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Od kilku tygodni trwa intensywna 
kampania rządowa mająca na celu 
przekonanie Polaków, że za pod-
wyżki cen prądu odpowiedzialna 
jest Unia Europejska.

– Faktycznie mamy do czynienia 
z zalewem takich propagandowych 
i fałszywych treści. Fakty są zupełnie 
inne. I mówią o tym zarówno przed-
stawiciele władz UE, jak i nasi krajowi 
eksperci. Niestety ten przekaz nie do-
ciera do szerokiej opinii publicznej, jak 
przekaz obozu władzy płynący z tysię-
cy bilbordów w całym kraju. Pamiętaj-
my, że wyprodukowano i opublikowa-
no je za nasze pieniądze. I to niemałe, 
bo w jednym z ogólnopolskich portali 
czytamy, że kampania kosztowała 12 
mln zł, a pieniądze na nią popłynęły ze 
spółek: Enea Połaniec, Enea Wytwa-
rzanie, PGE GiEK, Tauron Wytwarza-
nie, PGNiG Termika i Energa.

Kto zatem podnosi nam rachunki 
za energię?

– Oczywiście dostawca, czyli fir-
ma energetyczna. Obecnie mamy 
do czynienia z rekordowo wysokimi 
marżami dostawców, których koszt 
równa się kosztowi wytworzenia prą-
du. Trudno znaleźć usprawiedliwie-
nie takiego stanu rzeczy. Natomiast 
koszt o którym mówi słynna już 
kampania billboardowa, czyli opłata 
za emisję gazów cieplarnianych w ra-
mach europejskiego systemu handlu 
uprawnieniami do emisji, to zupełnie 
inna kwestia. I na pewno nie jest to 
koszt stanowiący 60% ceny energii 
elektrycznej, jak sugerują billboadry. 

To jak jest z tą Unią Europejską?
– Trzeba zacząć od tego, że choć 

stawki za emisje gazów ustala Unia, 
to pieniądze z tej opłaty nie trafiają do 
Brukseli, lecz do polskiego budżetu. 
Tylko w ubiegłym roku budżet zyskał 
z tego tytułu 25 mld zł. Czyli ok. 650 
zł w przeliczeniu na każdego Polaka. 
I gdyby rząd dobrze gospodarował 
tymi pieniędzmi, a przede wszystkim 
gdyby już lata temu zdecydował się 
na transformację energetyczną i bar-
dziej ekologiczne źródła energii, dziś 
wzrost cen za emisję CO2 nie byłby 
dla nas istotnym problemem. Płacimy 
więc – najprościej mówiąc – za lata 
opieszałości naszego rządu.

Inne kraje europejskie radzą sobie 
lepiej?

– W porównaniu z resztą Europy 
transformacja energetyczna przebie-
ga w naszym kraju dużo wolniej niż 
w innych państwach. Od 2005 r. emi-
sje CO2 – te za które płacimy - zmniej-
szyły się w Polsce jedynie o 8 proc. 
W tym samym czasie Rumunia zmniej-
szyła swoje emisje o 27 proc., Słowacja 
o 25 proc., a Czesi o 21 proc. Dawno 

już powinniśmy odejść od węgla na 
rzecz bardziej ekologicznych rozwią-
zań. Tymczasem rząd PiS to odwleka. 
I ciągle uparcie trzyma się węgla. 

No właśnie, w ciągu ostatnich 20 
lat Polska wydała ponad bilion zło-
tych na import paliw kopalnych. 

– Zgadza się i to głównie z Rosji, 
od której przecież rząd PiS chce być 
(przynajmniej w żarliwych deklara-
cjach) niezależny. Co gorsza rząd nie 
tylko zwleka z modernizacją i trans-
formacją energetyczną, ale sam 
energetyce podstawia nogę. Przypo-
mnijmy choćby gigantyczne straty 
w skutek rozpoczętej i ostatecznie 
zawieszonej budowy nowego bloku 
węglowego w Elektrowni Ostrołęka. 
Rząd „wyrzucił w błoto” co najmniej 
1,3 mld zł. Albo zupełnie kuriozalne 
wydatki spółki Energa, która jest jed-
nym z fundatorów Polskiej Fundacji 
Narodowej. Fundacja za 100 mln zł 
miała promować Polskę w świecie, 
a skończyła kompletną klapą. Ta 
sama Energa straciła też 400 mln zł 
po tym, jak za rządów Beaty Szydło 
została zaangażowana w ratowanie 
polskich kopalń. Takie działania na 
pewno nie polepszają sytuacji ani sa-
mych spółek, ani też bezpieczeństwa 
energetycznego naszego kraju.

Co w takim razie można zrobić, 
żeby to poprawić?

– Szczerze mówiąc jesteśmy 
w kiepskim położeniu. Rząd PiS lata 
temu postawił jednostronnie na wę-
giel, na kilka lat poważnie zahamował 
inwestycje w lądowej energetyce wia-
trowej i opóźniał realizację programu 
budowy elektrowni jądrowej. Przez 
to, nasza gospodarka mocno odczu-
wa procesy zachodzące obecnie na 
rynku energii jak wzrost ceny węgla 
czy opłat za uprawnienia do emisji 
CO2. I teraz za to płacimy. Żeby po-
prawić sytuację Polska musiałaby 
szybko i zdecydowanie zmienić po-
litykę energetyczną. Jednak rządowi 
PiS najwyraźniej brakuje odwagi do 
takiej zmiany.

Nawet jeśli moglibyśmy przy tym 
liczyć na wsparcie ze strony UE?

