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TYDZIEŃ 1 – TEaTr I muZYka
- Warsztaty teatralne „Klaunada i pan-

tomima” - 14, 16, 18 lutego, godz. 10.00 
– 12.00. 

Warsztaty mają na celu poszukiwanie, 

poznanie i odnalezienie własnego rodza-
ju klauna, którego każdy z nas ma w so-
bie. Zajęcia opierają się na ćwiczeniach 
ruchowych, ćwiczeniach na koncentra-
cję, relaksację. Dotykają również zagad-

nień rytmiki, pantomimy, improwizacji.
- Nauka gry na bębnach - 15 i 17 lutego, 

godz. 10.00 – 12.00. 
Wspólne muzykowanie, oprócz roz-

woju rytmiki i koordynacji ruchowej, 

ma również walory rozrywkowe, edu-
kacyjne, kulturowe. Ponadto zajęcia są 
potężną dawką radości i energii. Wy-
rażanie siebie poprzez rytm przynosi 
satysfakcję, wpływa na wzrost poczucia 
pewności siebie, neutralizuje stras, po-
prawia koncentrację. Współtworzenie 
spójnej melodii jednoczy uczestników 
oraz zachęca do przekraczania własnych 
granic. Dzieci na warsztatach poznają 
zasady pracy w orkiestrze: umiejętność 
słuchania, odpowiedzialność przed gru-
pą, umiejętność włączania i wyłączania 
w odpowiednim momencie oraz wza-
jemne wsparcie poprzez wspólną grę 
i trzymanie rytmu.

TYDZIEŃ 2  - WarsZTaTY TWórcZE 
- Galaktyka w słoiku - 21.02, godz. 

10.00 – 12.00.
Wykonanie prze każdego uczestnika 

w słoiczku galaktyki w różnych kolorach 
z dodatkami imitującymi gwiezdne nie-
bo. Zajęcia połączone z tematycznymi 
zabawami integrującymi grupę.

- Bransoletka - 22.02. godz. 10.00 – 
12.00.

Tematem zajęć będzie wykonanie 
bransoletki malowanej lakierami hy-
brydowymi z brokatowymi zdobieniami 
i dodatkami. Zajęcia połączone z tema-
tycznymi zabawami integrującymi gru-
pę. Pamiętajmy, że chociaż bransoletki 

to damski dodatek, to chłopcy mogą 
własnoręcznie zrobioną bransoletkę po-
darować np. mamie.

- Podstawy programowania - 23.02. 
godz. 10.00 – 12.00.

 – podczas zabawy z robotami Photon 
dzieci nauczą się podstaw programowa-
nia. Warsztaty pobudzą do kreatywnego 
myślenia oraz szukania kilku rozwiązań 
danego zadania. Zajęcia kolorowe, prze-
platane zabawami ruchowymi.

- Tworzenie obrazu na deskach z nitek 
- 24.02. godz. 10.00 – 12.00.

Uczestnicy warsztatów wykonując 
pracę na drewnianych deskach stworzą 
cudne obrazy w różnych kolorach z wy-
korzystaniem nici. Warsztaty ćwiczą kre-
atywność i zdolności manualne. Zajęcia 
połączone z tematycznymi zabawami in-
tegrującymi grupę.

- Pudełko na kredki i laleczka - 21 i 23 
lutego, godz. 12.00 – 14.00.

Podczas warsztatów kreatywnych pro-
wadzonych przez pracownika biblioteki 
uczestnicy zajęć będą mieli okazję stwo-
rzyć pojemnik na kredki z wykorzysta-
niem sznurka jutowego lub bawełniane-
go oraz laleczki z włóczki i/lub ramki na 
zdjęcia z patyczków po lodach.

- Piątki z planszówkami - 18 lutego, 
godz. 12.00 – 14.00, 25 lutego. W godz. 
10.00 – 12.00.

źródło: UM Wejherowo

W bibliotece „Ferie z fantazją”
WEJHEROWO | Miejska Biblioteka Publiczna  w Wejherowie zaprasza najmłodszych mieszkańców podczas ferii zimowych na warsztaty twórcze po 
hasłem „Ferie z fantazją” oraz na „Piątki z planszówkami”. Zapisy w Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży. 
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W ubiegłych latach, redzcy miłośnicy jazdy 
na łyżwach musieli uważnie śledzić prognozę 
pogody. Miejskie lodowisko znajdowało się 
na otwartej przestrzeni i w niesprzyjających 
warunkach atmosferycznych korzystanie z tej 
formy wypoczynku było, delikatnie mówiąc, 
niezbyt przyjemne. To właśnie się zmieniło.
- W ostatnich tygodniach trwały prace 
budowlane – mówi Krzysztof Krzemiński, 
burmistrz Redy - 14 lutego ponownie urucha-
miamy zadaszone już lodowisko, więc brzyd-
ka pogoda łyżwiarzom niestraszna. Dzięki tej 
wyczekiwanej przez mieszkańców inwestycji 
obiekt będzie mógł być wykorzystywany 
w sposób optymalny – czy jako lodowisko, 
czy hala tenisowa. Komfort użytkowania, 
w porównaniu z lodowiskiem odkrytym, 
nieporównywalnie wzrasta.   

Redzkie lodowisko zaczyna działać 14 lutego 
o godzinie 11:00 i będzie czynne codziennie 
od godz. 10.00 do 20.00. Wejść można przez 
teren MOSiR lub od strony Fabryki Kultury. 
Na terenie obiektu znajduje się również 
wypożyczalnia łyżew, więc jeśli ktoś nie ma 
własnych, nie stanowi to żadnego problemu. 
Po szaleństwach na lodzie można wstąpić do 
Fabryki Kultury na rozgrzewającą herbatę 
lub gorącą czekoladę w tamtejszej kawiaren-
ce. A w czasie ferii zimowych, od 14 do 25 
lutego, dla dzieci i młodzieży zamieszkałych 
w Redzie lodowisko jest bezpłatne! Płacimy 
tylko za wypożyczenie łyżew, 10 zł za godzi-
nę dzieci i dorośli.
Regulamin korzystania z lodowiska dostępny 
będzie na miejscu.
Źródło: UM w Redzie

mIEjskIE loDoWIsko W noWEj sZacIE
rEDa | W poniedziałek, pierwszego dnia ferii zimowych, zaczyna działać miejskie lodowisko.

fot. UM w Redzie
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Najwyższe przekroczenia 
norm odnotowano 9 stycznia 
2022 r., a do najgorszych nale-
żał weekend 8-9.01.2022 r. Jak 
wynika z wykresu średniodo-
bowe przekroczenia utrzymy-
wały się na bardzo wysokim 
poziomie – kilkukrotnie osią-
gając dla pyłu PM 10 tzw. po-
ziom alarmowy (150 µg/m³) 
i wielokrotnie tzw. poziom in-
formowania (100 µg/m³).

Przypomnijmy, że w takiej 
sytuacji (przekroczenia po-
ziomu alarmowego) Główny 
Inspektorat Ochrony Środo-
wiska publikuje ostrzeżenia 

i zalecenia ograniczenia przebywania poza budynkami do niezbędnego minimum ze względu na bardzo 
wysokie stężenia zanieczyszczeń w powietrzu. Z kolei przy przekroczeniu poziomu informowania w celu 
zmniejszenia narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w powietrzu, małym dzieciom, kobietom w cią-
ży, osobom starszym oraz osobom z chorobami serca lub układu oddechowego, zaleca się ograniczenie prze-
bywania poza budynkami. Dorosłym bez kłopotów ze zdrowiem zalecono powstrzymanie się od aktywności 
fizycznej na otwartym powietrzu.

Szczegółowe dane pochodzące z odczytu czujnika:
Miejsce pomiaru – Wejherowo, os. Sucharskiego (ul. Mostnika)
Okres pomiaru – 21 grudnia 2021 – 9 stycznia 2022
Substancje monitorowane – pyły PM 1, PM 2,5 i PM 10
Najwyższe stężenie pyłów
pył PM 1 – 71,63 µg/m³ (9.01.2022)
pył PM 2,5 – 133,88 µg/m³ (9.01.2022)
pył PM 10 – 170,47 µg/m³ (9.01.2022) norma dobowa 50 µg/m³
Liczba dni z przekroczeniem norm średniodobowych dla pyłu PM 10 – 12

źródło: wejherowskialarmsmogowy.pl

Normy przekroczone
WEJHEROWO | Mobilne płuca ponownie rozpoczęły akcję pomiarową. Tym razem zainstalowane 
zostały na os. Sucharskiego i monitorowały jakość powietrza. Przez większość dni pomiarowych czujnik 
lookO2 wskazywał bardzo wysokie przekroczenia.
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Hiszpański operator planuje wykorzy-
stać 1000 rowerów z pierwszego syste-
mu Mevo oraz 3099 nowych rowerów 
włoskiej firmy Vaimoo, których wcze-
śniejsze wersje używane są w Kopenha-
dze i Rotterdamie, a najnowsza będzie 
wdrażana w Sztokholmie i na Pomorzu. 
Umowa daje nadzieję na powrót Mevo 
po długiej przerwie. 

“Podpisana dziś w Europejskim Cen-
trum Solidarności umowa symbolicznie 
obrazuje sens współpracy metropolital-
nej. Solidarnie jako obszar metropolital-
ny realizujemy trudne projekty i nie zra-
żamy się trudnościami po drodze, tylko 
wyciągamy z nich wnioski.” - powiedział 
po podpisaniu umowy burmistrz Prusz-
cza Gdańskiego Janusz Wróbel, jeden 
z szesnastu samorządowców, którzy zde-
cydowali się na wspólny projekt.

Podpisanie umowy kończy trwające 
półtora roku postępowanie na system 
Mevo, którego pierwsza edycja funkcjo-
nowała od marca do października 2019 
roku. Był to najpopularniejszy w Pol-
sce i najbardziej innowacyjny w Euro-
pie system rowerów z napędem elek-
trycznym, jednak spółka, która złożyła 
w 2018 roku najkorzystniejszą ofertę nie 
wywiązała się z realizacji umowy. 

