Podczas niedzielnego koncertu 
zebrani usłyszeli także artystów związanych 
z powiatem wejherowskim: Emilię Kulaszewicz 
– śpiew ( I Liceum Ogólnokształcące w Rumi ), 
Zespół Śpiewaczy św. Cecylia, Chór dziecięcy 
z Podstawowej Ekologicznej Szkoły Społecznej 
z Rumi (przygotowanie Krzysztof Brzozow-
ski), Chór Mieszany Cantores Veiherovienses  
(przygotowanie Tomasz Chyła ), Ergo Cantemus 
– Chór ze Szkoły Podstawowej Nr 10 w Rumi 
i Scholę parafialną ( przygotowanie Beata Aw-
siukiewicz ). 

Wszystkim wykonawcom towarzyszyli 
znakomici instrumentaliści współpracują-
cy z instytucjami kultury na Pomorzu: An-
drzej Sienkiewicz –fortepian, Emilia Chyła 
– skrzypce, Tomasz Chyła – skrzypce, Kata-
rzyna Kamińska – wiolonczela, Dawid Gło-
wacki – klarnet, Michał Bąk – kontrabas, To-
masz Skrętkowski – instrumenty perkusyjne. 
Artyści wystąpili pod dyrekcją Krzysztofa 
Brzozowskiego. Autorami aranżacji byli: dy-
rygent i kompozytor Rafał Kłoczko, a także 
instrumentaliści, którzy wystąpili podczas 
koncertu.

– To wyjątkowe, muzyczne wydarzenie od-
było się dzięki wsparciu wielu wspaniałych 
ludzi. Bardzo się cieszę, że ponownie mogli-
śmy spotkać się z publicznością – powiedział 
Dyrektor artystyczny Rumskich Spotkań Mu-
zycznych Marek Gerwatowski.

Koncert Świąteczno-
Noworoczny w Rumi

POWiat | w kościele św. józefa i judy tadeusza w rumi odbył się koncert świąteczno-noworoczny. 
wśród utworów, które usłyszeli zebrani były m.in. tradycyjne, polskie kolędy. wydarzenie objęła pa-
tronatem starosta wejherowski. 
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Pierwsza jest poświęcona zagadnieniom cyfrowym i tu 
uczestnicy dowiedzą się, co to jest fact-checking, jak 
szukać w Internecie ciekawych i wartościowych treści, jak 
popularne emotki i krótkie wiadomości tekstowe mają się 
do poprawności języka polskiego oraz jak zadbać o bezpie-
czeństwo w Sieci. Poruszone zostaną też takie zagadnie-
nia, jak właściwa organizacja czasu,  
stres informacyjny i uzależnienia behawioralne.
- Razem z Fundacją WIEM I UMIEM zapraszamy na bez-
płatne warsztaty dla seniorów i nie tylko – mówi Tomasz 
Wiśniewski, dyrektor Fabryki Kultury w Redzie -  Naszym 
celem jest nawiązanie dialogu międzypokoleniowego 
seniorów i młodzieży. Zaczynamy już 15 stycznia, projekt 
potrwa do 19 marca. 
- Na pewno każdy z nas doświadczył kiedyś uczucia przy-
tłoczenia nadmiarem informacji, które przy dzisiejszych 
środkach komunikacji docierają do nas ze wszystkich stron 
– mówi Tomasz Wiśniewski – Jednym z punktów naszych 
spotkań będzie wypracowanie metod radzenia sobie z tym 
zjawiskiem.
Druga część projektu będzie poświęcona poprawie jakości 
wzajemnej komunikacji. Tu uczestnicy będą pracować nad 
takimi zagadnieniami, jak: elementy składowe komunika-
tu, komunikacja werbalna i niewerbalna, szumy i bariery 
komunikacyjne, a także rozpoznawanie wartości i potrzeb 
rozmówcy. Pojawią się też metody rozwiązywania proble-
mów międzypokoleniowych.
- Jednym z najsilniej zakorzenionych przekonań społecz-
nych, niezależnie od czasów i miejsca, jest teza, że młodsi 
i starsi nie potrafią się dogadać – mówi Tomasz Wiśniewski 
– Poprzez zaproszenie do projektu zarówno seniorów, jak 
osób młodych i bardzo młodych chcemy pokazać, że to nie 
musi być prawda. 
Spotkania poprowadzi doświadczony psycholog Angeli-
ka Sadkowska. Uczestnicy będą spotykać się w soboty, 
w dwóch kameralnych grupach, na wszystkie spotkania obo-
wiązują wcześniejsze zapisy, liczba miejsc jest ograniczona.
Szczegóły na 
www.fabrykakultury.pl oraz Facebook /fabrykareda 
źródło: UM Reda

dialog to podstawa! 
ruszają warsztaty 
„razem przez poKolenia” 
reda | na warsztaty „razem przez pokolenia” może zapi-
sać się każdy, kto chciałby poprawić swoje umiejętności 
komunikacyjne, jest ciekawy świata i drugiego człowieka. 
program warsztatów składa się z dwóch części. 

fot. pixabay.com
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Rada Powiatu Wejherowskiego przyjęła 
budżet na 2022 r. Projekt budżetu zakła-
da dochody w wysokości 246.330.289,00 
zł oraz wydatki w kwocie 285.454.150,00 
zł. Największe źródło wpływów stano-
wić będą subwencje ogólne w kwocie 
113.291.587,00 zł, które stanowią 45,99% 
budżetu ogółem, dochody własne w wy-
sokości 108.340.542,00 zł (43,98%) oraz 
dotacje celowe z budżetu państwa w kwo-
cie 24.698.160,00 zł (10,03%). 

Ponad 131 mln zł zostanie przeznaczone 
na zadania z zakresu oświaty i edukacyj-
nej opieki wychowawczej. 

– Będzie to kolejny rok, w którym Samo-
rząd Powiatu Wejherowskiego będzie re-

alizował inwestycje i projekty podnoszące 
jakość życia mieszkańców w różnych dzie-
dzinach życia. Zamierzamy kontynuować 
już rozpoczęte inwestycje oraz planujemy 
nowe, w tym m.in.rozbudowę i przebudo-
wę budynku z salą gimnastyczną na po-
trzeby Powiatowego Zespołu Kształcenia 
Specjalnego w Wejherowie. Na tę inwesty-
cję pozyskaliśmy 14,3 mln zł z Rządowego 
Funduszu Polski Ład. Ponadto chcemy 
przeprowadzić gruntowny remont dru-
giej części budynku Powiatowego Zespołu 
Szkół nr 1 w Wejherowie, w skład którego 
wchodzi I Liceum Ogólnokształcące im. 
Króla III Jana Sobieskiego. Wymienione 
zostaną okna, instalacja elektryczna, wy-

remontowane pomieszczenia, a ponadto 
szkoła zyska nową elewację. Planujemy 
także przygotować dokumentację roz-
budowy Powiatowego Zespołu Szkół nr 
4 w Wejherowie, ponieważ ze względu 
na przyrost liczby uczniów placówka ma 
trudności lokalowe – mówi Starosta Wej-
herowski Gabriela Lisius. 

Kolejną pozycją w budżecie powiatu 
zajmują wydatki na zadania z zakresu 
ochrony zdrowia, pomocy społecznej, po-
lityki społecznej i rodziny, które na 2022 
rok wynoszą 53 mln zł. Środki finansowe 
przeznaczone zostaną na funkcjonowa-
nie domów pomocy społecznej, funk-
cjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy 

w Wejherowie, finansowanie pobytu 
dzieci z terenu powiatu wejherowskiego 
w rodzinach zastępczych i placówkach 
opiekuńczo- wychowawczych. 