– Sęk w tym, że rząd wcale takiego 
wsparcia nie chce. Proszę zobaczyć – 
z jednej strony obecny obóz władzy 
wmawia nam, że to Unia jest winna 
podwyżkom cen energii, z drugiej – od 
pół roku blokuje przekazanie Polsce 
58 mld euro z Funduszu Odbudowy. 
58 miliardów! To kompletnie niezro-
zumiały, wręcz idiotyczny upór, na 
którym tracimy wszyscy. Tymczasem 
pieniądze unijne mogą realnie po-
prawiać sytuację energetyczną i my 
tu – na Pomorzu – doskonale o tym 
wiemy. Od 2007 roku wykorzystali-

śmy już ponad 1,1 mld zł ze środków 
unijnych na odnawialne źródła ener-
gii, termomodernizację, przebudowę 
sieci ciepłowniczych, czy energoosz-

czędne oświetlenie. Wszystko po to, 
by poprawić bezpieczeństwo energe-
tyczne naszego regionu i zmniejszyć 
zużycie energii. Jestem przekonany, 

że w jakiejś mierze złagodziło to 
naszym mieszkańcom i instytucjom 
skutki drastycznych podwyżek cen 
energii elektrycznej i gazu.

Kto nam podnosi rachunki za energię?
Czy faktycznie drastyczny wzrost cen prądu w ostatnich miesiącach to wina Unii Europejskiej? Dlaczego rząd manipuluje danymi? 
O tym, gdzie znikają co roku miliardy złotych przeznaczone na transformację energetyczną rozmawiamy z Mieczysławem Strukiem, 
marszałkiem województwa pomorskiego. 

Fałszywa żarówka za 12 mln zł
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Organizatorem koncertu charytatywne-
go „Artyści Gminy Szemud – dla Uchodź-
ców”, który odbył się w Centrum Sporto-
wym w Kielnie było Gminne Centrum 
Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie. 
Jednak, by mógł mieć godną oprawę 
i przynieść dochód, w jego przygotowa-
nie włączyło się wiele osób. W pierwszej 
kolejności byli to sami artyści- ponieważ 
wszyscy wystąpili całkowicie charytatyw-
nie, osoby piekące ciasta, których nazwisk 
nawet nie znamy a było ich naprawdę wie-
le. Do organizatorów zgłaszały się bezpo-
średnio osoby indywidualne, jak również 
zorganizowane przez sołtysów: Panią 
Beatę Baranowską z Grabowca oraz Pana 
Mariusza Długowolskiego z Kowalewo. 
Oboje przywieźli kilkanaście gatunków 
ciast, które upiekli mieszkańcy ich wio-
sek. Pyszne wypieki dostarczyły również 
panie z KGW Leśno i KGW Szemud. Pa-
nie obsługiwały jednocześnie koncertową 
kawiarenkę – znów całkowicie charyta-
tywnie.

Na sprzedaż podarowane zostały dzieła 
ludzkiego talentu – były to płyty z muzyką 
elektroniczną, których kompozytorem jest 
mieszkaniec Bojana – Tomasz Perz. Swój 
obraz ofiarowała Halina Szymańska, zna-
na, gminna malarka. Również Ceramiczki 
Donimierskie: Beata Chmura i Aleksan-
dra Perz - Przewodnicząca Rady Gminy, 

ofiarowały piękne gliniane dziełka. Do 
obsługi publiczności włączyły się również 
dziewczęta ze Szkoły Podstawowej z Od-
działami Integracyjnymi w Kielnie. Ten 
sztab ludzi sprawił, że był to naprawdę 
koncert „od serca – do serca wprost”.

Wystąpili w nim ( w kolejności wystę-
pów):

Orkiestra Dęta Gminy Szemud pod kie-
runkiem Wojciecha Kubika, która oprócz 
koncertowego repertuaru zagrała hymny 
Polski i Ukrainy. Gość Specjalny - Sergij 
Boryta, ukraiński śpiewak, bas – baryton 
przejmująco wykonał narodowe pieśni 
ukraińskie. Do czasu wybuchu wojny był 
solistą Akademickiej Kapeli „Trembita” 
we Lwowie. Zespół „Koleczkowianie” 
działający przy GCKSiR w Szemudzie, od 
lat pracujący pod kierunkiem Tadeusza 
Dargacza. Małgosia Kaszubowska z „Sze-
mudzkimi Małolatami”. Dziewczyny wy-
konały wzruszającą „Dumkę na dwa ser-
ca” oraz „Lato 100”. Kwintet Dęty Blaszany 
„Classic Brass”. Zespół wystąpił w dwóch 
odsłonach prezentując lśniące brzmienie 
blach w Preludium („Te Deum”) Marca-
Antoine Charpentiera i „Oboju Gabrie-

la” Enio Moricone. Kwintet towarzyszył 
także Ks. Robertowi Kaczorowskiemu, 
który wyśpiewał „Ave Maria” Cacciniego 
oraz „Bogurodzicę”. Podczas wykonywa-
nia pierwszego hymnu polskiego – jakim 
przecież była „Bogurodzica”, publiczność 
wstała z miejsc. Zoja Syguda, to młodziut-
ka skrzypaczka zdobywająca szturmem 
nagrody Grand Prix w wielu prestiżowych 
konkursach skrzypcowych. Nazywana 
bywa „nadzieją polskiej wiolinistyki”, 
podczas koncertu oklaskiwana za wyko-
nanie dzieł Bacha i Telemanna. Karina 
Treder – przy własnym akompaniamencie 
gitarowym wykonała dwie autorskie kom-
pozycje z płyty „Zawierzenie”. Przeka-
zała również kilka egzemplarzy na rzecz 
uchodźców.

Spontanicznie wystąpiła Zoriana – dzie-
więcioletnia Ukrainka dotąd mieszkają-
ca pod Charkowem, dziś z konieczności 
w Bojanie, wykonała piosenkę „Zatrzy-
mać wojnę”. „Sława Ukrainie”, to słowa 
które wykrzyczała maleńka dziewczynka 
kończąc piosenkę. Jej Tata został na Ukra-
inie, by walczyć o wolność swej Ojczyzny 
i rodaków. Nie trzeba dodawać, że pu-

bliczność miała łzy w oczach słuchając 
tego dziecięcego wołania o pokój. Występ 
zespołu „Timur i Jego Drużyna” wieńczył 
koncert trwający ponad dwie godziny. 
Piękny, z przesłaniem, na długo zapadnie 
w pamięci piosenka z repertuaru J. Len-
nona „Imagine”.