Ze względu na wielokrotne niedotrzy-
mywanie terminów dostaw pełnej floty 
rowerów oraz na pogarszającą się sytuację 
finansową ówczesnego operatora władze 
OMGGS podjęły w październiku 2019 r. 
decyzję o wypowiedzeniu umowy. „Było 
to dla nas olbrzymie rozczarowanie. Tak 
długo pracowaliśmy nad systemem, który 
mieszkańcy od razu pokochali. Odpo-
wiedzialność za finanse publiczne wzięła 
jednak górę. Płacenie operatorowi kolej-
nej transzy pieniędzy oznaczałoby wyrzu-
cenie pieniędzy w błoto. Analiza sytuacji 
finansowej, którą wtedy zleciliśmy nie po-
zostawiała nam w tym zakresie złudzeń. - 
mówi Michał Glaser - Jakkolwiek najbar-
dziej racjonalna, była to bardzo smutna 
decyzja.” Spółka, o której mowa jest obec-
nie w stanie upadłości a jej spółka-matka 
(według artykułów prasowych sprzed 
roku - zadłużona na ponad 60 milionów 
złotych - w restrukturyzacji. Dwukrotnie 
też zmieniła w ostatnim czasie właścicieli.

mEvo - rEakTYWacja
Upadek systemu wzbudził wątpliwości, 

czy innowacyjny system rowerów z na-
pędem elektrycznym nie jest zbyt ryzy-
kowny. Debata na ten temat trwała kilka 
miesięcy. Ostatecznie w wyniku rozmów 
z mieszkańcami w grudniu 2019 i styczniu 
2020 roku podjęto decyzję, aby 3/4 syste-
mu składało się z rowerów elektrycznych. 
„Rowery z napędem rozkochały miesz-
kańców. To one zadecydowały o popular-
ności systemu. Zdecydowana większość 
uczestników konsultacji odrzucała system 
oparty wyłącznie o rowery tradycyjne. To, 
że jedna firma nie poradziła sobie z reali-
zacją umowy nie powinno oznaczać osta-
tecznego przekreślenia całej idei!” - mówi 

Igor Dorawa, autor bloga www.facebook.
com/gdanskirowerzysta/

„Oczywiście napęd elektryczny i ko-
nieczność wymiany baterii przekładają 
się na większy koszt, uznaliśmy jednak 
że warto go ponieść. Chcemy dbać o kli-
mat, ograniczać przejazdy samochodem, 
wspierać ruch pieszy, rowerowy i trans-
port zbiorowy. W miastach takich jak 
Reda, w aspekcie społecznym to świetna 
inwestycja w zmianę nawyków transpor-
towych.” - mówi Krzysztof Krzemiński, 
Burmistrz Miasta Redy.

cZEmu Tak Długo TrZEba cZEkać 
na WZnoWIEnIE sYsTEmu

Organizatorem systemu jest stowa-
rzyszenie samorządów OMGGS, do 
którego należy też Reda. Jako podmiot 
publiczny metropolia nie może po pro-
stu wybrać sobie firmy i uzgodnić z nią 
ceny. Stowarzyszenie zmuszone jest do 
ścisłego podlegania procedurom prawa 
zamówień publicznych, które dają po-
tencjalnym wykonawcom możliwość 
odwołania na różnych etapach postę-
powania. Jedna z firm aż czterokrotnie 
skorzystała z prawa odwoływania się do 
Krajowej Izby Odwoławczej. Co cieka-
we, na ostatnim etapie postępowania, 
nie złożyła ona jednak oferty. 

Drugim powodem opóźnień jest pan-
demia Covid, która skutecznie zakłóciła 
międzynarodowe łańcuchy dostaw czę-
ściami rowerowymi. Zamówienie dużej 
ilości sprzętu trwa obecnie trzykrotnie 
dłużej (i drożej) niż kilka lat temu. To 
właśnie pandemia spowodowała, że 
w trakcie postępowania OMGGS zgodził 

się na wydłużenie (do 14 miesięcy) cza-
su, jaki zwycięska firma będzie miała na 
uruchomienie pierwszego etapu systemu. 
Skoro podpisujemy umowę w lutym, to 
Wykonawca będzie miał czas do czerwca 
2023 roku na pełne uruchomienie syste-
mu w 16 gminach. 

Umowa została podpisana na 6 lat. 
Do dotychczasowych 14 samorządów 
(Gdańsk, Gdynia, Sopot, Żukowo, Reda, 
Pruszcz Gdański, Tczew, Sierakowice, 
Rumia, Somonino, Stężyca, Kartuzy, 
Puck i Władysławowo) dołączają Kolbu-
dy i Kosakowo. 

noWY opEraTor
Najkorzystniejszą ofertę za 159 mln zł 

złożyła spółka City Bike Global. Nowy 
operator pochodzi z Barcelony, jest częścią 
międzynarodowego koncernu Moventia 
(równoległa oficjalna nazwa to Marfina), 
który produkuje autobusy i specjalizuje 
się w obsłudze usług komunikacji miej-
skiej. Na całym świecie firma operuje też 
flotą ponad 30 tysięcy rowerów. W zależ-
ności od kontraktu, zarządza systemami 
rowerów elektrycznych, jak i tradycyj-
nych lub łącząc jeden typ rowerów z dru-
gim. Firma świadczy usługi w Rotterda-
mie (Holandia), Cambridge, Kettering 
i Peterborough (Wielka Brytania), Francji 
(Clermont-Ferrand), w Finlandii (Helsin-
ki, Espoo, Vantaa, Tampere), Peru (Lima) 
oraz Szwecji (w Sztokholmie w marcu br. 
uruchomi 5100 rowerów elektrycznych). 
Partnerem City Bike Global jest włoski 
producent rowerów Vaimoo, produkująca 
oprócz rowerów specjalistyczne pociągi 
techniczne, części do satelit kosmicznych 

oraz systemy łączności. Polskim podwy-
konawcą CBG będzie obecna od wielu lat 
na rynku rowerowym szczecińska firmą 
Geovelo.

- OMGGS to duża metropolia, którą 
każdego roku odwiedzają dodatkowo 
dziesiątki tysięcy turystów - mówi Jordi 
Cabanas, dyrektor zarządzający CityBi-
ke Global. - Ogromne zapotrzebowanie 
na rowery miejskie, coraz większa popu-
larność komunikacji rowerowej i chęć 
przysłużenia się planecie - to kluczowe 
czynniki. Poza tym wiemy, że władze 
OMGGS są bardzo otwarci na współ-
pracę z inwestorami, traktują ich po 
partnersku. To czwarta największa me-
tropolia w Polsce, przyjazna ekologicz-
nemu transportowi, przyjazna ludziom, 
przyjazna przedsiębiorcom - dlatego 
zainteresowaliśmy się tym rynkiem. 
Oczywiście, jako globalna firma jeste-
śmy dumni, że możemy oferować nasze 
usługi nie tylko w nowym mieście, ale 
że jest to nasz pierwszy projekt w Polsce 
(CBG uczestniczy też w postępowaniu 
na rower metropolitalny w Metropolii 
Grórnośląsko-Zagłębiowskiej), to bar-
dzo motywujące w kontekście naszych 
planów rozwoju na polskim rynku.

jakIE ma bYć noWE mEvo?
Mevo 2.0, w odróżnieniu do swojego •	

poprzednika, będzie systemem miesza-
nym z 4099 rowerami (1000 rowerów 
tradycyjnych i 3099 z napędem elek-
trycznym).

System będzie składał się z 717 sta-•	
cji (wcześniej było ich 660). Nowe stacje 
pojawią się w Kartuzach, Żukowie, Sie-

rakowicach, Pruszczu Gdańskim, Wła-
dysławowie, a także w dwóch nowych 
gminach, które dołączają do projektu - 
w Kosakowie i Kolbudach.

Punkty ładowania powstaną w każdej •	
gminie. Przyszły operator zapewni 51 ta-
kich punktów. 

Bateria pozwoli na pokonanie 100 •	
km przy jej pełnym naładowaniu (po-
przednio rowery miały zasięg 60 km). 
Nowością będzie możliwość wypoży-
czenia i jazdy na rowerze elektrycznym 
z rozładowaną baterią (stawki będą li-
czone jak za rower tradycyjny, przy czym 
rower będzie widoczny dla systemu jako 
ten przeznaczony do wymiany lub łado-
wania - co oznacza, że OMGGS nie bę-
dzie ponosił kosztów jego obsługi). 

Nowe Mevo będzie działało w sezo-•	
nie 9+3 – przez 9 miesięcy 100% floty, od 
grudnia do końca lutego 50% floty.

Do obsługi systemu wykonawca bę-•	
dzie wykorzystywał wyłącznie pojazdy ze-
roemisyjne lub rowery cargo. Wykonawca 
będzie również zobowiązany do regular-
nej dezynfekcji rowerów, jeżeli będzie tego 
wymagać sytuacja pandemiczna.

Sposób używania systemu się nie •	
zmieni. Rowery IV generacji będzie 
można wypożyczać za pomocą aplikacji 
mobilnej (skanowanie kodu QR), urzą-
dzeń wyposażonych w technologię NFC 
lub kart zbliżeniowych, a także przez 
centrum kontaktu. 

Rowery będą posiadać m.in. •	
7-biegową przekładnię (tradycyjne) 
lub 3-biegową (rowery ze wspomaga-
niem elektrycznym) ze zintegrowanym 
hamulcem, opony z wkładką antyprze-
biciową, a także koszyk o pojemności 
min. 10 litrów zabezpieczający mały 
bagaż z 5 stron.

Do dyspozycji użytkowników będą 2 •	
rodzaje abonamentów: abonament mie-
sięczny za 29,99 zł oraz roczny za 259 
zł. W ramach obu abonamentów będzie 
można każdego dnia skorzystać ze 120 
minut jazdy na rowerze tradycyjnym 
lub 60 minut na rowerze elektrycznym. 
Po wyczerpaniu minut z abonamentu, 
każda minuta na rowerze elektrycznym 
będzie kosztować 0,2 zł, na tradycyjnym 
0,1 zł. Jeżeli użytkownik nie zdecyduje 
się na zakup abonamentu - będzie mógł 
wypożyczyć rower w taryfie minutowej 
(0,15 zł za minutę jazdy na rowerze tra-
dycyjnym i 0,30 zł za minutę na rowerze 
elektrycznym), a także w taryfie na 48 h 
za 59 zł (do wykorzystania dziennie 480 
minut jazdy na rowerze tradycyjnym 
i 240 minut na rowerze elektrycznym). 
W ramach jednego konta będzie można 
wypożyczyć jeden rower. 

Mevo zostanie zintegrowane z sys-•	
temem Fala - czyli wspólną dla całego 
Województwa Pomorskiego platformą 
łączącą komunikację publiczną z siecią 
kolejową, co oznacza, że użytkownicy 
Fali w ramach jednej aplikacji będą mo-
gli korzystać z rowerów Mevo.