– W przyszłym roku kontynuowana 
będzie adaptacja i przebudowa budyn-
ku przy ul. Ofiar Piaśnicy w Wejherowie 
w celu stworzenia Środowiskowego Domu 
Samopomocy wraz z Warsztatami Terapii 
Zajęciowej. To bardzo wyczekiwana in-
westycja, której celem jest wsparcie osób 
niepełnosprawnych i umożliwienie im 
samodzielnego funkcjonowania w środo-
wisku oraz przygotowanie do aktywizacji 
zawodowej – wyjaśnia Starosta Wejhe-
rowski Gabriela Lisius. 

Blisko 38 mln zł powiat wyda na bieżące 
i zimowe utrzymanie dróg, remonty cząst-
kowe, remonty zadaniowe oraz zadania 
inwestycyjne poprawiające bezpieczeń-
stwo uczestników ruchu drogowego oraz 
zwiększające bezpieczeństwo pieszych.

– Priorytetem dalej będzie moderni-
zacja infrastruktury drogowej, dlatego 
spora część budżetu przeznaczona zosta-
nie na inwestycje na drogach powiato-
wych. Wśród zaplanowanych zadań jest 
m.in. przebudowa drogi Rybno – Rybska 
Karczma, budowa nowego odcinka uli-
cy Chylońskiej w Koleczkowie, budowa 
dwóch rond w miejscowości Kamień 
i Koleczkowo, rozbudowa drogi powia-
towej Osetnik – Sasino poprzez budowę 
ciągu pieszo-rowerowego. Dalej konty-
nuowana będzie rozbudowa drogi Tar-
taczna – Przemysłowa, wyremontowana 
zostanie droga na odcinku Linia – Nie-
poczołowice, Zakrzewo – Linia, Dzięcie-
lec – Nawcz oraz utwardzona zostanie 
droga na odcinku Reda – Gniewowo 
– podkreśla Wicestarosta Wejherowski 
Jacek Thiel.

Budżet na 2022 r. zabezpiecza także 
wszystkie pozostałe potrzeby związane 
z administracją starostwa, gospodarką 
nieruchomościami, geodezją, bezpieczeń-
stwem publicznym i ochroną przeciwpo-

żarową oraz środki na zadania z zakresu 
kultury, sportu i ochrony środowiska.

Ponadto wśród zaplanowanych działań 
jest kontynuacja przebudowy i nadbu-
dowy budynku Starostwa Powiatowego 
w Wejherowie, Powiatowego Zespołu 
Szkół nr 1 w Wejherowie, a także środ-
ki na przebudowę budynku Jednostki 
Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Wejherowie.

Realizowane będą również projekty 
z udziałem środków unijnych tj. „Sys-
tem Aktywizacji Społeczno-Zawodowej 
w Powiecie Wejherowskim I – etap drugi”, 
„System Aktywizacji Społeczno-Zawodo-
wej w Powiecie Wejherowskim II – etap 
drugi” oraz „Pomorskie dzieciom”.

Najważniejsze zadania w 2022 r.:
- rozbudowa i przebudowa budynku 

z salą gimnastyczną na potrzeby Powia-
towego Zespołu Kształcenia Specjalnego 
w Wejherowie. Na tę inwestycję powiat 
pozyskał 14,3 mln zł z Rządowego Fundu-
szu Polski Ład oraz 2 mln zł Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych

- kontynuacja adaptacji i przebudowy 
budynku przy ul. Ofiar Piaśnicy w Wejhe-
rowie w celu stworzenia Środowiskowego 
Domu Samopomocy wraz z Warsztatami 
Terapii Zajęciowej

- kontynuacja przebudowy i nadbudowy 
Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wej-
herowie

- budowa dwóch rond w miejscowości 
Kamień i Koleczkowo 

- przebudowa drogi Rybno – Rybska 
Karczma wraz z budową chodnika

- rozbudowa drogi powiatowej Osetnik 
– Sasino poprzez budowę ciągu pieszo-ro-
werowego wraz z remontem nawierzchni

- remonty dróg powiatowych na odcin-
ku Linia – Niepoczołowice,  Zakrzewo – 
Linia, Dzięcielec – Nawcz 

- dalsza przebudowa ulicy Przemysłowej 
w Wejherowie

Inwestycyjny budżet Powiatu na 2022 r.
Zrównoważony, ale bardzo ambitny i proinwestycyjny, taki będzie budżet powiatu wejherowskiego na rok 2022. Największa pula środków została 
zabezpieczona na realizację zadań oświatowych, pomoc społeczną oraz poprawę infrastruktury drogowej. wśród kluczowych zadań jest m.in. rozbu-
dowa i przebudowa budynku powiatowego Zespołu kształcenia specjalnego w wejherowie, rozbudowa skrzyżowania na drodze powiatowej w miej-
scowości kamień i koleczkowo oraz dalsza przebudowa ulicy przemysłowej w wejherowie.
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! nagrody dla sportowców i trenerów !
Do 31 stycznia br. przyjmowane są wnioski o przyznanie nagród za wysokie wyniki sportowe oraz osiągnięcia w pracy trenerskiej. Wyróżnienia przyznawane są zawodnikom i trenerom 

z powiatu wejherowskiego, którzy w roku poprzedzającym uzyskali najlepsze wyniki sportowe. Kandydata do nagrody zgłosić może m.in. klub sportowy, właściwy polski związek sportowy 
lub wojewódzki związek sportowy.

Możliwość przyznania nagrody szczegółowo określa uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 25 listopada 2011 r. O przyznanie wyróżnienia mogą ubiegać się zawodnicy i trenerzy, 
którzy w roku poprzedzającym uzyskali wysokie wyniki sportowe w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym. Nagrody przyznaje Zarząd Powiatu Wejherowskiego po 

uzyskaniu opinii Komisji  Kultury, Sportu i Turystyki.

 Wymagane druki dostępne są na stronie internetowej www.powiatwejherowski.pl  Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 58 572 94 85. 

Wnioski należy składać w Starostwie Powiatowym w Wejherowie, ulica 3 Maja 4 w godz. 8.00-15.00. 
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Plany dotyczące Błoni Janowskich są 
niezmienne. Urząd Miasta Rumi dąży do 
zagospodarowania i aktywizacji terenu 
należącego do PEWIK-u Gdynia, zloka-
lizowanego pomiędzy ulicami Gdańską 
i Pomorską. Istotą planowanej inwestycji 
jest stworzenie przestrzeni przeznaczo-
nej do szeroko pojętej rekreacji, a także 
rozwój obszarów zielonych. Realizując 
ten projekt, miasto musi się jednak liczyć 
z wieloma ograniczeniami, ponieważ 
wspomniany teren stanowi strefę ochron-
ną ujęć wody. Oznacza to, że jego zago-
spodarowanie musi być przede wszystkim 
przyjazne środowisku.

Pierwsze odcinki planowanego układu 
komunikacyjnego na Błoniach Janow-
skich aktualnie projektuje PEWIK. Po-
między Rumią a gdyńską spółką zostało 
zawarte porozumienie, na mocy którego 
przedsiębiorstwo wykona swoje drogi 
techniczne, będące jednocześnie odpo-
wiednie dla spacerowiczów, a urząd mia-
sta będzie odpowiadał za utrzymanie tych 
ścieżek. Wstępny harmonogram zakłada 
wykonanie dokumentacji projektowej 
oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń do 
końca 2022 roku. Prace budowlane ruszą 
niezwłocznie po spełnieniu wszelkich 
formalności. Równolegle miasto prowa-
dzi rozmowy z inwestorami, którzy będą 
mieli wkład w realizację poszczególnych 
etapów parku na Błoniach Janowskich.