Dzięki zaangażowaniu tak wielu ludzi 

i szczodrości publiczności udało się ze-
brać kwotę 6726, 71 zł a także 20 euro 
i 100 dolarów amerykańskich. Oczywi-
ście, cała suma została przekazana na 
rzecz Uchodźców. Potrzeb jest wiele i jak 
mówi Wójt Gminy Szemud Ryszard Kal-
kowski dziękując wszystkim za każdą, naj-
drobniejszą nawet pomoc – tę wyrażoną 
podczas koncertu, jak i odbywającą się 
cały czas w sołectwach Gminy Szemud, 
musimy się nastawić na wsparcie długofa-
lowe i wielowymiarowe.

Źródło: UG Szemud

Zatrzymać wojnę
GMINA SZEMUD | Zaangażowanie wielu osób przyniosło zamierzony efekt. Całą zebra-
ną kwotę z koncertu charytatywnego przekazano na bierzące potrzeby Ukraińców miesz-
kających w gminie.
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W naradzie wzięli udział 
m.in. dyrektorzy, kierownicy 
i komendanci podległych 
jednostek, w tym Komendy 
Powiatowej Policji, Komen-
dy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej, Powiatowej 
Stacji Sanitarno-Epidemio-
logicznej, Powiatowego 
Inspektoratu Weterynarii, 
Powiatowego Centrum Po-
mocy Rodzinie, Powiatowego 
Urzędu Pracy oraz Powiato-
wego Centrum Zarządzania 
Kryzysowego.
– Sytuacja na terenie powiatu 

jest bardzo dynamiczna. 
Każdego dnia przyjeżdżają 
kolejne grupy uchodźców wo-
jennych z Ukrainy. Obecnie 
mamy 11 ośrodków tymcza-
sowego pobytu dla obywateli 
Ukrainy, w których przebywa 
około 500 osób. Do tego 
dochodzą kwatery prywatne, 
więc ta liczba jest znacznie 
większa. Musimy zapewnić 
tym ludziom nie tylko zakwa-
terowanie, ale także pomoc 
medyczną, psychologiczną 
czy prawną – mówi Starosta 
Wejherowski Gabriela Lisius.

Wszystkie informacje na  
temat pomocy dla uchodź-
ców dostępne są na stronie 
internetowej powiatu 
wejherowskiego w zakładce 
Solidarni z Ukrainą. Przez 
całą dobę czynny jest także 
numer Powiatowego Cen-
trum Zarządzania Kryzyso-
wego – tel. 58 572 94 40, 
który koordynuje działania 
związane z organizacją 
pomocy dla obywateli 
Ukrainy.
Źródło: Starostwo 
Powiatowe w Wejherowie

Przybywa UChOdźCów w POwIECIE
POwIaT | Starosta wejherowski zorganizował spotkanie, podczas którego omówiono bieżącą 
sytuację związaną z przebywającymi uchodźcami z Ukrainy na terenie powiatu wejherowskiego.

fot. Starostwo Powiatowe w Wejherowie
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To właśnie owoców naszego 
Morza Bałtyckiego – zwłaszcza 
w sezonie – najczęściej poszu-
kują zarówno mieszkańcy jak 
i odwiedzający region turyści. 
Hotele, restauracje czy smażal-
nie ryb powinny zaopatrywać 
się u sprawdzonych i profesjo-
nalnych dystrybutorów.

Ryby to złoto Wybrzeża. Sza-
nujący się hotel czy restauracja 
dania rybne obowiązkowo po-
winna mieć w swoim menu, 
zwłaszcza w nadchodzącym 
sezonie turystycznym. Jednak 
aby sprostać wymogom miło-
śników tych specjałów, warto 
pomyśleć o dobrym dostawcy. 
O takim jak wejherowska fir-
ma P&M Fish.

- Zajmujemy się dystrybucją 
ryb mrożonych wszelakich ga-
tunków: łososia, dorsza, fladry. 
Ryby czerpiemy od dostawcy 
znad samego morza, z Włady-
sławowa, który je mrozi a my 
możemy dostarczyć do hoteli, 
restauracji czy smażalni ryb 

i sklepów rybnych – mówi 
Mariusz Kruszyński, właściciel 
P&M Fish.

Co ważne, ryby są głęboko 
mrożone. To pozwala im za-
chować naturalne właściwości, 
tak cenione przez smakoszy. 
Firma dodatkowo zapewnia 
profesjonalny dowóz do klien-
tów specjalnym samochodem, 
który pozwala zachować ideal-
ne warunki transportu.

- Dzięki temu szefowie kuch-
ni otrzymują ryby, z których 
mogą przyrządzić przeróżne, 
wyśmienite dania swojego 
przepisu – podkreśla Mariusz 
Kruszyński.

Ale nie tylko. W ofercie 
można znaleźć także takie 
przysmaki jak łososia czy ma-
krelę wędzoną, łososia w po-
midorach czy też szprota czy 
tez steki z zębacza.

P&M Fish gwarantuje także 
konkurencyjne ceny, nawet 
o kilkanaście procent niższe, 
niż u innych dystrybutorów.

Zbliża się sezon na ryby! Warto je 
sprowadzać ze sprawdzonego źródła

PoMorZE | Pomorze, w tym Kaszuby i po-
wiat wejherowski rybami stoją!