Źródło: UM Reda

OMGGS dołącza do Sztokholmu, 
Kopenhagi i Rotterdamu

REDA | We wtorek 8 lutego podpisano umowę na nowe Mevo. Firma z Barcelony City Bike Global S.A. zobowiązała się do uruchomienia w 2023 roku sys-
temu 4,1 tys. rowerów w 16 gminach Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMGGS): od Władysławowa po Tczew. 
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- Już w weekend poprzedzający ferie, 12 
lutego, zapraszamy na kolejne spotkanie 
z planszówkami, czyli Zgraną Redę. Oprócz 
tego Fabryka Kultury organizuje Magiczne 
Ferie 2022, czyli cykl kreatywnych warsz-
tatów dla dzieci, gdzie między innymi 
znajdą się zajęcia ceramiczne, akrobatyka, 
cyrk, czy magiczne eksperymenty – mówi 
Dorota Dobrzyńska, kierownik Fabryki 
Kultury w Redzie – Niestety, akurat na te 
zajęcia lista jest już zamknięta i nie dopisu-
jemy nowych uczestników, ale Fabryka ma 
jeszcze inne propozycje.
Korzystająca z gościnności Fabryki Kultu-
ry firma Dobre Warsztaty, zaprasza na pię-
ciodniową przygodę w grze Minecraft.
 - Spośród wielu zagadnień dostępnych 
w grze, wybierzemy te najciekawsze – pro-
gramowanie, mechanizmy, biologię, prze-
dyskutujemy problemy które nas aktualnie 
spotykają w związku z ekologią i zrealizu-
jemy je w grze minecraft. Zaprogramuje-
my modyfikacje, oraz poznamy podstawy 
języka python. Jeden dzień poświęcimy 
na połączenie się online z nasza hodowlą 
zwierząt egzotycznych – tak do udziału 
w wydarzeniu zachęca organizator na swo-
jej stronie www.dobre-warsztaty.pl. Zajęcia 
są odpłatne.
W połowie ferii, 20 lutego, w kalendarzu 
Fabryki znalazła się Pora Juniora, czy-
li spotkanie z teatrem dla najmłodszych. 

Tym razem dzieci zobaczą przedstawienie 
Teatru Magmowcy „O bałwanku, który 
miał gorące serce”.
- Zastanawialiście się kiedyś co czują bał-
wanki? Czy wszystkie ze względu na zi-
mową aurę, w sercach noszą tylko chłód? 
Spektakl lalkowy „O bałwanku, który miał 
gorące serce” to wzruszająca opowieść 
o sile miłości, przyjaźni, poszukiwaniu 
prawdy o sobie samym – mówi Dorota Do-
brzyńska – Odbędziemy teatralną podróż 
ze Śnieżkiem i Śniegulinką, Wronką We-

ronką oraz z pozoru wrednymi Wiewió-
rami. Bilety ciągle są dostępne, zachęcamy 
do zakupu online.
Tego samego dnia, dla starszych odbior-
ców, fanów muzyki z pogranicza jazzu 
i bluesa, Fabryka przygotowała prawdziwą 
gratkę – koncert Wojciech Staroniewicz 
Quintet, kolejny w cyklu „Jazz w Fabryce 
Kultury”.
Miłośnicy sportu też znajdą coś dla siebie.
- W pierwszy tydzień ferii organizujemy 
w szkołach podstawowych „Sportowy 

dzień w twojej szkole”, gdzie nasi trenerzy 
przeprowadzą z dziećmi zajęcia w różnych 
dyscyplinach – mówi Zbigniew Elwart 
z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Redzie – W soboty grać będzie Redzka 
Liga Piłki Nożnej, zapraszamy też na tur-
niej Talentiady, halowe zawody lekkoatle-
tyczne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
nr 1 oraz redzką Ligę Piłki Siatkowej.
No i najważniejsze – od poniedziałku bę-
dzie działać miejskie lodowisko!
Źródło: UM w Redzie

W ferie nie będziemy się nudzić
REDA | Od poniedziałku województwo pomorskie zaczyna ferie zimowe. Sprawdzamy, co z tej okazji przygotowały dla mło-
dzieży redzkie instytucje kulturalne i sportowe.
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Organizatorem pleneru jest Centrum 
Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemu-
dzie oraz Akademia Sztuk Tradycyjnych 
i Współczesnych pod czujnym okiem 
instruktorki, Małgorzaty Kaszubowskiej 
- Goshka Ceramics.
Ilość uczestników jest powiązana z możliwo-
ściami późniejszego wypału prac i dostoso-
wanie ilości do wielkości pieca ceramiczne-
go. Tak więc zaproszono 10 artystów, którzy 
tworzą i są znani w naszym województwie.
Aby szerzyć tą wspaniałą sztukę, zapro-
szono również dzieci, które miały okazję 
zobaczyć artystów przy pracy i samodziel-
nie wykonać miseczki.
Plenery ceramiczne podzielone są na eta-
py. Związane jest to z cyklem tworzenia 
ceramiki. Pierwsze spotkanie, które miało 
miejsce 5 lutego, to było lepienie kształtów, 
form, realizacja pomysłów związanych z te-
matyką pleneru - „Wiosna na Kaszubach”. 
Gotowe wyroby muszą długo schnąć, aby 
zachować prawidłowy kształt oraz pozbyć 
się wilgoci. Dopiero po około 2 tygodniach 
można je sukcesywnie wypalać w piecu 
ceramicznym w temperaturze 950 stopni 
Celcjusza. Ta faza pracy również długo 

trwa, ponieważ jeden wypał wraz ze stu-
dzeniem pieca trwa ok. 36 godzin. Dlatego 
też drugie spotkanie w ramach pleneru od-
będzie się 5 marca. Artyści ceramicy będą 

mogli zobaczyć swoje dzieła i przystąpić 
do szkliwienia, czyli pokrywania czerepów 
warstwą kolorowej masy szklanej. Po po-
nownym wypale, tym razem już w wyższej 

temperaturze dostosowanej do gliny oraz 
szkliw, czyli w tym przypadku w 1100 stop-
niach Celcjusza, wyroby będą gotowe.
Wszystkie cuda będzie można zobaczyć 

na wystawie, która planowana jest na 10 
kwietnia 2022 roku, na którą już dzisiaj 
serdecznie zapraszają organizatorzy.
Źródło: UG Szemud
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II Pomorski Plener Ceramiczny - 
edycja wiosenna - Szemud 2022

GMINA SZEMUD | Ceramika na dobre zagościła w gminie. Po zeszłorocznym zimowym, regionalnym plenerze, przyszedł czas na wiosenny, tym ra-
zem już pomorski.

OGłOszenie 32/2022/DB



Powiat Wejherowski
www.powiatwejherowski.pl /powiatwejherowski

OBWIESZCZENIE
Starosta Wejherowski

działając na podstawie art. 1, art. 11a ust. 1, art. 11d ust. 5 ustawy 
z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. 
U. z 2020r. poz. 1363 ze zm.) oraz art. 10, 49 i art. 61 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego 
(tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.) zawiadamiam, że 
w dniu 09.02.2022r. na wniosek z dnia 22.12.2021r. zarządu 
Powiatu Wejherowskiego, 84-200 Wejherowo ul. 3 Maja 4, 
reprezentowanego przez Pana Piotra Kania, ul. 3 Maja 1/9, 84-200 
Wejherowo wszczęto postępowanie w sprawie:

 wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
polegającej na budowie nowego odcinka drogi powiatowej nr 
1412G wraz z rozbudową skrzyżowania drogi powiatowej nr 

1412G z drogą wojewódzką nr 218 w miejscowości Koleczkowo

na nieruchomościach gruntowych na terenie Gminy szemud 
określonych poniżej:

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

- obr. 0011 Koleczkowo, działki nr ewid.: 9/5, 104/2, 103, 5/1, 102, 
45, 5/2, 101, 48/26, 48/32 (48/14), 48/30 (48/1), 48/29 (48/1), 536/1 
(536), 7/38 (7/12), 7/40 (7/28), 5/26 (5/9), 457/1 (457), 458/1 (458), 
46/23 (46/19), 459/1 (459), 460/1 (460), 461/1 (461), 462/1 (462), 
464/1 (464), 47/1 (47), 531/16 (531/2), 531/34 (531/25)

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

- obr. 0011 Koleczkowo, działki nr ewid.: 7/41 (7/28)

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

- obr. 0011 Koleczkowo, działki nr ewid.: 531/35 (531/25), 48/33 
(48/14), 536/2 (536), 47/2 (47), 464/2 (464), 46/24 (46/19), 6, 48/31 
(48/1), 9/8, 531/19 (531/1), 48/18, 74/3, 73/8, 48/17, 48/16, 48/25, 
104/1, 9/3, 12/12, 7/39 (7/12), 7/42 (7/28), 531/27, 531/29, 98/5

* numery w nawiasach oznaczają numery działek przed podziałem 

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, 
właściwe organy administracji rządowej i samorządowej oraz 
właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych 
inwestycją o możliwości składania wniosków, uwag lub zastrzeżeń 
dotyczących przedmiotowej sprawy, a także o możliwości 
wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów 
oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji kończącej 
postępowanie, która zostanie podjęta w terminie nie krótszym 
niż 14 dni od daty dokonania się obwieszczenia. z aktami sprawy 
można zapoznać się w starostwie Wejherowskim po uprzednim 
umówieniu się, tel. 58 572-94-47 lub złożyć ewentualne 
zastrzeżenia i uwagi na piśmie. 

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

Przekazanie wozu 
bojowego OSP 
w Rozłazinie

Dzięki nowemu pojazdowi jednostka OSP w Rozłazinie 
w połowie roku zostanie wcielona do Krajowego Syste-
mu Ratowniczo-Gaśniczego i będzie mogła wspomagać 
działania Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie. 

– Zakup specjalistycznego wozu strażackiego pozwo-
li na sprawniejsze podejmowanie akcji, szybszy do-
jazd strażaków na miejsce zdarzenia oraz większą sku-
teczność przeprowadzanych czynności. Każdego roku 
wspieramy OSP z terenu powiatu wejherowskiego przy 
zakupach nowych wozów – mówi Starosta Wejherowski 
Gabriela Lisius.

Środki finansowe na zakup pojazdu pochodziły z: Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (330 tys. zł), 

Gminy Łęczyce (385 996 zł), Powiatu Wejherowskiego (50 
tys. zł) oraz środków własnych OSP Rozłazino (3 tys. zł).

Podczas spotkania wręczono odznaczenia i podzięko-
wania. W spotkaniu wzięli udział m.in. Wicewojewoda 
Pomorski Mariusz Łuczyk, Pomorski Komendant Woje-
wódzki PSP st. bryg. Piotr Socha, Komendant Powiatowy 
PSP st. bryg. Jacek Niewęgłowski, Starosta Wejherowski 
Gabriela Lisius, Wicestarosta Jacek Thiel i Wójt Gminy 
Łęczyce Piotr Wittbrodt.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Rozłazi-
nie funkcjonuje od czerwca 1945 r. Warto dodać, że na 
ukończeniu jest także budowa nowej strażnicy, która fi-
nansowana jest w 100% przez Gminę Łęczyce. 

GMINA ŁĘCZYCE | Ochotnicza Straż Pożarna w Rozłazinie wzbogaciła się o nowy 
samochód ratowniczo-gaśniczy marki Volvo. Całkowity koszt zakupu pojazdu wy-
niósł blisko 770 tys. zł.
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BURMISTRZ MIASTA RUMI

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

RPP.6721.7.2022.in Rumia, dnia 11.02.2022 r.