– Myśleliśmy, że pierwszą ścieżkę wy-

budujemy sami, na zgłoszenie, chodziło 
o przedłużenie odcinka ulicy Błoni Ja-
nowskich do ulicy Pomorskiej. Niestety 
nie uzyskaliśmy na to zgody. W między-
czasie okazało się, że PEWIK musi wyko-
nać drogi techniczne do ujęć wody, co jest 
priorytetowym zadaniem, dlatego musieli-
śmy wstrzymać nasze działania – wyjaśnia 
burmistrz Pasieczny. – Natomiast udało 

nam się, co jest bardzo dobrą informacją 
dla wszystkich wyczekujących tej inwesty-
cji, tak wspólnie zaprojektować przebieg 
tych dróg technicznych, że będą one się 
świetnie nadawały do rekreacyjnego wy-
korzystania przez mieszkańców. Opłacało 
się poczekać, bo PEWIK, będący w zasa-
dzie właścicielem tych terenów, zrealizu-
je szkielet układu komunikacyjnego, do 

którego będziemy dopasowywać kolejne 
etapy parku na Błoniach Janowskich. Do-
datkowo już niedługo planujemy podpisać 
porozumienie z firmami, które w ramach 
swoich inwestycji zagospodarują część 
Błoni, po kilka tysięcy metrów kwadra-
towych, w rejonie osiedli. Będą to tereny 
ogólnodostępne, więc skorzystają na tym 
wszyscy mieszkańcy Rumi – dodaje.

Realizacja tej inwestycji – składającej się 
między innymi z budowy układu komu-
nikacyjnego, zbiorników retencyjnych, 
systemów podlewania i oświetlenia, a tak-
że montażu elementów małej architek-
tury i zagospodarowania zieleni – może 
kosztować nawet kilkadziesiąt milionów 
złotych. Miasta nie stać na samodzielne 
sfinansowanie tego przedsięwzięcia.

– Tak duży wydatek mógłby nas zmusić 
do rezygnacji z wielu działań inwestycyj-
nych i społecznych, o czym od początku 
mówiliśmy, stąd konieczne jest pozyska-
nie zewnętrznych środków finansowych 
i realizowanie poszczególnych etapów tej 
inwestycji przez partnerów – podkreśla 
Michał Pasieczny.

W czerwcu 2021 roku miasto otrzy-
mało informację o pozytywnej ocenie 
wniosku, jednak ostatecznie projekt 
znalazł się na pierwszym miejscu listy 
rezerwowej. Podczas rozmowy z przed-
stawicielami Ministerstwa Klimatu 
i Środowiska pracownicy urzędu dowie-
dzieli się, iż dofinansowanie zostanie 
przyznane, jeśli w ramach programu 
zostaną wygenerowane oszczędności 
poprzez: zmniejszenie kosztów reali-
zacji projektów znajdujących się na li-
ście podstawowej, rezygnacji jednego 
z beneficjentów lub zwiększenia puli 
środków przeznaczonych na realizację 
programu.

źródło: rumia. eu

Będą pierwsze ścieżki dla spacerowiczów
Rumia | wiadomo już, że na błoniach powstaną ścieżki techniczne, z których będą mogli korzystać również spacerowicze. kolejne etapy „parku na 
ujęciach wody” będą realizowane we współpracy z inwestorami. równolegle miasto walczy o wielomilionowe dofinansowanie tej inwestycji.
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Niepubliczna Szkoła Rzemiosła im. 
św. Józefa w Wejherowie jest ewenemen-
tem w skali kraju. Skąd pomysł i na jakie 
potrzeby młodych chce w ten sposób od-
powiedzieć Powiatowy Cech Rzemiosł 
Małych i Średnich Przedsiębiorstw?

Inicjatorem szkoły jest Brunon Ga-
jewski, mój poprzednik na stanowisku 
Starszego Cechu, a pomysł zakiełkował 
w okresie narastającej tendencji do likwi-
dacji placówek zawodowych. Zdawali-
śmy sobie sprawę, że młodzież na starcie 
w dorosłość nie ma przygotowania prak-

tycznego – osoba po maturze posiada 
wykształcenie ogólne, jednak brakuje jej 
ukierunkowania zawodowego. Cech Rze-
miosł Małych i Średnich Przedsiębiorstw 
zrzesza rzemieślników wielu profesji, 
w każdej z nich potrzebni są następcy, 
dlatego naturalną rzeczą jest potrzeba 
przekazywania wiedzy. Podobnie, jak 
Pan Gajewski wszyscy byliśmy przekona-
ni, że szkoła jest bardzo potrzebna. Dziś 
działa, a my z dumą obserwujemy mło-
dych, którzy wykazują zaangażowanie 
i predyspozycje zawodowe.

Jak duże jest zainteresowanie szkolnic-
twem zawodowym? W przypadku poko-
lenia dzisiejszych 40-latków szkoły prze-
zywały rozkwit. Potem zainteresowanie 
wyhamowało na rzecz placówek kształ-
cenia ogólnego. Obecnie jest inaczej?

Dziś szkoły zawodowe są gwarantem 
fachu, a co za tym idzie zatrudnienia na 
dynamicznie zmieniającym się rynku 
pracy. W 2006 bezpośrednio po otwarciu 
Niepublicznej Szkoły Rzemiosła (począt-
kowo wynajmowaliśmy klasy w szkole 
w Bolszewie) w 2006 roku dostępne były 
dwa zawody – stolarstwo i fryzjerstwo. 
Później dzięki  przychylności Prezydenta 
Miasta Wejherowo, Krzysztofa Hilde-
brandt szkoła mieści się w Wejherowie 
przy ul. Kalwaryjskiej 3. Aktualnie szkoli-
my w dwudziestu jeden profesjach ciesząc 
się, że uczniów wciąż przybywa. Trend 
obrazuje liczba absolwentów, w ubiegłym 
roku wręczyliśmy świadectwa ukończenia 
ponad 140 osobom. Z kolei w przypadku 
naboru liczba kandydatów wzrosła o ok. 
100, w ławkach usiadło 240 uczniów, któ-
rych we wszystkich rocznikach jest ponad 
750.

Jakie zawody najbardziej interesują 
młodzież? Zdarza się, że chcą uczyć się 

tych dawnych, które dziś określilibyśmy 
jako niszowe czy związane z tradycją re-
gionu?  

Najliczniejsza grupa młodzieży uczy się 
zawodu fryzjera, następnie stolarza, spe-
cjalizacji mechanicznych oraz z branży 
spożywczej, czyli cukiernictwa, kuchar-
stwa i piekarstwa. W przypadku chętnych 
kształcimy w zawodach zanikających i są 
to obecnie kaletnictwo i krawiectwo. 
Oddając nowy budynek dydaktyczny 
założyliśmy, że priorytetem staną się 
zawody budowlane, stolarstwo, oraz ślu-
sarstwo połączone z spawalnictwem. Dla 
tych profesji przygotowujemy pracow-
nie, które na chwilę obecną są w trakcie 
wyposażania w nowoczesny sprzęt typu 
obrabiarki CNC i im podobne. Dla nas 
najważniejsze jest, aby model kształcenia 
w oparciu o wyposażenie spowodował, 
że absolwenci opuszczają mury, jako wy-
kwalifikowani fachowcy.