Drugie miejsce zdobyła drużyna „Łe-
bieńskie Rufinki” ze Zespołu Szkół im. 
Jana Pawła II w Łebieniu, trzecie miejsce 
wywalczyła drużyna „Rufinowie” ze 
Szkoły Podstawowej im. Sportowców 
Polskich, zaś wyróżnienia otrzymały: 
„Drużyna Mandarynek” ze Zespołu 
Szkół im. Męczenników Marszu Śmierci 
KL Stutthof w Garczegorzu i drużyna 
ToPaKa ze Szkoły Podstawowej nr 11 
im. Teodora Bolduana w Wejherowie. 
W zwycięskiej drużynie „Wybitnych”, 
której opiekunem była Lucyna Kozielec-
ka, wystąpili: Weronika Rost (kapitan), 
Patryk Grochowski i Jakub Kosecki.
Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody 
przewidziane regulaminem konkursu, 
które wręczali: przewodnicząca jury Bar-
bara Ziemann, prof. Irena Kadulska, za-
stępca prezydenta Wejherowa Arkadiusz 
Kraszkiewicz i dyrektor SP nr 9 Olga To-
maszewska. Ponadto prof. Irena Kadulska 
trzem najlepszym drużynom przyznała 
medale ufundowane przez rodzinę Kadul-
skich: „Wybitni” otrzymali - Medal Józefa 
Wybickiego, „Łebieńskie Rufinki” - Medal 
gen. Jana H. Dąbrowskiego, „Rufinowie” 
- Medal Księcia Józefa Poniatowskiego, 
zaś Szkoła Podstawowa nr 9 - komplet 
dzieł Józefa Wybickiego.
Prof. Irena Kadulska z Gdańskiego 
Towarzystwa Naukowego powiedzia-
ła, że Wojewódzki Konkurs o Józefie 

Wybickim zorganizowany w wejherow-
skiej „dziewiątce”, był bardzo ważnym 
wydarzeniem w zakresie kształtowania 
tożsamości Polaków.
- To uroczystość, która opromienia nasze 
województwo, a dzieje się to za przyczy-
ną bardzo aktywnej szkoły w Wejherowie, 
która nosi imię Józefa Wybickiego - po-
wiedziała prof. Irena Kadulska podkreśla-
jąc, że Józef Wybicki jako wybitna postać 
polskiego Oświecenia, jest wzorem do na-
śladowania i przykładem tego, jak jeden 
człowiek swoją patriotyczną postawą 
i aktywnością działania, może zainspiro-
wać naród do wielkich czynów na rzecz 
swojej ojczyzny.
W ramach II etapu tego przedsięwzięcia 
odbył się konkurs z wiedzy o auto-
rze Hymnu Narodowego, sympozjum 

młodych znawców Józefa Wybickiego, 
w trakcie którego uczniowie prezento-
wali odczyty na jego temat. Miała też 
miejsce wystawa plastyczna absolwen-
tów szkoły pt. „Działania Ducha Józefa 
Wybickiego”. W części artystycznej 
wystąpiła dr Witosława Frankowska 
z Akademii Muzycznej w Gdańsku oraz 
chór SP nr 9 pod kierunkiem Aleksandry 
Janus. Na zakończenie uczestnicy kon-
kursu skosztowali tortu z wizerunkiem 
Józefa Wybickiego, którego symbo-
licznego pokrojenia dokonały: prof. 
Irena Kadulska i dyrektor szkoły Olga 
Tomaszewska.
Konkurs zorganizowały: Aleksandra 
Rohde i Barbara Ziemann, a prowadziła 
go Izabela Grzenkowicz. W skład jury 
konkursu wchodzili: prof dr Irena Kadul-
ska, dr Piotr Kąkol, Karolina Czonstke-
Świątkowska, Iwona Damaszke i Barbara 
Ziemann (przewodnicząca). Patronat 
nad konkursem sprawowało Gdańskie 
Towarzystwo Naukowe, Pomorskie 
Kuratorium Oświaty i Muzeum Hymnu 
Narodowego w Będominie. Wśród za-
proszonych gości obecni byli m.in. prof. 
Piotr Błażejowski – prezes Gdańskiego 
Towarzystwa Naukowego oraz Stani-
sława Potrykus – zastępca dyrektora 
Strategii i Nadzoru Pedagogicznego 
Pomorskiego Kuratorium Oświaty.
Źródło: UM Wejherowo

KONKUrS w SP Nr 9 „JózEf rUfIN wybICKI I JEgO EPOKa”
wEJhErOwO | z okazji 200. rocznicy śmierci Józefa wybickiego - autora słów polskiego hymnu Narodowego, w Szkole 
Podstawowej nr 9, w której jest on patronem, został zorganizowany wojewódzki Konkurs „Józef rufin wybicki i jego epoka”. 
decyzją jury pod przewodnictwem barbary ziemann spośród 15. drużyn z 14. szkół rywalizujących w konkursie najlepiej 
zaprezentowała się drużyna „wybitni” ze Szkoły Podstawowej nr 9 w wejherowie.
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Konkurs organizowany jest wspólnie przez PZS nr 1 
w Rumi oraz Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Ka-
szubsko-Pomorskiej w Wejherowie.
– Tegoroczna edycja miała szczególny charakter ze 
względu na uroczyste nadanie Olimpiadzie imienia 
Jerzego Hoppego - współtwórcy konkursu, wielolet-
niego Przewodniczącego Jury, działacza kaszubskie-
go, długoletniego Dyrektora I LO w Rumi oraz autora 
wielu publikacji w języku kaszubskim – podkreśla 
Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.
Laureatami Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Ka-
szubach i Pomorzu zostali uczniowie z Powiatowe-
go Zespołu Szkół nr 1 w Rumi. Drugie miejsce zajął 
Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie, a trzecie 
Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie. Ponadto 
jury wyróżniło Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Wej-
herowie za przygotowanie najciekawszej prezentacji 
multimedialnej.
– Dziękuję młodzieży za zaangażowanie i duży wkład 
pracy w przygotowanie do konkursu, a opiekunom za 
zachęcenie uczniów do rozbudzania zainteresowań 
historią lokalną – powiedziała na zakończenie Dyrek-
tor Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Rumi Lucyna 
Penkowska. 
Źródło: Starstwo Powiatowe w Wejherowie fo
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Sprawdzili swoją wiedzę o regionie
PoWIAT | W Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Rumi odbyła się IV Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o Kaszubach i Pomorzu. Celem konkursu jest popu-
laryzowanie tematyki związanej z regionalnym dziedzictwem kulturowym i podnoszenie poziomu wiedzy historycznej wśród młodzieży.