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów 
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 uchwalonego 
uchwałą nr Xiii/171/2019 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 października 2019 r. 
w rejonie Kosynierów, Żwirki i Wigury, Reja;

wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu •	
zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą nr Xi/161/2019 
Rady Miejskiej Rumi z dnia 3 października 2019 r. w rejonie ul. Dębogórskiej 
i ul. Gdańskiej;

w dniach od 18.02.2022 r. do 18.03.2022 r.

w siedzibie Urzędu Miasta, przy ul. sobieskiego 7 w Rumi, po uprzednim 
ustaleniu terminu i godziny udostępnienia ww. projektów dokumentów 
oraz na stronie internetowej Biuletynu informacji Publicznej Miasta 
Rumi. informacje o ww. dokumentach 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 projektów zostanie 
przeprowadzona dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach rozwiązaniami 
w sali nr 100 tut. urzędu w dniu 08.03.2022 r. o godzinie 14.00. 

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków. Uwagi i wnioski do ww. 
projektów mogą być składane w formie pisemnej do dnia 03.04.2022 r. 
na adres: 

Urząd Miasta Rumi 
ul. Sobieskiego 7
84-230 Rumi 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Rumi. 

Ustalenie terminu udostępnienia projektów dokumentów pod numerem 
telefonu 58 679 65 45. 

Projekty ww. dokumentów są możliwe 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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Pracę rozpoczęła w 2008 roku na stanowisku aspi-
ranta pracy socjalnej, następnie wraz ze zdobywa-
nym doświadczeniem, obejmowała stanowiska: 
starszego referenta, inspektora, aż w 2015r. zosta-
ła kierownikiem działu świadczeń dla rodzin. 
Pani Dębkowska posiada wykształcenie wyższe 
magisterskie na kierunku: Zarządzanie i marke-
ting o specjalności zarządzanie finansami. Ukoń-
czyła również studia podyplomowe na kierunku 
Rozwój regionalny i fundusze strukturalne UE – 
kierowanie projektami, a także specjalizację z za-
kresu organizacji pomocy społecznej. 

Poniżej prezentujemy, krótki wywiad z nowo wybra-
ną dyrektor GOPS.

Gratulujemy objęcia tak odpowiedzialnej funkcji. 
Mieszkańcy Jak zaczęła się Pani praca w pomocy 
społecznej?
Pracę rozpoczęłam w zespole zajmującym się re-
alizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz 
ustawy o zaliczce alimentacyjnej. Z biegiem czasu 
oraz wprowadzaniem nowych ustaw zajmowałam 
się Kartą Dużej Rodziny, świadczeniami z fun-
duszu alimentacyjnego, świadczeniami „Dobry 
start”, świadczeniami wychowawczymi oraz reali-
zacją ustawy „Za życiem”, czyli świadczeniami na 
rzecz rodziny.

Dlaczego zdecydowała się Pani wystartować w kon-
kursie na dyrektora GOSP?
Jestem osobą odważną, energiczną i życzliwą dla 
ludzi. Zależy mi na budowaniu pozytywnego wize-
runku Ośrodka, poprzez działania pomocowe dla 
dobra i potrzeb mieszkańców. Chciałbym służyć 
poprawie jakości ich życia, w szczególności osób 

starszych, z niepełnosprawnościami oraz znajdują-
cych się w trudnej sytuacji życiowej.

Na jakie działania GOPS-u chciałby Pani zwrócić 
największą uwagę?
Chciałabym przede wszystkim zapewnić długofalo-
we zmiany w kierunku rozszerzania pakietu usług, 
w tym usługi pracy socjalnej celem ograniczenia 
świadczeń pieniężnych na rzecz usamodzielnienia 
klientów od systemu pomocy społecznej czy też 
stworzenie pakietu usług dla osób wymagających 
aktywizacji zawodowej m.in. doradztwo zawo-
dowe. Ważnym aspektem jest dla mnie również 
utrzymanie i rozszerzenie działalności placówek 
wsparcia dziennego i Klubów Gier dla dzieci i mło-
dzieży oraz utrzymanie pomocy żywnościowej 
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywno-
ściowa (w 2021 roku beneficjentami było 500 osób, 
tj. 150 rodzin). Rozpoczęliśmy również działania 
związane z realizacją Programów Asystent Osoby 
Niepełnosprawnej i Opieki Wytchnieniowej.

I na koniec. Wiemy, że praca w pomocy społecznej 
jest wyczerpująca zarówno fizycznie jak i psychicz-
nie. Jak odpoczywa Pani po pracy?
W czasie wolnym lubię czytać książki i spędzać czas 
z rodziną. Wspólne spacery, wycieczki, wyjścia do 
kina czy też granie w planszówki są moim sposobem 
na odpoczynek i relaks.

Dziękuję za poświęcony czas i życzę wielu sukcesów 
na nowym stanowisku.
Dziękuję i zapewniam, że dołożę wszelkich starań, 
aby nie zawieść zaufania władz gminy, a przede 
wszystkim mieszkańców.
Źródło: UG Wejherowo

Nowa Dyrektor 
GOPS

GMINA WEJHEROWO | Od 1. lutego funkcję dyrektora Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Wejherowie objęła pani Karolina Dębkowska- 
wieloletni pracownik GOPS.
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Wydarzenie było okazją do rozmowy na 
temat uregulowań podatkowych Polskiego 
Ładu, ważnych dla przedsiębiorców. Podczas 
spotkania Rzecznik opowiedział o wadach 
i zaletach systemu oraz zachęcił do obser-
wowania swojej strony internetowej, gdzie 
znajdują się m.in. analizy, prezentacje i ra-

porty przydatne dla przedsiębiorców i pra-
codawców.

– Styczeń był okresem bardzo trudnym 
dla wszystkich pracodawców, ponieważ 
nowe zasady wyliczania wynagrodzeń dla 
klasy średniej oraz zmiany podatkowe zro-
dziły dużo wątpliwości. Stąd inicjatywa 

takiego spotkania, które daje możliwość 
bezpośredniego zadania pytań i rozwia-
nia wszelkich wątpliwości oraz uzyskania 
odpowiedzi na niektóre z nich – wyjaśnia 
Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.

Spotkanie zostało zorganizowane przez 
organizację Pracodawcy Pomorza, Biuro 

Rzecznika Małych i Średnich Przedsię-
biorstw oraz Starostę Wejherowskiego.

Uczestnicy wydarzenia mieli okazję wy-
słuchać mini recitalu fortepianowego w wy-
konaniu Artura Sychowskiego.

Źródło: Starostwo Powiatowe 
w Wejherowie

OGłOszenie 38/2022/DB

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Rumi

stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 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 ii stanowiący załącznik do zarządzenia nr 
1315/46/2022/A Burmistrza Miasta Rumi z dnia 4 lutego 2022 roku 
obejmujący nieruchomość niezabudowaną oznaczoną jako działka nr 
69/33 obr. 12, położoną w Rumi przy ul. H. Czarnieckiego, stanowiącą 
własność Gminy Miejskiej Rumia przeznaczoną do sprzedaży 
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, z pierwszeństwem 
nabycia przysługującemu poprzedniemu właścicielowi lub jego 
spadkobiercom,

2) Wykaz nr iii stanowiący załącznik do zarządzenia nr 
1315/46/2022/B Burmistrza Miasta Rumi z dnia 4 lutego 2022 roku 
obejmujący nieruchomość niezabudowaną oznaczoną jako działka nr 
69/34 obr. 12, położoną w Rumi przy ul. H. Czarnieckiego, stanowiącą 
własność Gminy Miejskiej Rumia przeznaczoną do sprzedaży 
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, z pierwszeństwem 
nabycia przysługującemu poprzedniemu właścicielowi lub jego 
spadkobiercom.

Wykazy zamieszczone zostały na stronie internetowej Urzędu Miasta 
Rumi: www.bip.rumia.pl

Rumia, dnia 08.02.2022r.
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Spotkanie przedsiębiorców 
z Rzecznikiem MŚP

WEJHEROWO | W Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie odbyło się spotkanie z Rzecznikiem 
Małych i Średnich Przedsiębiorców Adamem Abramowiczem - Polski Ład a problemy przedsiębiorców.
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OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY GNIEWINO

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla fragmentu obrębu Rybno w gminie Gniewino, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 
r., poz. 741 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXVii/234/2021 z dnia 22 października 2021 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Rybno w gminie Gniewino, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego 
wglądu ww. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 
18.02.2022 r. do 11.03.2022 r. w Urzędzie Gminy Gniewino, 84-250 Gniewino, ul. Pomorska 8, w dni robocze w godz. od 9.00 do 15.00. Dyskusja 
publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10.03.2022 r. w Urzędzie Gminy Gniewino, 84-250 
Gniewino, ul. Pomorska 8 o godz. 10:00.

zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Gniewino z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.03.2022 r. 

Pisma należy kierować drogą pocztową lub bezpośrednio w formie pisemnej w Urzędzie Gniewino, 84-250 Gniewino, ul. Pomorska 8, lub 
w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu 
na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Gniewino na platformie ePUAP2.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. 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 z późn. zm.) 
w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu 
w/w planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy tj. projektem miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu, opiniami Państwowego Powiatowego inspektoratu 
sanitarnego w Wejherowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.

zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania w/w projektu planu na środowisko, mogą składać do 
w/w dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Wójta Gminy Gniewino na adres Urząd Gminy Gniewino, 
84-250 Gniewino, ul. Pomorska 8, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich 
bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy gniewino@gniewino.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.03.2022 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. 

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postepowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko będą rozpatrywane 
przez Wójta Gminy Gniewino w terminie do 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.

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

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

WÓJT GMinY GnieWinO

OGłOszenie 39/2022/DB
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Przy tej okazji wyremontowany zostanie 
także parking przy Mickiewicza. Teren 
w centrum miasta, do tej pory zaniedbany 
i niezagospodarowany, zyska nowe oblicze 
i funkcjonalność. Na realizację tej inwe-
stycji, w ramach projektu "Rewitalizacja 
Śródmieścia Wejherowa", władze miasta 
zdobyły dofinansowanie unijne stanowiące 
ok. 80 proc. wartości zdania. Została już 
podpisana umowa z wykonawcą ze Strze-
bielina, która przewiduje zakończenie prac 
na koniec 2022 roku.
W ramach inwestycji zrealizowane zostaną 
m.in. remont nawierzchni istniejącego par-
kingu, roboty drogowe związane z budową 
nowej ulicy oraz kanalizacja deszczowa, 
sieć wodociągowa, gazowa i elektroenerge-
tyczna, kanały technologiczne oraz oświe-
tlenie, monitoring miejski, nasadzenia 
zieleni i mała architektura - kosze na śmieci, 
ławki, stojaki na rowery, tablica informacyj-
na, a także badania archeologiczne.
-Nowo powstała ulica Św. Anny wraz wy-
remontowanym parkingiem przy ul. Mic-
kiewicza niewątpliwie poprawią bezpie-
czeństwo i komfort mieszkańców w tym 
kwartale ulic - mówi Beata Rutkiewicz, 

zastępca prezydenta Wejherowa ds. roz-
woju miasta  – Do tej pory, na tym terenie 
znajdował się parking w złym stanie tech-
nicznym, a przejazd do ul. Parkowej był 
uciążliwy dla mieszkańców. Ta inwestycja 
pozwoli na zagospodarowanie tej prze-
strzeni w centrum miasta.
-Inwestycja polegająca na budowie nowej 
ulicy wraz z zagospodarowaniem terenu, 
jest jednym z elementów dużego projektu 
dotyczącego Rewitalizacji Śródmieścia, 
który prowadzimy w Wejherowie etapami 
od wielu lat – podkreśla prezydent Wejhe-
rowa Krzysztof Hildebrandt. -  Głównym 
celem tego projektu jest nie tylko uporząd-
kowanie sfery przestrzenno-technicznej, 
ale także ożywienie społeczne, gospodarcze 
oraz wsparcie w sferze środowiskowej.
O realizację tej inwestycji zabiegali wej-
herowscy radni ze Śródmieścia Wojciech 
Kozłowski i Piotr Bochiński, którzy nie kryją 
teraz swojego zadowolenia, bo przecież jest 
to kwartał miasta zaniedbany i niezagospo-
darowany do tej pory. Przyda się również 
dodatkowe połączenie drogowe i piesze 
oraz kolejne miejsca parkingowe.
Źródło: wejherowo.pl

poWsTanIE noWa ulIca
WEjHEroWo | W Śródmieściu wybudowana zostanie nowa ulica – ulica Św. anny. bę-
dzie łączyła ul. mickiewicza z ul. parkową.

fot. wejherowo.pl

Co w drzewach skrzypi?