Na czym polegały trudności związane 
z wyposażeniem placówki?

Dużym problemem dla nas były ro-
snące ceny materiałów i urządzeń. Na 
każde ogłoszone postępowanie oferen-
ci przedstawiali kwoty przewyższające 
nasze możliwości. Pod koniec listopada 

wystąpiliśmy z prośbą do Marszałka Wo-
jewództwa Pomorskiego Mieczysława 
Stuka z prośbą o zwiększenie dofinan-
sowania. Odpowiedź była pozytywna. 
Otrzymaliśmy dodatkowe wsparcie 
w kwocie niespełna 780 tys. W tym miej-
scu w imieniu Zarządu składam serdecz-
ne podziękowania panu Mieczysławowi 
Strukowi Marszałkowi Województwa 
Pomorskiego za zrozumienie wagi pro-
blemu i przychylność w realizacji pro-
jektu, który zmierza do oczekiwanego 
zakończenia.

Jak Pan ocenia rozwój szkolnictwa za-
wodowego? Czy udało się Państwu za-
inspirować kolejne Cechy do tworzenia 
szkół?

Po przedstawionych danych widać, że 
szkolnictwo zawodowe się rozwija. Uwa-
żam, że dopóki będą chętni uczniowie 
do nauki zawodu szkolnictwo będzie 
się rozwijało. My jesteśmy skupieni nad 
kształceniem naszej młodzieży od strony 
praktycznej i teoretycznej. Mistrzowie 
zrzeszeni w Cechu uczą młodzież w swo-
ich zakładach w części praktycznej. Wie-
dzę otrzymują w NSR od nauczycieli, 
którzy potrafią dotrzeć do umysłu każ-
dego ucznia.

Kuźnia talentów
WEJHEROWO | jest ewenementem w skali kraju nie tylko z uwagi na wysokiej klasy wyposażenie poszczególnych 
pracowni zawodowych i kompetencje kadry pedagogicznej. Niepubliczną szkołę rzemiosła im. św. józefa powstałą 
z inicjatywy cechu rzemiosł śmiało można określić kuźnią talentów. (..) tych nam trzeba, bo dziś szkoły zawodowe są 
gwarantem fachu, a więc pewnego zatrudnienia na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy – opowiada ryszard 
pionk starszy powiatowego cechu rzemiosł Małych i Średnich przedsiębiorstw w wejherowie.
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pracowNia rysuNku techNicZNeGoGabriela lisius starosta powiatu wejherowskieGo, MariusZ Gustowski woj-Mar,  rysZard pioNk starsZy cechu

rysZard pioNk starsZy powiatoweGo cechu rZeMiosł Małych i ŚredNich prZedsiębiorstw w wejherowie
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wizja przełożona 
na rzeczywistoŚć

Niepubliczna Szkoła Rzemiosła jest 
słusznie określana jako ewenement 
w skali kraju. Do dyspozycji uczniów 
zainteresowanych nauką zawodu są spe-
cjalistyczne maszyny, urządzenia i no-
woczesne oprogramowanie. Jednak kilka 
dobrych lat wstecz przed kandydatami na 
zawodowców jawił się tok edukacji oparty 
o wyraźne braki w pomieszczeniach i ich 
wyposażeniu, jak również śladową ilość 
godzin przeznaczoną na praktyczne przy-

gotowanie do zawodu.
- Uczniowie NSR branży meblarskiej 

i budowlanej przygotowanie zawodo-
we odbywają u pracodawców, w małych 
zakładach, gdzie nie mają możliwości 
zapoznania się z nowoczesnymi techno-
logiami. W kontekście ciągłego postępu 
technologicznego, istniała zatem wyraź-
na konieczność dodatkowego wsparcia 
uczniów poprzez stworzenie sal dydak-
tycznych wyposażonych w nowoczesny 
sprzęt tj. obrabiarka CNC do pracowni 
stolarskiej, czy też symulatory spawania 

i inne – wyjaśnia Mariola Kwaśniewska 
Dyrektor Biura Powiatowego Cechu Ma-
łych i Średnich Przedsiębiorstw.

Koncepcja rozbudowy szkoły rzemiosła 
zrodziła się na początku 2014 roku, a jej 
inicjatorem był honorowy prezes Powia-
towego Cechu Rzemiosł Małych i Śred-
nich Przedsiębiorstwa, Brunon Gajewski. 
Początkowo zaplanowany został budynek 
z podpiwniczeniem i z większym me-
trażem na terenie znajdującym się przy 
istniejącym budynku Domu Rzemiosła. 
Jednak już po chwili zastanowienia oka-
zało się, że warto myśleć o rozbudowie, 
która w tym przypadku zbiegła się z moż-
liwościami ubiegania się o środki z pro-
gramów unijnych na podstawie wnio-
sków o poszerzenie oferty prowadzonego 
kształcenia ustawicznego w tym rozwija-
nia kompetencji instruktorów praktycznej 
nauki zawodu oraz budowy budynku dy-
daktycznego wraz z jego wyposażeniem. 
Projekty otrzymały łączne dofinansowa-
nie w kwocie 8.838.317,29 zł. 

- Od 2020 roku zrealizowaliśmy 12 po-
stępowań dotyczących wyposażenia pra-
cowni dydaktycznych. W chwili obecnej 
jesteśmy po wszystkich planowanych za-
mówieniach wyposażenia, czyli na ostat-
niej prostej kończącej projekt, przewidy-
wanej na koniec II kwartału 2022 roku. 
Do dostawy i montażu pozostały tylko 
dwie specjalistyczne maszyny dydaktycz-
nych. Przez te 7 lat realizacji projektu 
napotkaliśmy na wiele problemów, które 
swoim siłami staraliśmy się niwelować. 
W tym ogromy wzrost cen usług budow-
lanych czy też specjalistycznych maszyn 
dydaktycznych i problemy z dostawami 
czy nie wspomnę tu o pandemii, która to-
warzyszy nam od 2019 roku i nie ułatwia-
ła nam pracy – podkreśla Pani Mariola 
Kwaśniewska.

Kuźnia talentów
Powiatowy Cech Rzemiosł Małych 

i Średnich Przedsiębiorstw to stowarzysze-
nie pracodawców, rzemieślników, które nie 
zawahało się wziąć na swoje barki ogrom-
nego projektu, bez dużego zaplecza kadro-
wego, sztabu osób zajmujących się przygo-
towaniami dofinansowań, zamówieniami 
publicznymi, czy też działami budowla-
nymi kontrolującymi prawidłowość budo-
wy. Dzięki odważnej wizji i determinacji 
w Niepublicznej Szkole Rzemiosła mło-
dzież uczy się fachu w doskonale wyposa-
żonych pracowniach dydaktycznych.

- Pracownia Stolarska będzie wyposażo-
na min. w: 5 osiową obrabiarkę CNC do 
drewna i materiałów drewnopodobnych, 
obrabiarkę CNC tzw. ploter. Mamy tu fre-

zarki i inne podstawowe zestawy narzędzi 
z stołem stanowiskowym. Z kolei do dys-
pozycji adeptów ślusarstwa przygotowali-
śmy frezarki, tokarki, sprężarki, stoły sta-
nowiskowe z podstawowymi narzędziami. 
W pracowni budowlanej znajdują się 
agregaty tynkarskie, przecinarki, szlifier-
ki, zgrzewarki, gientarki i inne narzędzia 
niezbędne do nauki zawodów tj. dekarz, 
monter sieci i instalacji sanitarnych, mon-
ter zabudowy i robót wykończeniowych 
w budownictwie, murarz – tynkarz – wy-
licza Mariola Kwaśniewska.