Projekt o nazwie „Miasto miodem pły-
nące – pszczoła też rumianin!” skupia 
się na roli, jaką tytułowe zwierzęta 
odgrywają w środowisku naturalnym, 
dlatego też przewiduje założenie stref 
miododajnych, które będą wspierać 
warunki bytowania owadów zapylają-
cych. W powstających do połowy tego 
roku ogrodach bądź pasach zieleni 
pojawią się rośliny takie jak: szałwia, 
lawenda, krzewuszka, budleja Dawida, 
róża, kocimiętka, lipa czy brzoza. Nie 
zabraknie też elementów edukacyj-
nych i małej architektury.

Potencjalne lokalizacje miododaj-
nych stref wskazali mieszkańcy. 
Swoje propozycje zamieszczali 
w komentarzach na facebookowym 
profilu urzędu oraz w wiadomo-
ściach mailowych przesłanych na 
adres: zielen@um.rumia.pl.
Niektóre spośród miejsc wskazanych 
przez mieszkańców:

Plac zabaw przy ul. Sędzickiego•	
Plac zabaw przy ul. Towarowej•	
Plac zabaw przy ul. Dąbrowskiego •	

(za pocztą)
Osiedle przy ul. Gierosa•	

Zieleniec przy ul. Dębogórskiej•	
Zieleniec przy ul. Objazdowej•	

-Chcemy nasadzić mnóstwo roślin, 
aby pszczołom żyło się u nas lepiej. 
Nie wszyscy zdają sobie sprawę, 
jak ważne są to owady dla naszego 
istnienia. Naukowcy twierdzą, że po 
wymarciu pszczół ludzkość przetrwa 
zaledwie cztery lata, dlatego jako 
samorząd podejmujemy wiele działań, 
które mają tym owadom pomóc. 
Tworzymy skwery, zielone wyspy, 
modernizujemy place. Specjalne strefy 
roślin miododajnych powstały przy 

Miejskim Domu Kultury oraz Szkole 
Podstawowej nr 6. To nie tylko poma-
ga pszczołom, ale też powoduje, że 
w mieście jest coraz ładniej. Wprowa-
dziliśmy również tzw. Zielony Budżet 
Obywatelski, aby mieszkańcy mogli 
samodzielnie decydować, w jakim 
kierunku powinno iść miasto – wymie-
nia Ariel Sinicki, wiceburmistrz Rumi. 

– Mamy też wybitnych pszczelarzy, są 
to państwo Vossowie i Krysztofowie. 
To u nas w Rumi powstała krzyżówka 
pszczoły zwana kaszubką. Myślę, 
że nazwisko burmistrza (Pasiecz-
ny – przyp. red.) też zobowiązuje do 
pewnych działań. Musimy pomagać 
przyrodzie i być eko – dodaje.
źródło: rumia.eu

MIESzKańCy wSKazalI MIEJSCa Na OgródKI
rUMIa | Urząd Miasta rumi zdobył dofinansowanie w wysokości 20 tysięcy złotych na stworzenie dwóch 
ogrodów kieszonkowych. Potencjalne lokalizacje tych miododajnych stref wskazali mieszkańcy.

INFORMACJA
Działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. 
poz. 1899 z późn. zm.) 

Wójt Gminy Szemud informuje,

 że w siedzibie Urzędu Gminy w Szemudzie, 
ul. kartuska 13, oraz na stronie internetowej 
www.bip.szemud.pl zamieszczono na okres 21 
dni  wykaz nieruchomości przeznaczonych do 
oddania w użyczenie. Wykaz stanowi Załącznik 
nr 2 do Zarządzenia nr 882/V/2022 Wójta Gminy 
Szemud z dnia 16 marca 2022r. w sprawie 
oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym 
nieruchomości oznaczonej jako część działki 
27/156 położonej w Bojanie i stanowiącej 
własność Gminy Szemud.

Wykaz wywieszono w dniu 16 marca 2022r.

OGłOSZenie 72/2022/DB

fot. rumia.eu

Z okazji obchodzonego w dniu 11 marca 
Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa w Centrum 
Muzycznym w Kielnie odbyło się uroczyste 
spotkanie z Sołtysami z terenu Gminy Sze-
mud. Wójt Gminy Szemud Ryszard Kalkow-

ski oraz Sekretarz Gminy Szemud Barbara 
Rzeszewicz złożyli Sołtysom oraz Radom 
Sołeckim najserdeczniejsze życzenia zdrowia, 
wszelkiej pomyślności, wytrwałości i zado-
wolenia z wypełnianych obowiązków oraz 

spełnienia planów i zamierzeń w życiu oso-
bistym. Wyrazili wdzięczność i słowa uznania 
za codzienny trud i zaangażowanie w pracy na 
rzecz lokalnej społeczności.

Źródło: UG Szemud
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Dzień Sołtysa w Gminie Szemud
GMINA SZEMUD | Celem tego dnia jest pokazanie jak ważną rolę na terenach wiejskich pełnią sołtysi oraz okazanie im szacunku. Z tej 
okazji organizuje się różne biesiady i składa życzenia.
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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 2022r. poz. 176/ 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 11.03.2022r., na wniosek z dnia 22.12.2021r. 
(uzupełniony dnia 09.02.2022r.) wydano decyzję 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 zapoznania 
się z decyzją w Starostwie Wejherowskim, 84-200 Wejherowo ul. 3 maja 
4, po uprzednim umówieniu się, tel. 58 572-94-47 lub złożyć ewentualne 
zastrzeżenia i uwagi na piśmie. 