Najpopularniejszym sposobem na za-
pewnienie dobrego stanu zdrowia drze-
wom rosnącym w miejskiej przestrzeni 
jest ich przycinanie. Aby cięcia były 
prawidłowe i nie zaszkodziły roślinom, 
powinny się tym zajmować wyłącznie 
wykwalifikowane podmioty. W Rumi 
takie prace wykonuje firma „Usługi 
Leśne i Pielęgnacja Zieleni – Janusz To-
biański”. W ostatnich tygodniach pra-
cowników tego przedsiębiorstwa można 
było uświadczyć między innymi na ulicy 
Warszawskiej, Pomorskiej, Dąbrowskie-
go czy Dębogórskiej, gdzie pozbywali 
się zbyt długich i obumarłych gałęzi, 
jemioły oraz innych pasożytów. Tylko 
w tym roku Rumia przeznaczy na te 
prace około 300 tysięcy złotych z miej-
skiego budżetu.

– Przycinka drzew służy nie tylko po-
prawie estetyki wspólnej przestrzeni, ale 
i dobru tych roślin. Pierwotnie te żywe 
istoty radziły sobie same, zrzucając gałę-
zie po wytworzeniu się tzw. tylców. Ten 
naturalny proces trwa jednak bardzo dłu-
go, a w miejskiej przestrzeni efekt musi 
pojawiać się szybko, głównie ze względu 
na bezpieczeństwo mieszkańców – wyja-

śnia Janusz Tobiański, właściciel firmy.
Każde cięcie może mieć jednak nega-

tywny wpływ na rozwój drzewa, a nawet 
skrócić jego życie, dlatego należy go 
dokonywać tylko wtedy, gdy jest to ko-
nieczne. Co więcej, maksymalny zakres 
prac jest odgórnie określony w ustawie 
o ochronie przyrody. Zgodnie z prawem 
usunięcie gałęzi w wymiarze przekracza-
jącym 30% korony drzewa stanowi jego 
uszkodzenie, a usunięcie 50% gałęzi jest 
traktowane jako zniszczenie rośliny.

– Jakości przycięcia nie można określić 
w centymetrach. Trzeba mieć wyczucie 
estetyki i poczucie odpowiedzialności 
za to, co się robi. Fachowcowi wystarczy 
podejść pod drzewo, aby ocenić: „O, tutaj 
jest gałązka do przycięcia, tu jemioła, tu 
jakiś grzyb. To trzeba usunąć, to skrócić, 
a reszta zostaje, żeby nie robić krzywdy 
temu drzewku”. Te prace muszą być wy-
konane na tyle, ile potrzeba – tłumaczy 
Janusz Tobiański. – Każde drzewo jest 
inne, do każdego podchodzimy inaczej. 
Wielokrotnie się zdarzało, że patrząc 
z ziemi w koronę drzewa, nie zauważyli-
śmy wielu rzeczy. Dopiero wchodząc na 
drzewo, a wykonuję to osobiście od wie-

lu lat, udawało się dostrzec dodatkowe 
pęknięcia, rozłamania czy nawet okre-
ślone zagrożenia. Zdarzało się nawet, że 

ze względów bezpieczeństwa konieczne 
okazywało się usunięcie znacznej części 
drzewa, choć z perspektywy stojącego 

na chodniku człowieka nic na to nie 
wskazywało – tłumaczy fachowiec.

Źródło: rumia.eu

RUMIA | Drzewa znajdujące się w naturalnych lasach przeważnie rozwijają się prawidłowo i nie wymagają ludzkiej ingerencji. Inaczej jest w przypadku 
tzw. drzew krajobrazowych, czyli rosnących na miejskich terenach. Rośliny te wymagają intensywnej pielęgnacji, aby pozostały zdrowe i estetyczne, a tak-
że nie stanowiły zagrożenia dla mieszkańców. 
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W związku z budową, wprowadzona zostanie 
nowa, tymczasowa organizacja ruchu polegająca 
na zamknięciu ruchu na ul. Necla od ronda przy 
ul. Chmielewskiego do ronda przy ul. Patoka. Ruch 
oraz transport publiczny zostanie skierowany objaz-
dem przez ul. Franciszka Stefczyka. Kierowców upra-
sza się o zachowanie szczególnej ostrożności i zwra-
canie uwagi na nowe tymczasowe oznakowanie.

Przedmiotowa inwestycja powoduje pewne uciąż-

liwości, jednak jest to nieuniknione przy realizacji 
tego typu robót budowlanych. Efektem zrealizowa-
nej inwestycji będzie zdecydowana poprawa bezpie-
czeństwa ruchu oraz zwiększenie komfortu jazdy. 
Władze miasta dołożą wszelkich starań, aby zmini-
malizować utrudnienia podczas prowadzenia prac 
budowanych jednak są one nieuniknione. 

Inwestycja realizowana jest przez Miasto Wejherowo.
Źródło: wejherowo.pl

Budowa ul. Necla wchodzi 
w nowy etap
WEJHEROWO | Rozpoczyna się kolejny etap prac związanych z budową ul. Necla i ul. Gryfa Pomorskiego 
w Wejherowie. Jak informuje wykonawca - firma MTM S.A., od 16 lutego rozpocznie się budowa ul. Necla 
na odcinku od ul. Chmielewskiego do ul. Patoka.
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Tematem przewodnim feryjnych warsz-
tatów jest film, a zwłaszcza projekcje dla 
dzieci wyświetlane w kinie WCK, w czasie 
ferii zimowych. Podczas zajęć poruszone 
zostaną wątki i problemy bohaterów filmu 
,,Wiki i jej sekret”. Przede wszystkim zaś 
będzie okazja do poznania ich przygód. 
Spędzony w Filharmonii Kaszubskiej czas 
nie będzie nudny. Warsztaty dostarczą 
wielu ciekawych propozycji, które pozwo-
lą nie tylko spędzić ciekawie czas, poznać 
nowe koleżanki i kolegów, ale przede 
wszystkim stanowić będą atrakcyjne uroz-
maicenie szarych, zimowych tygodni.

I TYDZIEŃ fErII (14 – 20.02.22)
Warsztaty ceramiczne
Poniedziałek – temat: mój przyjaciel we-

ge-wilk. Wtorek i środa – temat: morska 
zwierzo – wyprawa. Czwartek – temat: 
magiczna kraina wulkanów. Liczba uczest-
ników w każdej z grup: 10 os. Prowadząca: 
Karolina Tylki. Cena biletu za całość zajęć 
warsztatowych: 20 zł

„Jeśli macie dosyć ciągłego mycia rąk 
i ich dezynfekowania – zapraszamy na 
warsztaty, gdzie bez skrupułów będziecie 
mogli je sobie znowu ubrudzić! Pozna-
cie magiczną atmosferę naszej pracow-
ni ceramicznej. To tutaj będziecie lepić 
morskie stwory, które podpowie Wam 
wyobraźnia. Będzie też okazja przenieść 
się do fascynującej krainy wulkanów. Gdy 
już powstaną Wasze prace – wypalicie je 
w piecu, pomalujecie, poszkliwicie i ozdo-
bicie. Wierzymy, że powstaną małe dzieła 
sztuki, które zachwycą każdego!”- zapew-
nia organizator wydarzenia.

Grupa I (wiek 8-10 lat) – od poniedział-
ku do czwartku od godz. 10.00 do 12.00

Grupa II (wiek 11-13 lat)– od ponie-
działku do czwartku od godz. 12.00 do 
14.00

Warsztaty taneczne
„Spędzanie czasu z czworonożnym 

przyjacielem wymaga nie lada kondycji! 
Nawet gdy nie jest to – jak u bohaterki na-
szego filmu… wilk. Aby zadbać o formę – 
warto postawić na aktywne spędzanie cza-
su! Taniec to jedna z najzdrowszych form 

aktywności fizycznej. Nie ma znaczenia, 
który rodzaj tańca wybierzemy – towarzy-
ski, nowoczesny, latynoamerykański czy 
klasyczny – każdy styl daje szereg korzyści 
fizycznych i psychicznych. Na warsztatach 
przedstawimy Wam najpopularniejsze ro-
dzaje tańca i postaramy się byście poko-
chali tańcem tak jak my!”

Grupa I (wiek 8-10 lat) – od poniedział-
ku do piątku od godz. 10.00 do 11.30

Grupa II (wiek 11-14 lat)– od ponie-
działku do piątku od godz. 11.30 do 13.00

Liczba uczestników w każdej z grup: 15 
os. Prowadząca: Elżbieta Czeszejko. Cena 
biletu za całość zajęć warsztatowych: 20 zł

Warsztaty pszczelarskie
„Czy zastanawialiście się kiedyś ile praw-

dy jest w animowanym filmie o „Pszczółce 
Mai”? Dzięki naszym warsztatom poznacie 
prawdziwe zwyczaje pszczółek! Dowiecie 
się nie tylko skąd się bierze miód, ale tak-
że jak wygląda życie ula i czym naprawdę 
zajmują się pszczółki. Zdradzimy Wam 
sposób by nie trzeba było się bać tych nie-
zwykle pożytecznych owadów i opowie-
my o tym co dostają pszczółki w zamian 
za miód, aby przeżyć.  Będziecie mieli też 
okazję stworzyć gipsową pszczołę, ważkę, 
motyla lub biedronkę. A na zakończenie 
otrzymacie słodki, miodowy upominek. 
Pychotka….”

Środa – od godz. 16.00, Wiek – od 5 do 
12 roku życia.