Oprócz nich na terenie szkoły znajdują 
się pracownia spawalnicza z symulato-
rami spawania, pracownie komputerowe 
i kreślarskie bazujące na najnowocześniej-
szym sprzęcie IT.

Jedyna taka szkoła
WEJHEROWO | szkoły kształcenia zawodowego przeżywają swój renesans. coraz więcej młodych decyduje się kształ-
tować ścieżkę edukacji w oparciu o zawód, który w dzisiejszych czasach jest gwarantem stabilnego zatrudnienia. Z taką 
świadomością funkcjonuje Niepubliczna szkoła rzemiosła (Nsr) oferując swoim uczniom najwyższą jakość kształcenia 
pod kierunkiem doświadczonej kadry, w pracowniach wyposażonych w sprzęt, którego pozazdrościć może niejeden za-
kład. to, jak przyznają pomysłodawcy jest jedyna droga, aby przy ul. strzelecka  w wejherowie tworzyć kuźnię talentów 
w najbardziej pożądanych specjalnościach.
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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 ze 
zm./ zawiadamia, że w dniu 29.12.2021r., na wniosek z dnia 16.06.2021r. 
(uzupełniony dnia 29.09.2021r. oraz zmienionego dnia 06.12.2021r. oraz 
dnia 14.12.2021r.) wydano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej polegającej na:

rozbudowie drogi gminnej ul. Obrońców Szemudu w Szemudzie

na nieruchomościach gruntowych na terenie Gminy Szemud określonych 
poniżej:

A. działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogi gminnej:

- obr. Szemud działki nr ewid.: 250/54, 257/2, 250/56, 250/15, 250/23, 240/59, 
250/59, 240/69, 250/52, 250/50, 250/25, 250/79 (powstała z podziału działki 
nr 250/21, 240/78 (powstała z podziału działki nr 240/58), 240/72 (powstała 
z podziału działki nr 240/33), 240/74 (powstała z podziału działki nr 240/40), 
240/76 (powstała z podziału działki nr 240/51), 249/1 (powstała z podziału 
działki nr 249), 250/81 (powstała z podziału działki nr 250/27)

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

- obr. Szemud działki nr ewid.: 338, 337, 336, 339/7, 172/2, 240/73 (powstała 
z podziału działki nr 240/33)

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, właściwe 
organy administracji rządowej i samorządowej oraz właścicieli, zarządców 
i użytkowników terenów objętych inwestycją o możliwości 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 6/2022/DB

Niestrudzony kolarz – Gerard Patok
WEJHEROWO | Mimo, iż ze względu na pandemię covid-19 rok 2021 nie należał do zbyt udanych pod względem ilości organizowanych imprez sporto-
wych, to 82-letni wejherowski kolarz Gerard patok nie ma powodu, aby źle go wspominać. jako jeden z najstarszych wiekiem czynny kolarz wziął udział 
w trzech wyścigach szosowych zajmując i miejsca w kategorii powyżej 80 lat.

W swojej kategorii wiekowej, 
czyli powyżej 80 lat, Gerard Patok 
praktycznie nie ma konkurencji. 
W ubiegłorocznych wyścigach: Cy-
klo Pelplin - 60 km (1.08), Cyklo 
Cedry Wielkie – 60 km (31.08) i Cy-
klo Kartuzy - 42 km (12.09) – jechał 
sam po pierwsze miejsca, choć na 
metę wjeżdżał ostatni. Nie zraża się 
jednak i wytrwale trenuje. Żałuje, że 
z uwagi na pandemię koronawirusa 
nie nie odbyły maratony kolarskie, 
zwłaszcza ten ulubiony przez niego 
w Szwecji. 

- Wielkim przeżyciem były dla 
mnie ubiegłoroczne gale sportowe, 
szczególnie te dwie: Gala Dziennika 
Bałtyckiego w Filharmonii Gdań-

skiej, gdzie odbierałem Puchar dla 
Najpopularniejszego Człowieka 
Roku w Powiecie Wejherowskim 
oraz Gala 100-lecia Wejherowskiego 
Klubu Sportowego „Gryf ” w Filhar-
monii Kaszubskiej, gdzie zostałem 
uhonorowany za zasługi dla sekcji 
kolarskiej wejherowskiego klubu. 
Uczestniczyłem też w Gali „Rowe-
romania” w Gdańsku. Jestem też 
dumny z Miniatury Statuetki Jakuba 
Wejhera przyznanej mi przez Prezy-
denta Miasta Wejherowa, którą 30 
czerwca wręczył mi w ratuszu za-
stępca prezydenta Arkadiusz Krasz-
kiewicz – mówi Gerard Patok.

Jak informuje od końca września 
przesiadł się z roweru szosowego 

na trenażer Misuro Plus, który ma 
podłączony do telewizora i tre-
nuje co drugi dzień przejeżdżając 
za każdym razem po około 20-30 
kilometrów. Najchętniej wybiera 
trasy w Alpach Francuskich lub 
Alpach Włoskich z pochyleniami 
w granicach 15 procent. W każdym 
treningu musi zużyć blisko 300 Wat 
energii. Najwięcej wykręcił podczas 
jednego z ostatnich treningów: 382 
Wat!. Jak twierdzi jego młodsi, na-
wet o 20 i 30 lat koledzy, zazdrosz-
czą mu takiej dyspozycji fizycznej. 

W tym roku zamierza również 
się ścigać. Kolarstwo jest jego pasją 
i sposobem na aktywne życie.

Źródło: UM Wejherowo fo
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Ponad 25 lat temu bo w 1996 roku uczest-
nicy wyprawy z Wysokogórskiego Klubu 
"Trójmiasto" wytyczyli nową, trudną drogę 
na północno-zachodniej ścianie ośmio-
tysięcznika Annapurna (8090 m n.p.m.) 
w Himalajach. Wśród nich był Wicepre-
zes Andrzej Zieleniewski, który wspierał 
himalaistów jako lekarz wyprawy. Na 
powyższym tytułowym zdjęciu stoi jako 
pierwszy od prawej strony.
Do górskiej wędrówki przygotowywano się 
aż dwa lata i była to przerażająco trudna 
wyprawa podczas, której uczestnicy mu-
sieli zmierzyć się ze śmiertelnymi zagroże-
niami jakimi były praktycznie nieustające 
deszcze, opady śniegu i ogromne lawiny. 
We wrześniu wyprawa została zawieszona 
na 2 tygodnie co było spowodowane gwał-
townym i całkowitym załamaniem pogodo-

wym. 4 osoby zostały także porwane przez 
lawinę na szczęście wyszły z tej sytuacji 
tylko z niegroźnymi skaleczeniami. 20 
października po godzinie 16:00 na szczycie 
Annapurny, jednej z najwyższych gór świa-
ta, znalazła się nie tylko flaga Polski, ale 
także flaga Gdańska. 
Ciekawostką jest również fakt, że niedaw-
no Polski Związek Alpinizmu i redakcja 
Taternik Kwartalnik uznali ten wyczyn za 
najlepsze przejście wysokogórskie pol-
skiej ekipy, wręczając „Nagrodę im. Jerze-
go Kukuczki”, replikę czekana Zaruskiego 
oraz pamiątkowe dyplomy. Warto rów-
nież wspomnieć, że reporterka Reutersa 
i zarazem ekspertka himalajska Elizabeth 
Hawley nazwała wejście gdańskiej wypra-
wy jako największy sukces w Himalajach 
w 1996 roku. 