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

OBWIESZCZENIE
Starosta Wejherowski

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 2022r. poz. 
176) 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 15.03.2022r. na wniosek z dnia 04.02.2022r. 
Burmistrza miasta rumi, 84-230 rumia ul. Sobieskiego 7, reprezentowanego 
przez Pana krzysztofa linke reprezentującego firmę Poldukt Projekt 
z siedzibą przy ul. małopolskiej 14, 81-555 Gdynia wszczęto postępowanie 
w sprawie:

 wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
polegającej na rozbudowie drogi gminnej ulicy Sikorskiego w Rumi 

w ramach inwestycji pn.: „Budowa ciągu pieszo - jezdnego w ul. 
Sikorskiego w Rumi”

na nieruchomościach gruntowych na terenie miasta rumi określonych 
poniżej:

A. działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogi gminnej:

- obr. 11 działki nr ewid.: 67/4, 83/1 ( powstała z podziału dz. nr 83), 84/1 
(powstała z podziału dz. nr 84), 85/1 (powstała z podziału dz. nr 85), 87/1, 
87/2, 87/3, 87/6, 105/1

- obr. 08 działki nr ewid.: 325/2 

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

- obr. 11 działki nr ewid.: 37, 40/1, 80/2, 80/3, 80/4, 88, 90, 95, 96, 100, 101, 
105/2, 137/3

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.

Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie oraz Stowarzyszenie Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego  
im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie serdecznie zapraszają na:

4. koncert „Ku dobru”,
który odbędzie się 26 marca 2022 r. (sobota) o godz. 16:00 w szkole.

Akcja ma na celu pomoc uchodźcom z Ukrainy.
Wstęp wolny
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Benefis Franciszka Sychowskiego
WEJHEroWo | W pałacu wejherowskim miał miejsce wernisaż wystawy z okazji Jubileuszu 50-letniej twórczości Franciszka Sychowskiego pt. 
„Od twórcy ludowego do arteterapeuty dyplomowanego”. Wernisaż zgromadził liczne grono przyjaciół i sympatyków twórczości wejherowskiego 
rzeźbiarza, plastyka, fotografika i pedagoga.

Rozmowę laudacyjną z artystą prze-
prowadził prof. Józef Borzyszkowski 
podkreślając, że Franciszek Sychowski, 
podobnie jak zmarły niedawno Andrzej 
Arendt, należą do grona najzdolniej-
szych uczniów i wychowanków szko-
ły rzeźbiarskiej Otylii Szczukowskiej. 
Profesor przypomniał, że jego rzeźby 
znajdują się w wielu miejscach sakral-
nych na Kaszubach, a także w muzeach 
krajowych i zagranicznych. Powodem 
do dumy jest także udział w budowie 
ołtarza papieskiego, który stanął na 
sopockim hipodromie podczas wizyty 
Jana Pawła II w 1999 roku. 

Gratulacje z okazji jubileuszowej 
wystawy złożyli artyście m.in. staro-
sta wejherowski Gabriela Lisius oraz 

- w imieniu Prezydenta Miasta Wej-
herowa - Michał Jeliński, kierownik 
Wydziału Kultury Promocji, Sportu, 
Spraw Społecznych i Turystyki. 

Franciszek Sychowski – rocznik 
1956, studiował na Wydziale Pedago-
gicznym WSSP w Gdańsku uzyskując 
tytuł magistra w 1986 roku. Jest na-
uczycielem terapii zajęciowej w Powia-
towym Zespole Szkół Policealnych im. 
Zdzisława Kieturakisa w Wejherowie. 
Efektem jego prac są liczne płaskorzeź-
by, wolnostojące rzeźby w kapliczkach 
oraz przydrożne krzyże w wielu miej-
scowościach. Dopełnieniem bogatego 
portfolio są malowane w różnorodnej 
technice obrazy, a także fotoreportaże, 
w tym publikacje w albumach fotogra-

ficznych m.in. o Misteriach na Kalwarii 
Wejherowskiej. Jako nauczyciel posiada 
bogaty dorobek w zakresie działalności 
terapeutycznej, pedagogicznej i chary-
tatywnej. Na słowa uznania zasługuje 
także jego społeczne zaangażowanie 
oraz niestrudzona aktywność na rzecz 
seniorów i osób z niepełnosprawno-
ścią. Przypomnijmy, że w latach 1990-
2002 był radnym miejskim. Jako foto-
reporter i dziennikarz współpracuje też 
z mediami. Wyrazem uznania dla arty-
sty i jego zaangażowania społecznego 
są nagrody oraz wyróżnienia, m.in. 
„Pro Ecclesia et Populo”, pamiątkowa 
odznaka 40-lecia NSZZ Solidarność 
czy Srebrny Krzyż Zasługi.

Źródło: UM Wejherowo fo
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Wokalisty obdarzonego jednym 
z najbardziej rozpoznawalnych głosów 
w Polsce. Artysta przypomniał wiele 
niezapomnianych utworów, między 
innymi „Peron Łez”, który w 1978 
roku otworzył mu drogę do Koncertu 
Premier na festiwalu w Opolu; „Czas 
ołowiu”, „Noc Komety”, „Radio moja 
miłość”, „Za ostatni grosz” i oczywiście 
kultowy „Jolka, Jolka pamiętasz”. Był 
bis, można było nabyć płytę z autogra-
fem, nie zabrakło też wspólnych zdję 
i rozmów z fanami. Felicjanowi Andrzej-
czakowi towarzyszyli Piotr Nowak (in-
strumenty klawiszowe) i Daniel Patalas 
(gitara elektro-akustyczna).
Na zakończenie muzycznego week-
endu, w niedzielę, odbył się kolejny 

koncert z cyklu Jazz w Fabryce Kultury. 
Zespół Blues & Folk Connection, pod 
kierunkiem Joanny Knitter - wokalistki 
dobrze znanej redzkiej publiczności, 
zaprosił na wieczór wypełniony muzyką 
Arethy Franklin i jej nieśmiertelnymi 
przebojami, jak Respect, Chain of Fools 
, Think, czy See Saw. Dwugodzinny 
koncert został gorąco przyjęty przez 
publiczność, były bisy, a dochód ze 
sprzedaży płyt zostanie przekazany na 
pomoc Ukrainie.
Blues & Folk Connection zagrali w skła-
dzie: Joanna Knitter (śpiew), Krzysztof 
Paul (gitara), Artur Jurek (klawisze 
i organy Hammonda), Adam Żuchowski 
(kontrabas) i Piotr Góra (perkusja).
Źródło: UM Reda