Liczna uczestników w grupie: 20 os. Pro-
wadzący: Firma „Atrybut”. Cena biletu za 
całość zajęć warsztatowych: 20 zł

II TYDZIEŃ fErII (21 – 27.02.22)
Warsztaty fotograficzne
„Nie tylko górskie pejzaże są zachwy-

cające! Tak naprawdę wystarczy wyjść 
z domu, by dostrzec interesujące obiekty, 
godne uwiecznienia w kadrze. W trakcie 
3-dniowego warsztatu jego uczestnicy 
kreatywnie spędzą czas poznając niezwy-
kłe techniki fotograficzne, jakimi są cyja-
notypia, malowanie światłem oraz kolaż. 
Tematem przewodnim będzie las i jego 
mieszkańcy. Gwarantujemy Wam, że po 
naszych zajęciach – żadna wyprawa do 

lasu nie będzie już taka sama!”
Grupa I (wiek 8-10 lat) – od poniedział-

ku do środy od godz. 10.00 do 12.00
Grupa II (wiek 11-14 lat)– od ponie-

działku do środy od godz. 13.00 do 15.00
Liczba uczestników w każdej z grup: 10 

os. Prowadząca: Aleksandra Wolter. Cena 
biletu za całość zajęć warsztatowych: 20 zł

Warsztaty teatralne
„Tematem przewodnim warsztatów 

jest „NIEZWYKŁA PRZYJAŹŃ” – nie-
koniecznie taka, jak ta, która połączyła 
Wiki i jej przyjaciela. Stąd w trakcie zajęć 
będziemy teatralizować sytuacje związa-
ne z życiem naszych pupili, czyli zwierzą-
tek domowych, a także sytuacje związa-
ne z życiem dzikich zwierząt. Wszystko 
w nawiązaniu do roli czy działania ludzi 
względem przyrody. W planach mamy 
rozwijanie wyobraźni, myślenie o rzeczy-
wistości, o tym w jakim miejscu jest nasz 
świat oraz człowiek. Podczas przemyśli-
wania o relacjach człowiek – przyroda 
i przekładania tego na język teatru rodzi 
się … empatia. Przekonacie się jak fascy-
nujące może być tworzenie ruchu sce-
nicznego inspirowanego leśnym życiem. 
Przed Wami mnóstwo dobrej zabawy 
oraz możliwość aktywności społecznej, 
z także poznania osób, które przejawiają 
podobne zainteresowania i i przećwicze-

nia umiejętności współpracy. Jednym 
zdaniem – ogrom korzyści, których nie 
możecie przegapić!”

Grupa I (wiek 3-4 lata) – od poniedział-
ku do piątku od godz. 10.00 do 10.45

Grupa II (wiek 5-7 lat)– od poniedział-
ku do piątku od godz. 11.00 do 12.30

Grupa II (wiek 8-10 lat)– od poniedział-
ku do piątku od godz. 12.30 do 14.00

Liczba uczestników: grupa I – 8 osób, 
grupa II i III – 12 osób. Prowadząca: Ali-
cja Araszkiewicz. 

Cena biletu za całość zajęć warsztato-
wych: 20 zł

Warsztaty plastyczne
„Zapraszamy na niezwykłe zajęcia pla-

styczne, podczas których powstaną figur-
ki, makiety przestrzenne i wiele innych, 
ciekawych rzeczy! Poznacie interesujące 
techniki plastyczne. Pomożemy Wam wy-
dobyć z Was pokłady kreatywności, o któ-
rej Wam się nawet nie śniło. Spędzicie 
niezwykle twórczy czas w towarzystwie 
sympatycznych uczestników i charyzma-
tycznej prowadzącej!”

Grupa I (wiek 7-10 lat) – od poniedział-
ku do piątku od godz. 10.00 do 11.30

Grupa II (wiek 7-10 lat)– od poniedział-
ku do piątku od godz. 11.30 do 13.00

Grupa III (wiek 10-13 lat)– od ponie-
działku do piątku od godz. 13.00 do 14.30

Liczba uczestników: grupa I i II – 12 
osób, grupa III – 15 osób. Prowadząca: 
Aleksandra Mazurkiewicz-Tiesler. Cena 
biletu za całość zajęć warsztatowych: 20 zł

Warsztaty budowania budy dla psa
„Nie każdy piesek może cieszyć się 

szczęśliwym, kochającym domem i co-
dzienną porcją czułości! Niektóre czwo-
ronogi zamiast leżenia na kanapie muszą 
zadowolić się… budą! Są niestety i takie, 
które nawet na taki dach nad głową nie 
mogą liczyć! Właśnie z myślą o nich 
przygotowaliśmy propozycję warsztatów, 
podczas których nauczymy Was budować 
budę dla psa! To zajęcia, które wymagają 
nie tylko kreatywności! Uczą techniczne-
go myślenia, obcowania z narzędziami 
i konstruowania form przestrzennych! 
Wszystko to w szczytnym celu! Stworzo-
ne podczas warsztatów domki – przeka-
żemy Schronisku dla Bezdomnych Zwie-
rząt OTOZ Animals w Dąbrówce. Mamy 
nadzieję, że psiaki choć przez chwilę za-
merdają ogonkami na ich widok!”

Dla rodzin. Środa od godziny 16.00. 
Liczba uczestników: 15 os. Prowadzący: 
ModraSova warsztaty kreatywne.

UWAGA: Sprzedaż biletów na warsz-
taty od godz. 12.00 (w kasie Filharmonii 
i online). 

Źródło: UM Wejherowo

Warsztaty artystyczne „Ferie w WCK” 
WEJHEROWO | Wejherowskie Centrum Kultury zaprasza na 
fantastyczne zimowe warsztaty artystyczne „Ferie w WCK”, 
które odbędą się w dniach 14-25 lutego 2022 roku.
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Celem konkursu organizowanego 
w dwóch kategoriach „Zabudowa 
jednorodzinna” i „Zabudowa wieloro-
dzinna” jest zwrócenie uwagi na fakt, 
iż segregacja w domu nie jest trudna 
oraz wskazanie w jaki sposób można 
zorganizować segregację w swoim 
domu, w szczególności w mieszka-
niach. 
Organizatorom zależy na wykształ-
ceniu wśród mieszkańców postaw 
związanych z ograniczaniem ilości 
wytwarzanych odpadów i uświado-
mienie, że dzięki prowadzeniu segre-
gacji odpadów w domu przyczyniają 
się do ochrony naszego środowiska.

„Segregujesz w mieszkaniu? Pokaż, 
jak zorganizowałeś miejsce na se-
gregację. Segregujesz w domku? 
Masz wyjątkowo praktyczne rozwią-
zania? Podziel się! Zrób zdjęcie i po-
każ, że do segregacji można podejść 
z miłością. Zgłoszenia w konkursie 
odbywają się za pośrednictwem ser-
wisu społecznościowego Facebook. 
Wrzuć zdjęcie pod postem konkur-
sowym na fanpagu ZUK Wejherowo 
i zainspiruj innych!”- zachęcają 
organizatorzy.
Zgłoszenia można przesyłać 
do poniedziałku, 14 lutego br. włącz-
nie. Ogłoszenie wyników nastąpi 

w czwartek 17 lutego 2022 roku 
na fanpage ZUK Wejherowo.
Szczegóły dotyczące konkursu znaj-
dują się w Załączniku – Regulamin 
Konkursu „Pokochaj Segregację”. 
Na zwycięzców czekają atrakcyjne 
nagrody.
Zabudowa jednorodzinna:
I miejsce: pojemnik o pojemności 
240 l w wybranym przez zwycięzcę 
kolorze: żółty, zielony lub niebieski, 
siatka wielokrotnego użytku.
II miejsce: pojemnik do zbiórki 
bioodpadów pojemności 10 l plus 
worki na bioodpady, bidon, siatka 
wielokrotnego użytku.

III miejsce: pojemnik do zbiórki bio-
odpadów pojemności 10 l plus worki 
na bioodpady, worki na warzywa 
i owoce, siatka wielokrotnego użytku
Zabudowa wielorodzinna:
I miejsce: pojemnik na baterię 
z miernikiem zużycia baterii, pojem-
nik do zbiórki bioodpadów pojem-
ności 10 l plus worki na bioodpady, 
woreczki na warzywa i owoce, siatka 
wielokrotnego użycia.
II miejsce: pojemnik do zbiórki 
bioodpadów pojemności 10 l plus 
worki na bioodpady, bidon, siatka 
wielokrotnego użycia.
III miejsce: pojemnik do zbiórki bio-

odpadów pojemności 10 l plus worki 
na bioodpady, worki na warzywa 
i owoce, siatka wielokrotnego użycia.
Uwaga! Regulamin konkursu znajdu-
je się na stronie: www.wejherowo.pl
źródło: UM Wejherowo

II EDYcja konkursu EkologIcZnEgo pokocHaj sEgrEgacjĘ
WEjHEroWo | Zakład usług komunalnych zaprasza mieszkańców Wejherowa do udziału w II edycji konkursu Ekologicznego „pokochaj segregację”. na zgłoszenia organizatorzy 
czekają do dnia Walentynek, 14 lutego br.

fot. pixabay.com
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Wypadek z udziałem 4 samochodów na K6
WEJHEROWO | W piątek wieczorem doszło do wypadku drogowego na skrzyżowaniu drogi krajowej z ulicą Sienkiewicza. W zdarzeniu brały udział 4 
samochody. Droga długi czas była zablokowana, wyznaczono objazd.

Policjanci zabezpieczyli miej-
sce zdarzenia, przeprowadzili 
oględziny oraz wyjaśniali oko-
liczności. Ze wstępnych poli-
cyjnych ustaleń wynika, że 62-
latka kierująca samochodem 
dacia wyjeżdżając z ulicy Sien-
kiewicza prawdopodobnie nie 
dostosowała się do sygnalizacji 
świetlnej, w wyniku czego nie 
ustąpiła pierwszeństwa prze-
jazdu kierującemu chevrole-
tem, którym kierował 56-latek, 
w wyniku czego kierowca che-
vroleta chcąc uniknąć zderzenia 
zjechał na lewy pas, którym je-
chał volkswagen golf, kierowa-
ny przez 38-latka. Kierowca vw 
golf chcąc uniknąć zderzenia 
z chevroletem zjechał na lewo 

i uderzył w sygnalizator, który 
przewrócił się i uszkodził stoją-
cy samochód volkswagen polo, 
którym kierowała 37-latka.

Policjanci sprawdzili trzeźwość 
kierowców biorących udział 
w zdarzeniu, wszyscy byli trzeź-
wi. Pasażerka volkswagena golf 
z obrażeniami ciała została prze-
transportowana do szpitala.

Objazd dla samochodów poru-
szających się w kierunku Lęborka 
odbywał się ulicą Ofiar Piaśnicy. 
Policjanci zatrzymali kierującej 
dacią prawo jazdy, oraz dowód 
rejestracyjny z volkswagena golf 
i vw polo. Teraz sprawą zajmą się 
śledczy, którzy będą ustalali oko-
liczności zdarzenia.