wiceprezes wejherowsKiego 
szpitala uczestniKiem wyprawy 
na annapurnę
wejherowo | wśród pracowników szpitala specjalistycznego im f. ceynowy w wejhe-
rowie znajdują się osoby z pasjami i wieloma umiejętnościami. tak zaczyna swój wpis na 
facebooku placówka, nie przypuszczano jednak, że znajdzie się także himalaista.

fot. archiwum prywatne Wojciech Litwin / FB Szpital Specjalistyczny im F. Ceynowy w Wejherowie 
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Wyższe mandaty i większa liczba punktów kar-
nych mają być postrachem dla kierowców. Punkty 
za popełnione wykroczenia mogą być skasowanie 
najwcześniej po 2 latach, a na dodatek czas ich anu-
lowania jest liczony nie od dnia ich otrzymania, a od 
dnia zapłacenia nałożonej grzywny. Policjanci mają 
możliwość nałożenia jednorazowo 15 punktów kar-
nych aż za 12 wykroczeń.

W tym:
 wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpo-• 

średnio przed nimi;
omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kie-• 

runku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pieszym;
nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego po-• 

jazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu 
przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię dro-
gi, na którą wjeżdża;

nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdujące-• 
mu się na przejściu dla pieszych albo na nie wcho-
dzącemu;

niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia • 
przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej 
specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograni-
czonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej 
przejścia;

niezatrzymanie się przez kierowcę do kontro-• 
li i ucieczka, spowodowanie wypadku drogowego, 
sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym;

niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do • 
sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogo-

wego, nakazującego zatrzymanie pojazdu;
naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach • 

rowerowych i bezpośrednio przed nimi;
przekroczenie dopuszczalnej prędkości powyżej • 

50 km/h poza obszarem zabudowanym;
przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej • 

niż 50 km/h w obszarze zabudowanym;
kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości lub • 

pod wpływem środka odurzającego;
 kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po • 

spożyciu alkoholu lub środka podobnie działającego 
do alkoholu.

Za przekroczenie dopuszczalnej prędkości będziemy 
musieli sięgnąć głęboko do kieszeni. Zaczyna się nie-
pozornie bo już za przekroczenie do 10km/h będzie 
trzeba zapłacić 50 zł, do 15km/h kara wyniesie 100 zł, 
do 20km/h będzie to 200 zł, a do 25km/h aż 300 zł. 
Przekraczając dozwoloną prędkość do 30km/h kwo-
ta mandatu wyniesie minimum 800 zł. Jeśli prędkość 
będzie przekroczona o 41-50 km/h, mandat wyniesie 
nawet 1000 zł; o 51-60 km/h - 1500 zł; o 61-70 km/h 
- 2000 zł; o 71 km/h i więcej - co najmniej 2500 zł. 
Wyższą grzywnę zapłacimy także za korzystanie z te-
lefonu podczas jazdy - będzie to minimum 500 zło-
tych. Dodatkowo za przekroczenie prędkości, w prze-
dziale od 30km/h-70km/h i więcej, w przeciągu 2 lat 
od nałożenia pierwszej grzywny za takie wykroczenie, 
przyjdzie nam zapłacić podwójną kwotę. To znaczy, 
że za przekroczenie prędkości do 30km/h drugi raz 
zapłacimy grzywnę w wysokości 1600 zł.

Nowy taryfikator 
mandatów 

POWiat | wraz z 1 stycznia zaczęło obowiązywać rozporządzenie o wyższych 
mandatach karnych nakładanych za popełnienie konkretnego wykroczenia. 
kary za przekroczenie prędkości mogą wynieść nawet 2500 złotych.
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Kierowca podczas kontroli legitymującemu funkcjona-
riuszowi oznajmił , że podjechał tylko na chwilę, po czym 
odjedzie. Odjechał jednak kilka metrów dalej, wysiadł 
z samochodu i ruszył do ucieczki na pobliskie osiedle. 
Nie udało się go zatrzymać, a nawet nie było takiej po-
trzeby ruszenia za nim w pościg, bo osobiście znany jest 
funkcjonariuszom straży miejskiej z innych interwencji 

Jednak w aucie pozostał pasażer który stwierdził , że 
posiada prawo jazdy i jest tylko kolegą właściciela , który 
uciekł, lecz go nie zna.  W trakcie interwencji  ustalono 
, że  właściciel auta nie uciekł bez powodu, miał decyzją 
Starosty Wejherowskiego zatrzymane za punkty karne 
uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi, 
co stanowi przestępstwo określone w art. 180a kodeksu 
karnego. Teraz za takie zachowanie sprawcy grozi grzyw-
na, kara ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia 
wolności do lat 2.

źródło: sm.wejherowo.pl fo
t. 

sm
.w

ej
he

ro
w

o.
pl

Uciekł z miejsca kontroli 
porzucając pasażera
WEJHEROWO | Funkcjonariusze Straży Miejskiej kontrolujący rejon ulicy Kaszubskiej w Wejherowie, zauwa-
żyli zaparkowany na miejscu zabronionym pojazd marki Audi. Za jego kierownicą siedział młody mężczyzna.

Przed godziną 19:00 dyżurny Komendy Powia-
towej Policji w Wejherowie otrzymał zgłoszenie od 
25-letniego kierowcy nissana, z informacją, z której 
wynikało, że wjechał on w dziury na drodze, a następ-

nie uderzył w drzewo. Policjanci po przyjeździe na 
zgłoszenie, zabezpieczyli miejsce zdarzenia oraz usta-
lili okoliczności, z których wynika, że kierujący nissa-
nem 25-latek w skutek niedostosowania prędkości do 
warunków panujących na drodze, stracił panowanie 
nad pojazdem, w wyniku czego uderzył w przydrożne 
drzewo, a następnie w skutek siły tego uderzenia zje-
chał na pobocze i zatrzymał się na skarpie. Policjanci 
zatrzymali kierowcy dowód rejestracyjny samochodu 
z uwagi na uszkodzenia oraz ukarali kierowcę manda-
tem karnym w wysokości 1500 zł.

Policjanci przypominają i apelują o zachowanie 
ostrożności i rozwagi na drodze. Oraz o tym, że 
każdy kierowca ma obowiązek dostosować się do 
warunków drogowych, a przede wszystkim do ogra-
niczeń prędkości.

Źródło: KPP Wejherowo
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Nie dostosował prędkości, 
dostał wysoki mandat
POWiat | Policjanci otrzymali wezwanie dotyczące kolizji drogowej, do której doszło w jednej z miej-
scowości gminy. Funkcjonariusze ukarali mężczyznę mandatem karnym w wysokości 1500 zł.