MUzyCzyNy wEEKENd w fabryCE KUlTUry
rEda | Miniony weekend w redzkiej fabryce Kultury upłynął pod znakiem muzyki. Już w piątkowy wieczór publiczność 
licznie przybyła na koncert felicjana andrzejczaka.

fot. michał kaczmarek
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W ubiegłych latach w tradycyjnych imprezach z okazji Dnia Kobiet 
na scenę wychodzili głównie mężczyźni. Tym razem zdecydowano, 
aby ten wyjątkowy dzień uświetniła swym występem wszechstronnie 
utalentowana kobieta. Koncert zorganizowany przez Bibliotekę i Cen-
trum Kultury Gminy Wejherowo dedykowany był głównie dla przed-
stawicielek płci pięknej, jednakże wśród licznie przybyłej publiczności 
można było zauważyć wielu mężczyzn. Wydarzenie rozpoczęło się od 
złożenia życzeń wszystkim kobietom przez wójta gminy Wejherowo- 
Przemysława Kiedrowskiego.

— Składam Wam gorące podziękowania za to, że jesteście w naszym 
życiu i wspieracie nas, mężczyzn w każdej sytuacji. Życzę Wam, aby-
ście codziennie doświadczały szacunku, zrozumienia i życzliwości, na 
które zasługujecie. Spełniajcie się w życiu prywatnym i zawodowym! 
- powiedział Wójt.

Wszystkie przybyłe Panie zostały obdarowane przez wójta i radnych 
gminy kwiatami. 

Artystka w swoim występie bardzo chętnie wchodziła w interakcje 
z publicznością, co niejednokrotnie prowadziło do zabawnych, impro-
wizowanych sytuacji. Jej niebywałe poczucie humoru oraz wdzięk co 
chwilę powodowały salwy śmiechu. Sądząc po reakcjach publiczności 
był to bardzo miło spędzony wieczór dla wszystkich przybyłych.

Źródło: UG Wejherowo

Dzień Kobiet 
z Katarzyną 
Pakosińską
GMINA WEJHEroWo | Z okazji Dnia Kobiet w hali widowisko-
wo-sportowej w Bolszewie wystąpiła Katarzyna Pakosińska- znana 
artystka kabaretowa i teatralna. Wstęp na wydarzenie był bezpłatny.

Podchody rozpoczęły się od oficjalnego 
otwarcia imprezy z udziałem prezydenta Wej-
herowa Krzysztofa Hildebrandta, zastępcy 
prezydenta Arkadiusza Kraszkiewicza i sekre-
tarza miasta Bogusława Suwary. Do zawodów 
przystąpiły 3-osobowe drużyny z 6. wejhe-
rowskich szkół. Po otrzymaniu zadań w po-
staci krzyżówki drużyny z trasami na mapach 
udały się w teren poszukując miejsc w mieście 
o znaczeniu historycznym.

Jak poinformowała Bożena Wójcik w wejhe-
rowskich podchodach miejskich zwyciężyła 
drużyna Szkoły Podstawowej nr 9 wyprze-
dzając drużynę Szkoły Podstawowej nr 11 
oraz drużynę Społecznej Szkoły Podstawowej 
nr 1. Czwarte miejsce zajęła drużyna Szkoły 
Podstawowej nr 8, piąte – drużyna Szkoły 
Podstawowej nr 6, a szóste – drużyna Szkoły 
Podstawowej nr 5. W skład zwycięskiej dru-
żyny z „dziewiątki” wchodzili: Agata Eremus 
– jako kapitan oraz Milena Kłosowska i Ania 
Piotrowicz. Opiekunem drużyny SP nr 9 była 
Katarzyna Kowalewska.

Zastępca prezydenta Arkadiusz Kraszkie-
wicz po wręczeniu nagród - wspólnie z dyrek-
tor SP nr 9 Olgą Tomaszewską, pogratulował 
zawodnikom oraz ich opiekunem, którzy zna-
komicie przygotowali uczestników do rywa-
lizacji zarówno pod względem wiedzy histo-
rycznej, jak i znajomości przestrzeni miasta. 
Zapytał też uczniów o skalę trudności zadań 

konkursowych. Okazało się, że wszyscy uznali 
je za średnio trudne i zgodzili się, aby za rok 
podwyższyć skalę trudności tych zadań. Przy-
znano również, że najważniejszą była atrak-
cyjna i pożyteczna zabawa, w której wszyscy, 
bez względu na zdobyte miejsca, czują się 
zwycięzcami.

Źródło: UM Wejherowo
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Zwycięstwo drużyny SP nr 9 w podchodach
WEJHEroWo | Już po raz piętnasty Szkoła Podstawowa nr 9 zorganizowała miejskie podchody dla wejherowskich szkół. Turniej zorganizo-
wały Bożena Wójcik i Karolina Nalepka. Bazą imprezy był tradycyjnie Ratusz Miejski.
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W minioną sobotę o godz. 18.30 z Gniewina ruszył konwój 
humanitarny z darami dla partnerów z miasta Kołomyja na 
zachodzie Ukrainy. Dary zostały przekazane Charytatywnej 
Fundacji „Pokuttia” z Kołomyji na granicy polsko – ukraińskiej.
Delegacja dostarczyła na miejsce 100 sztuk materacy wojsko-
wych, 50 łóżek rozkładanych, 100 sztuk śpiworów, 100 sztuk 
karimat, 200 sztuk skarpet wełnianych, 100 sztuk apteczek 
pierwszej pomocy, 1000 sztuk kaszek, obiadków i deserków 
dla dzieci. Były to dary zebrane w ramach akcji przeprowa-
dzonych przez Stowarzyszenie Towarzystwo Oświatowe, 
ochotnicze straże pożarne, sołtysów, szkoły, osoby indywidu-
alne i przedsiębiorców. Akcja pomocy nadal trwa.
Źródło: UG Gniewino

POMOC dla MIaSTa 
KOłOMyJa
gMINa gNIEwINO | dzięki zaangażowaniu mieszkań-
ców, sołtysów oraz wielu innych osób, udało się ze-
brać i przewieźć na granicę polsko-ukraińską pomoc 
dla miasta Kołomyja w obwodzie iwanofrankowskim 
na zachodzie Ukrainy.

fot. UG Gniewino

OGłOSZenie 1/2022/DB

Miasto uruchomiło gminne dofinansowanie 
do wymiany „kopciuchów”

rEDA | Wpływ na jakość powietrza ma szereg zjawisk, lecz jedną z najważniejszych przy-
czyn złego stanu powierza jest emisja zanieczyszczeń z przestarzałych źródeł ogrzewania.