Źródło: KPP Wejherowo fo
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Wczoraj około godziny 16:00 
policjanci z Komisariatu Policji 
w Rumi patrolując rejon miasta, 
zauważyli kierowcę skody, który 
dawał im sygnały ręką, wyraźnie 
prosząc o zatrzymanie radio-
wozu. Kierowca był wyraźnie 
poddenerwowany. Policjanci 
zatrzymali samochód, a kierow-
ca skody szybko poinformował 
funkcjonariuszy, że wiezie ro-
dzącą żonę do szpitala, a przez 
tworzące się korki obawia się, że 
nie zdąży na czas.
Sytuacja była bardzo pilna bo 
jak powiedział mąż rodzącej, 
odeszły już jej wody płodowe. 
W związku z tym, że na terenie 

nie tylko Rumi ale i na trasie 
przejazdu tworzyły się korki, bo 
były to tzw. godziny szczytu, 
natychmiast ruszyli z pomocą 
przyszłym rodzicom, szybko 
poinformowali kierującego 
o środkach bezpieczeństwa, 
jakie musi zachować podczas 
przejazdu przez trzy miasta 
(Rumię, Redę i Wejherowo) 
i przy użyciu sygnałów dźwię-
kowych i świetlnych ruszyli 
w stronę wejherowskiego szpi-
tala. Dzięki pomocy policjan-
tów rodząca kobieta szybko 
i bezpiecznie trafiła pod opiekę 
medyków.
Źródło: KPP Wejherowo

polIcYjna EskorTa Dla kobIETY
rumIa | mundurowi eskortowali do szpitala samochód, którym mężczyzna przewoził rodzącą kobietę. policyjny pilotaż 
zakończył się sukcesem, a kobieta trafiła pod opiekę medyków.

fot. KPP Wejherowo

Karą grzywny od 1500 do 30 000 złotych oraz 
zakazem prowadzenia pojazdów na okres od 6 
miesięcy do 3 lat może zostać ukarany przez 
Sąd Rejonowy 37 letni mieszkaniec Wejhero-
wa, który w dniu 4 lutego 2022 roku około go-
dziny 20.00 przyjechał do sklepu przy ulicy Ka-

szubskiej. Kierujący nie posiadał wymaganych 
uprawnień do prowadzenia pojazdu, a w do-
datku zaparkował na zakazie zatrzymywania 
się. Funkcjonariuszom mówił, że prawo jazdy 
posiada, co okazało się nieprawdą. Prawa jaz-
dy nie posiadał, chociaż w przeszłości się o nie 

ubiegał, a, że się nie udało tych uprawnień zdo-
być, prościej było jeździć bez nich. Teraz pro-
wadzenie auta bez uprawnień nie popłaca, bo 
straż miejska czy policja nie mogą już kierowcy 
ukarać mandatem karnym - sprawa musi trafić 
do Sądu. Tam też straż miejska skieruje wnio-
sek o ukaranie wejherowianina.

Z dniem 1 stycznia 2022 r. zmienił się nie tylko 
taryfikator mandatów karnych, ale zmianie ule-
gły przepisy Kodeksu Wykroczeń. Zaostrzeniu 
uległy kary za niektóre wykroczenia drogowe. 
Jednym z zmienionych przepisów prawa jest art. 
94 Kodeksu Wykroczeń, który dotyczy prowa-
dzenia pojazdów bez wymaganych uprawnień. 
Do końca ubiegłego roku za ten czyn sprawca 
mógł zostać ukarany przez policję czy straż 
miejską mandatem karnym w kwocie 500 zło-
tych. Obecnie sprawa musi trafić do sądu, który 
nałoży na sprawcę karę grzywny nie mniejszą 
niż 1500 złotych oraz orzeknie środek karny 
jakim jest zakaz prowadzenia pojazdów mecha-
nicznych na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Źródło: sm.wejherowo.pl
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Nie mandat karny a kara grzywny
POWIAt | Od 1 stycznia br. nie tylko zmianie uległ taryfikator mandatów karnych, ale zmieniły się również przepisy Kodeksu Wykroczeń. 
Według nowych przepisów zostanie ukarany 37-letni sprawca zatrzymany przez straż miejską.
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Policjanci prewencji około godziny 5:00 rano jadąc ulicą Sikorskiego 
zauważyli mężczyznę, który widząc jadący patrol odrzucił swoją torbę 
i zaczął uciekać. Funkcjonariusze widząc podejrzane zachowanie męż-
czyzny zaczęli za nim pościg. Po krótkiej chwili 27-latek został zatrzy-
many. Podczas legitymowania i sprawdzania w policyjnych systemach 
okazało się, że mężczyzna był poszukiwany w celu doprowadzenia go 
do najbliższego aresztu śledczego bądź zakładu karnego. Munduro-
wi zabezpieczyli także torbę tego mężczyzny, w której znajdowały się 
różne przedmioty. Obecnie mundurowi ustalają czy pochodziły one 
z jakiegoś przestępstwa.

Mężczyzna został doprowadzony do wejherowskiej komendy, a na-
stępnie przetransportowany do aresztu śledczego, gdzie spędzi najbliż-
sze ponad 3 lata.

Źródło: KPP Wejherowo

Zaczął uciekać
na widok patrolu
WEJHEROWO | W piątek wczesnym rankiem policjanci zatrzymali 27-
latka po krótkim pościgu. Mężczyzna widząc jadący oznakowany policyjny 
radiowóz zaczął uciekać, wyrzucając przy tym po drodze swoją torbę.
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Radni potrzebują "aktywizacji"
WEJHEROWO | To bodajże najważniejsze sprawy, dotyczące mieszkańców - polityka społeczna i prorodzinna. Tymczasem rajcy zajmujący się tak 
ważnymi tematami, pracowali najmniej ze wszystkich. Dlatego postanowiono ich "zaktywizować", przydzielając do nowo powstałej komisji.

Jedna komisja merytoryczna rady miej-
skiej zamiast dwóch. Zlikwidowano Komisję 
Oświaty, Kultury i Dziedzictwa Regionalnego 
oraz Komisję Pomocy Społecznej i Polityki 
Prorodzinnej. W miejsce tych dwóch powoła-
no do życia Komisję Oświaty, Kultury i Spraw 
Społecznych Rady Miasta Wejherowa.

Wejherowscy rajcy zgodzili się na reorgani-
zację struktury gdyż radni nie angażowali się 
w swoja pracę.

-Uzasadnieniem jest poprawa organizacji 
pracy rady i oszczędności - wyjaśnił Jacek 
Gafka, przewodniczący wejherowskiej rady 
miejskiej. - Nowa komisja przejmie zadania 
likwidowanych zatem wszystkie obowiązki 
radnych będą realizowane.

Jak dodał reprezentant wnioskodawców 
wprowadzenia zmian, Wojciech Kozłowski, 
przewodniczący Ruchu Społecznego Wolę 

Wejherowo, powstanie jednej nowej komisji, 
jest podyktowane koniecznością "aktywizacji 
niektórych radnych".

-Praca w komisjach jest jednym z podsta-
wowych obowiązków pracy każdego radne-
go. Komisja Pomocy Społecznej i Polityki 
Prorodzinnej jest najmniej aktywną komisja 
Rady Miasta Wejherowa. Radni tej komi-
sji obradowali najrzadziej, zaledwie 17 razy 
w tej kadencji, podczas gdy średnia wynosiła 
23. Jest szansa na to, że po połączeniu radni 
z Komisji Pomocy Społecznej i Polityki Pro-
rodzinnej będą więcej pracowali w nowej ko-
misji - stwierdził Wojciech Kozłowski.

Jednocześnie, co zaznaczył Kozłowski, 
nie jest konieczne utrzymywanie diety pre-
zydium likwidowanej komisji, co generuje 
dodatkowe wydatki. Oszczędności wyniosą 
więc ponad 25 tysięcy złotych.fo
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Od poniedziałku, 14 lutego maseczki (po 5 szt. dla każdego 
mieszkańca) będą dystrybuowane w następujących miej-
scach:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kusocińskiego •	
17 (w godzinach pracy ośrodka),

Miejska Biblioteka Publiczna ul. Kaszubska 14 (w godzi-•	
nach pracy biblioteki),

Wejherowskie Centrum Kultury ul. Sobieskiego 255 •	
(w godzinach 10.00 do 19.00).
Urząd Miejski w Wejherowie otrzymał partię jednorazo-
wych maseczek medycznych z Rządowej Agencji Rezerw 
Strategicznych z przeznaczeniem dla mieszkańców miasta. 
Dystrybucja maseczek kierowana jest wyłącznie do zain-
teresowanych mieszkańców Wejherowa, nie ma charakteru 
obligatoryjnego i powszechnego.
Akcja potrwa do wyczerpania zapasów. Zachęcamy 
wszystkich, żeby w miejscach publicznych, tam, gdzie sty-
kamy się z innymi ludźmi, pamiętać, by nosić prawidłowo 
założone maseczki.
Źródło: wejherowo.pl
Źródło: UM w Redzie

bEZpłaTnE masEcZkI 
ocHronnE
WEjHEroWo | W najbliższych dniach mieszkańcy 
Wejherowa będą mogli otrzymać bezpłatnie maseczki 
ochronne. akcja potrwa do wyczerpania zapasów.

fot. pixabay.com

Obserwuj nasz profil 
expressy.pl 
na issuu.com
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i uzyskania aparatu za darmo

JAN wiesiXXek

GOŚCICINO
 Ul. ZielONA 9

PRZYJMUJe 
w RAMACh 

UMOwY 
Z NFZ

wIAtA Do wyNAJĘcIA

teL. 693 XXX 933

165M KM. 
z kaNaŁEM SaMOCHOdOwyM 

I wySOką bRaMą

pOKÓJ

teL. 12 258 XX X6

GOwINO
Ul. dŁUGa 15

W NOWOCZESNYM 
MIESZKANIU

wyNajMę 
MieSZKANie

teL. 507 XXX 390

RedA

52M Kw. 
UMEblOwaNE

kUpIę MIlItaRIa

teL. 793 XXX 765

pŁatNOŚć GOtówką 
Od RękI

NaŁOGI

teL. 792 XXX 463

bOlSzEwO, Ul. dŁUGa 72 

KUpIę

teL. 693 XXX 006

każde auto do 
1500zł, stan 
techniczy 
obojętny

KASACJA 
pOJAZdÓW 

teL. 603 XXX 742

SKUP POJAZdów 
pOwypadkOwyCH, 

ZNiSZCZONYCh
wYSTAwiAMY 

zaŚwIadCzENIE 
O wYCOFANiU 

Z eKSPlOATACJi

daRMOwE badaNIa SŁUCHU

 STAwKA ZA 60 MiN/35Zl

Tel. 63 278 xx x3
Tel. 601 xxx 350

zatRUdNIę

teL. 602 XXX 165

dO SPAwANiA 

KONSTRUKCJi 

STAlOwYCh i AlUMiNiO-

wYCh 

wOlNY

Tel. 514 xxx 213

GABINET 
UROLOGICZNY

teL. 693 XXX 836

bOlSzEwO

-USG
-bEzOpERaCyjNIE

GABINet 
stomAtoLoGIcZNy

teL. 63 278 XX 79

RUMiA
Ul. SkRzEtUSkIEGO 3 

SKUTECZNE I TRWAŁE 
UWOLNIENIE OD:

•DEPRESJI 
•PALENIA TYTONIU 

•NERWIC 
•ALKOHOLU 

•STRESÓW NARKOMANI 
•NIEPOWODZEŃ ŻYCIOWYCH

bIOENERGOtERapEUta

RóżNE

NIERUCHOMOŚCI

USŁUGI

SPAwACZA

weJheROwO

teL. 501 XXX 246

660 731 138
d.bieszke@eXpressy.pL

bEz NaŁOGów
POZNA 
paNIą

aNtykI, paMIątkI 
Z ii wOJNY 

ŚwIatOwEj

RUMiA
ul. polna 2

RedA
KOPeRNiKA 5

GNIEwINO

weJheROwO

Auto
rek

lam
a

potrzebujesz 

reklamy 

możesz tu być
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Runda rewanżowa na zapleczu ekstraligi 
ruszy już w kwietniu (terminarz ma być 
potwierdzony do końca lutego). W I lidze 
występuje zespół z Małego Trójmiasta – RC 
Arka Rumia. Rumianie nie mają za sobą uda-
nej pierwszej części sezonu. Arka zajmuje 
ostatnie 6. miejsce bez żadnego zwycię-

stwa na koncie. Do drugiej rundy rumianie 
przystąpią pod wodzą nowego trenera. 
W połowie stycznia klub w swoich mediach 
społecznościowych poinformował, że tę 
funkcję objął Mirosław Szczepański.
-W naszym środowisku rugbowym nie trzeba 
przedstawiać postaci Mirka. Nasz trener to 
wychowanek Budowlanych Łódź, zawodnik 
i trener Budowlanych Lublin, reprezentant 
Polski Juniorów na MŚJ (1989), reprezentant 
Polski Seniorów (14 spotkań) – przypomina 
rumski klub.
Szczepański w seniorskiej karierze może 
pochwalić się w swoim dorobku Pucharem 
Polski (1992), srebrnym medalem Mistrzostw 
Polski (2004) oraz brązowym medalem MP 
(1990, 1992). Jako junior zdobył mistrzo-
stwo Polski (1989) i srebrny medal MPJ 
(1987, 1988). Natomiast z ławki trenerskiej 
Budowlanych Łódź poprowadził do zdobycia 
Pucharu Polski (2003) i srebrnego medalu 
Mistrzostw Polski (2003, 2004).
I to właśnie meczem z Budowlanymi Łódź 
rumianie mają rozpocząć drugą część 
sezonu. Spotkanie w Rumi zaplanowano na 
weekend 2-3 kwietnia.

rugbIŚcI prZYgoToWują sIĘ Do 
DrugIEj cZĘŚcI sEZonu
rugbY | W kwietniu rozpocznie się runda rewanżowa w I lidze. rc arka rumia do roz-
grywek przystąpi z nowym trenerem – mirosławem szczepańskim.

fot. Filip Olejowski - filipolejowski.com
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Spotkanie w hali sportowej przy I LO im. Książąt 
Pomorskich w Rumi lepiej rozpoczęły gospodynie. 
APS Rumia pierwszy set wygrał 25:20. W kolej-
nych dwóch częściach meczu podopieczne trenera 
Roberta Sawickiego popełniały zbyt dużo błędów, 
a rywalki były skuteczniejsze pod siatką i to TSS był 
zwycięzcą kolejnych dwóch „bitew” (25:12, 27:25). 
Rumianki jednak nie dały za wygraną. Tak jak 
w poprzednim starciu z PTPS Człuchów również 
i tym razem doprowadziły do tie-breaku, w którym 
okazały się lepsze. Czwarty set APS wygrał 25:19, 
a piąty 15:10.
- W meczu mieliśmy dużo błędów własnych, takich, 
które zazwyczaj nie występują na treningu. Czyli są 
powody do niepokoju i niezadowolenia, kiedy gra-
my gorzej niż umiemy – przyznał po spotkaniu tre-
ner APS Robert Sawicki.
Po drugiej rundzie w III lidze apeeski z dwoma 
zwycięstwami zajmują drugi miejsce w czterozespo-
łowej tabeli. Liderkami są siatkarki HOBBY WDK 
TSS Gdańsk, które mają korzystniejszy bilans setów. 
Pierwszy swój mecz gdańszczanki wygrały z TSS 

Gdańsk 3:0, a w miniony weekend pokonały na wy-
jeździe PTPS Człuchów 3:1.
- Był to mecz całkowicie inny niż mecz z zeszłej so-
boty – podsumował spotkanie w mediach społecz-
nościowych HOBBY WDK TSS Gdańsk. - Miałyśmy 
ciut więcej wpadek, ale i też wypracowywałyśmy 
nowe rozwiązania. Pierwszy i drugi set oswajałyśmy 
z wysokim blokiem przeciwnika. Sprawił on nam 
trochę problemów, jednak konsekwentnie szuka-
łyśmy możliwości zdobycia punktów. Zawodniczki 
z drużyny przeciwnej bardzo dobrze broniły nasze 
kiwki w polu, ciężko było je zaskoczyć innym prze-
biciem piłki niż atak. W trzecim secie podwinęła 
nam się noga, aby w 4 secie wypracować 10 punkto-
wą przewagę i utrzymać dobry wynik do końca. Na 
ogólną pochwałę zasługują ataki z drugiej linii, któ-
re pomogły rozrzucić blok wysokiej środkowej jak 
i konsekwentna zagrywka, która często nadrabiała 
straty punktowe.
W trzeciej rundzie zaplanowanej na 27 lutego APS 
Rumia w Gdańsku zmierzy się z HOBBY WDK TSS, 
a TSS Gdańsk podejmie siatkarki z Człuchowa. 

APS Rumia 
wygrywa mecz
SIAtKÓWKA | Ponownie pięciu setów potrzebował APS Rumia, aby wy-
grać swój drugi mecz na boiskach w III lidze seniorek kobiet. Tym razem 
przed własną publicznością po tie-breaku apeeski pokonały TSS Gdańsk. 
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Wejherowski Gryf po zwycięstwach w poprzednich 
meczach kontrolnych nad Koroną Wilkowice 7:1 i Or-
kanem Rumia 8:4 ponownie potwierdził swoją do-
brą formę w okresie przygotowawczym przed drugą 
częścią sezonu. Tym razem w Lęborku podopieczni 
trenera Grzegorza Lisewskiego zmierzyli się z innym 
IV-ligowcem Aniołami Garczegorze. Po pierwszej po-
łowie żółto-czarni prowadzili 1:0 po golu Damiana Li-
sieckiego. Po zmianie stron jeszcze dwa trafienia doło-
żyli Karol Baranowski i Mikołaj Formella. Ostatecznie 
gryfici wygrali 3:0, a ich stosunek strzelonych i straco-
nych bramek po trzech sparingach wynosi 18:5.

pIĘć bramEk W rumI
Na sztucznej murawie w Rumi swoje drugie me-

cze kontrolne rozegrali inni IV-ligowcy z powiatu 
wejherowskiego Orkan Rumia i Wikęd Luzino. 
W poprzednich spotkaniach Orkan przegrał ze 
wspomnianym Gryfem, a luzinianie zremisowali 
z drugim zespołem Raduni Stężyca 3:3. Również 
sporo bramek wpadło w starciu rumskiego zespo-
łu z luzińskim. Po pierwszych 45 minutach Or-
kan prowadził 3:1, a cały sparing wygrał 4:1. Dla 
rumian gole zdobyli Kacper Kiełb(x2), Kowalski 
i Niedźwiecki. Jedyną bramkę dla Wikędu zdobył 
Rafał Siemaszko po odbiorze Piotra Wentka i asy-
ście Tymoteusza Hirscha.

-Niestety, zagraliśmy bardzo przeciętnie, mimo 
przewagi w posiadaniu piłki, nie potrafiąc stworzyć 
sobie sytuacji bramowych. Z kolei w obronie bra-
kowało odpowiednio szybkiej reakcji, agresywności 
i skutecznego odbioru – napisał w mediach społecz-
nościowych Wikęd Luzino.

Przypomnijmy, że druga część sezonu w IV lidze 
rozpocznie się w weekend 5/6 marca.

Podopieczni trenera Pawła Buzały, z GOSRiT 
2006 Luzino, okazali się najlepsi w kolejnym 
turnieju Nadzieje Polskiej Piłki, który odbył się 
6 lutego na obiektach GOSRiT Luzino. Kolej-
ne miejsca zajęli: Bałtyk II Gdynia, GOSRiT el 
professional 2005 Luzino, Bałtyk I Gdynia, AP 
KP Gdynia, Gryf Wejherowo, GOSRiT 2005/06 
Luzino, Amator Kiełpino. Królem strzelców tur-
nieju został : Kamil Jóskowski - Bałtyk Gdynia II, 
najlepszym bramkarzem wybrano: Olgiert Hewelt 
– GOSRiT el professional 2005 Luzino , a naj-
lepszym zawodnikiem został: Kacper Bargański 
-   GOSRiT Luzino 2006.

W sobotę 26 lutego br. odbędą się Mistrzostwa 
Kaszub Kobiet.

Turnieje zostały dofinansowane przez Gminę 
Luzino i Pomorski LZS ze środków Samorządu 
Województwa pomorskiego. Ponadto nagrody 
dla uczestników rywalizacji ufundowali : PZPN, 
Hewi Goal, Gen Gaz oraz patroni honorowi: 
Mieczysław Struk– Marszałek Województwa Po-
morskiego, Dariusz Drelich– Wojewoda Pomor-
ski, Jarosław Wejer– Wójt Gminy Luzino, Henryk 
Kowalczyk– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Gabriela 
Lisius – Starosta Powiatu Wejherowskiego oraz 
Posłowie na Sejm RP: Pani Henryka Krzywonos- 
Strycharska, Pan Kacper Płażyński oraz Pan Ma-
rek Biernacki.

Źródło: GOSRiT Luzino

Trzecia wygrana Gryfa. Gole 
w meczu Orkana z Wikędem

Kaszub Cup- najlepszy 
strzelec, bramkarz i zawodnik

PIŁKA NOŻNA | Skuteczną formę w kolejnym meczu potwierdzają piłkarze IV-ligowego WKS Gryfa Wejherowo. 
Żółto-czarni pokonali Anioły Garczegorze. W innym sparingu Orkan Rumia okazał się lepszy od Wikęd Luzino.

PIŁKA NOŻNA | Tym razem w imprezie z cyklu Kaszub Cup, organizowanym przez Grzegorza Semaka 
zagrali juniorzy młodsi. Przed nami jeszcze jeden turniej z cyklu Kaszub Cup.
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