W raporcie, który opracowało Wejherowo998 
na podstawie informacji przekazanych przez 
Komendę Powiatową Państwowej Straży 
Pożarnej w Wejherowie czytamy, że w 2021 
roku PSP odnotowało łącznie 2824 interwen-
cje. Z czego najwięcej, bo aż 2293 dotyczyły 
miejscowych zagrożeń. Natomiast 442 razy 
miały miejsce wyjazdy do pożarów i 49 razy 
do fałszywych zgłoszeń.
W jednostkach Ochotniczych Straży Pożar-
nych powiatu wejherowskiego w 2021 roku 
strażacy podejmowali łącznie 2101 interwen-
cji. 505 razy alarmy dotyczyły pożarów, 1547 
zgłoszeń miejscowych zagrożeń oraz 49 
fałszywych komunikatów.
Najwięcej interwencji podejmowały jednostki 
OSP będące w szeregach Krajowego Syste-
mu Ratowniczo Gaśniczego:
- Ochotnicza Straż Pożarna w Wejherowie – 
266 zdarzeń,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Redzie – 241 
zdarzeń,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Luzinie – 194 

zdarzenia,
W przypadku jednostek niebędących w sze-
regach KSRG:
- Ochotnicza Straż Pożarna w Gowinie – 36 
zdarzeń,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Łebnie – 33 
zdarzenia,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Orlu – 28 
zdarzeń,
Warto dodać, że na terenie powiatu wejhe-
rowskiego działa również Wojskowa Straż 
Pożarna z Ośrodka Szkolenia Poligonowego 
Wojsk Specjalnych w Strzepczu, która to 
wspomagała w działaniach na jego terenie 
30 razy.
Należy również pamiętać, że strażackie 
wyjazdy oprócz pożarów to także wypadki 
drogowe, zabezpieczanie terenu, usuwanie 
skutków anomalii pogodowych, ratowanie 
zwierząt a w razie braku dostępnych karetek 
pogotowia także interwencje przy osobach 
potrzebujących pomocy medycznej.
Źródło: Wejherowo998/fb

podsumowanie 2021 roKu dla jednosteK 
ochrony przeciwpożarowej
powiat | państwowa straż pożarna pełni swoją służbę każdego dnia, 24 godziny na 
dobę. ogromnym wsparciem są dla niej druhny i druhowie z ochotniczych straży 
pożarnych. poniżej publikujemy podsumowanie 2021 roku dla jednostek ochrony 
przeciwpożarowej w powiecie.

fot. Wejherowo998/fb
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Nie żyje Bogna Zubrzycka
WEJHEROWO | Z głębokim żalem oraz wielkim smutkiem przyjęto wiadomość o śmierci bo-
gny Zubrzyckiej (1933-2022) - skrzypaczki, pedagoga, wykładowczyni i rzeczniczki prasowej 
wejherowskiego uniwersytetu trzeciego wieku, poetki i aktorki grupy teatralnej „srebrna Nit-
ka”, a przede wszystkim miłośniczki wejherowa zaangażowanej w sprawy miasta.

Żegnamy Wybitną Osobę, dla której 
wielką miłością była muzyka, literatura 
i scena. Dla wejherowian, śmierć Bogny 
Zubrzyckiej jest tym bardziej dotkliwa, 
że była osobą aktywnie uczestniczącą 
w społeczno – kulturalnym życiu Wej-
herowa.

Jak podkreśla Arkadiusz Kraszkiewicz, 
zastępca prezydenta Wejherowa, odeszła 
osoba wielkiego formatu, wielkiej mą-
drości, talentu i wszechstronnej wiedzy. 
Wejherowo poniosło niepowetowaną 
stratę.

- Są ludzie, o których nigdy nie zapo-

mnimy, taką osobą była dla mnie pani 
Bogna - mówi Arkadiusz Kraszkiewicz.

Bogusława Zubrzycka, posługująca się 
też imieniem Bogna, urodziła się w War-
szawie w 1933 roku. Od 2004 r. mieszkała 
w Wejherowie, o którym wypowiadała się, 
jak sama powiedziała: „od razu się w nim 
zakochałam”. Efektem tego zaurocze-
nia są m.in. poświęcone miastu wiersze, 
opowiadania i tekst słuchowiska. Kilku-
krotna laureatka wejherowskiego kon-
kursu literackiego „Powiew Weny”. Spod 
jej pióra wyszedł tomik wierszy "Poema 
starszej pani" oraz książki "Mój Jasny 

Brzeg" i "W zamknięciu". Na podstawie 
Jej losów powstała książka "Wrzask" au-
torstwa Henryka Połchowskiego.

Jako wolontariuszka aktywnie anga-
żowała się w działania Stowarzyszenia 
Wejherowskiego Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku, gdzie była nie tylko cenioną 
wykładowczynią, ale także rzeczniczką 
prasową uczelni. Występowała również 
w grupie teatralnej „Srebrna Nitka”. 
Wielka propagatorka aktywizacji senio-
rów. Laureatka Nagród Prezydenta Mia-
sta Wejherowa

źródło: wejherowo.plfo
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„Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania. 
Tak jakbyś nie chciała, swym odejściem smucić… 

tak jakbyś wierzyła w godzinę rozstania, 
że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić.” 

Ks. Jan TwardowskiZ głębokim żalem
oraz wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Ś.P. BOgNy ZUBRZyCkiEJ

Żegnamy Wybitną Osobę, dla której wielką miłością była muzyka, literatura i scena. Dla nas wejherowian śmierć Bogny 
Zubrzyckiej jest tym bardziej dotkliwa, że była osobą żywo uczestniczącą w społeczno – kulturalnym życiu Wejherowa.

Muzyk, pedagog, poetka, kilkukrotna laureatka wejherowskiego konkursu literackiego „Powiew Weny”. Spod jej pióra 
wyszły tomiki wierszy i książki. 

Na podstawie Jej losów powstała książka "Wrzask". Jako wolontariuszka aktywnie angażowała się w działania 
Stowarzyszenia Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, gdzie była nie tylko cenioną wykładowczynią, ale także 
rzeczniczką prasową uczelni. Występowała również w grupie teatralnej „Srebrna Nitka”. Laureatka Nagród Prezydenta 

Miasta Wejherowa. 
Wielka propagatorka aktywizacji seniorów. 

Odeszła osoba wielkiego formatu, wielkiej mądrości, talentu
 i wszechstronnej wiedzy. Wejherowo poniosło niepowetowaną stratę.
Pogrążonej w smutku i żalu Rodzinie oraz wszystkim bliskim zmarłej

wyrazy najgłębszego współczucia składają

Skrzypaczki, pedagoga, wykładowczyni i rzeczniczki prasowej Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, poetki 
i aktorki grupy teatralnej „Srebrna Nitka”, a przede wszystkim miłośniczki Wejherowa.

Jacek Gafka
Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa

wraz z Radnymi

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

OGłOSzenIe 8/2022/DB
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„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci”.
W. Szymborska

OGłOSzenIe 07/2022/DB

ŚP. BOgNy 
ZUBRZyCkiEJ

Z głębokim smutkiem i wielkim żalem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pozostanie w naszych sercach jako ceniony pedagog 
oraz wspaniały człowiek o wielkim sercu, empatii i pasji.

Niech spoczywa w pokoju.
Najszczersze wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim

składają:

pisarki, artystki, działaczki społecznej, wielokrotnej 
laureatki wejherowskiego konkursu literackiego „Powiew 
Weny”, rzeczniczki prasowej i wykładowcy Stowarzyszenia 

Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Przewodniczący Rady
Powiatu Wejherowskiego

Józef Reszke
wraz z Radnymi

Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius

wraz z Zarządem Powiatu
i Współpracownikami

Wyrazy głębokiego współczucia

PANi
ANNiE OkRóJ

Radnej Rady Miejskiej Rumi

oraz bliskim 
z powodu śmierci Teścia

ŚP.
HENRykA 

OkRóJ

Składają
Przewodniczący Rady Miejskiej Rumi

Burmistrz Miasta Rumi
oraz Radni Rady Miejskiej Rumi

OGłOSzenIe 4/2022/DB

pracownikowi
Urzędu Miasta w Redzie 

składamy wyrazy głębokiego 
żalu i współczucia

oraz słowa otuchy i wsparcia
z powodu śmierci 

OJCA

Krzysztof Krzemiński
Burmistrz Miasta Redy
wraz z pracownikami

Naszej Koleżance

ROMUAldZiE 
WENTA

OGłOSzenIe 5/2022/DB OGłOSzenIe 1/2022/DB

Nekrologi
Kondolencje

Zamów!
d.bieszke@expressy.pl

660 731 138
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W sportowej rywalizacji uczestniczyli zawod-
nicy z: AP Karol Piątek Luzino, Stolem Gnie-
wino, Pogoń Lębork, WKS FC Gowidlino, MKS 
Lew Lębork, Piłkarska Przyszłość Sierakowi-
ce, Futbolaki KS Gryf Słupsk, Arka Gdynia SI, 
UKS GAP Bruskowo Wielkie, Gedania Gdańsk, 
UKS Dragon Bojano, AP KP Gdynia, Kaperki 
Puck. W imprezie zagrało blisko 160 zawodni-
ków z rocznika 2013 i 2014 z 16 drużyn.
W turnieju dla rocznika 2014 wyróżniono 
najlepszych zawodników: Cezary Czapka - 
MKS Lew Lębork, Norbert Myszk - WKS FC 
Gowidlino, Jan Dołębski - Pogoń Lębork. 
W roczniku 2013: Tymoteusz Wołczyk - Arka 
Gdynia SI, Szymon Leśniak - Futbolaki KS 
Gryf Słupsk, Andrzej Kucuk - UKS Dragon 
Bojano. Sportowe upominki otrzymali również 
najlepsi zawodnicy z każdej drużyny.
W uroczystości wręczenia nagród uczestni-
czył m in. Karol Piątek i organizator Paweł 
Buzała, byli piłkarze m in. Lechii Gdańsk, oraz 
Piotr Klecha, dyrektor GOSRiT Luzino i prezes 
Pomorskiego Zrzeszenia LZS.

XII Turniej Nadzieje Polskiej Piłki im. Mar-
szałka Macieja Płażyńskiego to jeden z 12 
zawodów halowych, które tej zimy zostanie 
rozegranych na Hali GOSRiT w Luzinie. 
Przed nami jeszcze 5 turniejów, które zostały 
dofinansowane przez Gminę Luzino, Pomorski 
LZS i Pomorski ZPN. Ponadto nagrody dla 
uczestników rywalizacji ufundowali: PZPN, 
Hewi Goal, Gen Gaz oraz patroni honorowi: 
Mieczysław Struk– Marszałek Województwa 
Pomorskiego, Dariusz Drelich– Wojewoda Po-
morski, Jarosław Wejer– Wójt Gminy Luzino, 
Henryk Kowalczyk– Minister Rolnictwa i Roz-
woju Wsi, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 
Mieczysław Baszko – prezes RK LZS, Gabriela 
Lisius – Starosta Powiatu Wejherowskiego, 
Piotr Klecha- prezes Pomorskiego LZS oraz 
Posłowie na Sejm RP: Pani Henryka Krzywo-
nos- Strycharska, Pan Kacper Płażyński oraz 
Pan Marek Biernacki.
Impreza była współorganizowana przez KTS-K 
i GOSRiT Luzino oraz AP Karol Piątek Luzino. 
Źródło: GOSRiT Luzino

160 zawodniKów z 16 drużyn - turniej 
nadzieje polsKiej piłKi nożnej
piłKa nożna | początek 2022 roku przyniósł piłkarskie emocje, kiedy na hali gosrit 
odbył się już Xii turniej nadzieje polskiej piłki im. marszałka macieja płażyńskiego. tra-
dycyjnie na turniejach, dla najmłodszych, nie prowadzona była klasyfikacja końcowa, 
a wszyscy uczestnicy otrzymali puchary, medale oraz atrakcyjne nagrody za 1 miejsce.

fot. GOSRiT Luzino
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Trasy przebiegać będą poprzez piękne, 
naturalnie dziewicze tereny Północnych 
Kaszub. Na biegaczy czekają różnorod-

ne formy rzeźby terenu. Już na początku 
mamy do czynienia z wzniesieniami mo-
renowymi. tereny polodowcowe, bagni-

ste i wyrzeźbione przez wijące się stru-
mienie. Tych co zdecydują się na dłuższe 
trasy czeka jeszcze Puszcza Darżlubska 

z dzikimi, gęstymi lasami i mokradłami. 
Gęste, dzikie obfitujące w zwierzynę pło-
wą lasy, a właściwie i bory Wysoczyzny 
Żarnowieckiej. Dla wytrwałych przy-
gotowano wschód słońca nad morzem, 
troszkę plaży oraz klify nadmorskie 
z małym morzem Kaszubskim, czyli Za-
toką Pucką.
Ambasadorami festiwalu byli między 
innymi rekordzistka Polski na 100 km 
i v-ce Mistrzyni Świata Małgorzata Pazda 
– Pozorska i medalistka biegów ULTRA 
Ania Karolak.
Będą też inne znakomite osobowości 
z Polski i zagranicy. Ogromną przyjem-
ność dla organizatorów będzie goszcze-
nie biegacza, giganta i herosa biegów 
ultra, Zbyszka Malinowskiego, który jest 
jednym z najznamienitszych biegaczy ul-
tra w Polsce. 14- krotny Spartatlończyk. 
Ma na swym koncie wiele prestiżowych 
biegów ultra na wszystkich kontynentach 
poza Antarktydą.
Bieg ma również cel charytatywny, po-
nieważ część funduszy uzyskanych z za-
kupu pakietów startowych przekażemy 

na rzecz Fundacji Hospicyjnej ks. E. Dut-
kiewicza z Gdańska.
Impreza posiada Patronat Honorowy 
POLSKIEGO KOMITETU OLIMPIJ-
SKIEGO oraz Marszałka Województwa 
Pomorskiego, Starosty Powiatu Wejhe-
rowskiego oraz Regionalnej Dyrekcji La-
sów Państwowych.
Dariusz Rewers jest wyczynowym bie-
gaczem biegów górskich i ekstremalnie 
długich. Wielokrotnie wygrywał biegi na 
100 km, 180 km i inne. Jest również Preze-
sem Stowarzyszenia ULTRA WAY, a tak-
że organizatorem Zimowego Festiwalu 
Biegowego ULTRA WAY w Wejherowie 
15.01.2022 oraz Festiwalu Biegowego UL-
TRA WAY w Rumi 27 - 28.05.2022 r. Jest 
kontynuacją biegów w ramach Festiwalu 
Biegowego ULTRA WAY, które odbyły 
się w maju 2021 roku i zebrały sporo po-
zytywnych recenzji wśród biegaczy oraz 
sponsorów. To kontynuacja również Ul-
tramaratonu Piekło Północy z 2019 roku.
Źródło: dariusz Rewers/ organizator 
Zimowego Festiwalu Biegowego UlTRA 
WAy

Zimowy Festiwal Biegowy ULTRA WAY
BiEGi | to ekstremalne, zimowe biegi trailowe organizowane na terenie kaszub na dystansach: 10 km+, 22 km+, 44 km+ i 66 km+ w otoczeniu pięknych 
zimowych klimatów kaszubskiej przyrody. Natomiast wiosenny festiwal biegowy ultra way to aż 5 biegów na dystansach: 10 km+, 22 km+, 50 km+, 
100 km+ oraz 160 km+ (najdłuższy dystans oficjalny na pomorzu).
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