Właściciele budynków są zachęcani – 
również finansowo – do wymiany starych 
pieców na nowoczesne instalacje, przykła-
dem może być krajowy program „Czyste 
Powietrze”, od kilku lat udzielający dotacji 
na wymianę pieca. Swoje instrumenty za-
chęt mają też niektóre samorządy.

- 10 marca weszła w życie uchwała nr 
XLIII/434/2022 Rady Miejskiej w Redzie 
z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie 
przyjęcia „Regulaminu określającego za-
sady udzielania dotacji celowej na wymia-
nę nieefektywnych źródeł ciepła na pali-
wo stałe na terenie Gminy Miasto Reda” 
– mówi Krzysztof Krzemiński, Burmistrz 

Miasta Redy – W uzupełnieniu rządowe-
go dofinansowania z programu „Czyste 
Powietrze”, osobom wymieniającym sta-
ry piec dajemy możliwość ubiegania się 
o dotację w wysokości do 5 tysięcy zło-
tych. Pieniądze na ten cel pochodzą w ca-
łości z budżetu miasta.

Dotacja udzielana jest osobom fizycz-
nym, które nie prowadzą działalności 
gospodarczej (w tym działalności rolni-
czej). O dofinansowanie może ubiegać się 
właściciel, współwłaściciel lub użytkow-
nik wieczysty budynku jednorodzinnego, 
a także właściciel wydzielonego lokalu 
mieszkalnego w budynku jednorodzin-

nym, w którym nie jest prowadzona dzia-
łalność gospodarcza (w tym rolnicza).

Na co można złożyć wniosek?
- Dofinansowujemy wymianę starego 

kotła na instalację centralnego ogrze-
wania, sieć gazową, odnawialne źródła 
energii, ogrzewanie olejowe lub ogrzewa-
nie elektryczne – mówi Joanna Frankow-
ska, kierownik Referatu Bezpieczeństwa 
i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta 
w Redzie – Ze złożeniem wniosku nie na-
leży zbytnio zwlekać, gdyż ilość środków 
na dany rok  jest ograniczona, a ostatecz-
na data zakończenia i rozliczenia zadania 
rozpoczętego po zawarciu umowy z Gmi-

ną  przypada 10 grudnia danego roku.
Wnioski można składać w Urzędzie 

Miasta w Redzie, pokój nr 10 i 11 na par-
terze. Więcej informacji można uzyskać 
telefonicznie, pod nr 58-738-60-90 i 58-
738-60-69 lub na stronie: bip.reda.pl.

Zgodnie z przepisami tzw. „uchwały 
antysmogowej dla miast”, od 1 września 

2024r. nie będzie już można eksploatować 
przestarzałych kotłów na paliwo stałe po-
niżej 3 klasy, czyli tzw. „kopciuchów”. Do 
tego czasu muszą zostać wymienione na 
nowe, bezpieczne dla środowiska. Kotły 
klasy 3 i 4 muszą zostać wyłączone z eks-
ploatacji do 1 września 2026r.

Źródło: UM Reda
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W ramach tzw. uchwa-
ły antysmogowej, którą 
w 2020 r. roku przyjął 
Sejmik Województwa Po-
morskiego, w całym regio-
nie trwa proces wymiany 
pieców na paliwa stałe 
na bardziej ekologiczne 
źródła ogrzewania. Na 
wymianę przestarzałych 
kotłów bezklasowych po-
zostały już tylko dwa lata.

PrOgraM „CzySTE POwIETrzE”
Mieszkańcy Wejherowa, którzy są właścicielami domów jednoro-

dzinnych, mogą składać wnioski do programu dofinansowania „Czyste 
Powietrze”, które przyznaje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Na mocy zawartego porozumienia 
między miastem a WFOŚIGW, właściciele budynków jednorodzinnych 
w Wejherowie mogą uzyskać pomoc bezpośrednio w Urzędzie Miejskim 
w Wejherowie, bez konieczności wyjeżdżania do Gdańska. Kontakt: tel. 
58 677 71 06 lub mailowo: czystepowietrze@um.wejherowo.pl. 

PONad 150 wNIOSKów w 2 laTa
W Wejherowie postępuje likwidacja tzw. kopciuchów w miejskich bu-

dynkach, również prywatni właściciele likwidują stare piece, zwłaszcza 
że mogą korzystać z dofinansowania, które pozwoli im dostosować się 
do nowych wymogów.

W 2021 roku wejherowianie złożyli 102 wnioski o dofinansowanie 
z programu „Czyste Powietrze”, w tym 52 bezpośrednio w wejherowskim 
urzędzie. Pozostałe złożone były w WFOŚiGW w Gdańsku. W 2020 r. 
łącznie złożono 50. wniosków, z czego 28 – w Wejherowie.

Z kotłów CO oraz pieców na paliwa stałe można korzystać najpóźniej 
do lipca 2035 roku (klasa 5 – najwyższa). Piece i kotły o niższej klasie (3 
i 4) należy wymienić do września 2026 roku. Te, które nie mają określonej 
klasy albo są 1 lub 2 kategorii, należy wymienić już do września 2024 r.

Pełna informacja o programie oraz wniosek o dofinansowanie jest do-
stępny na stronie: portalbeneficjenta.wfos.gdansk.pl.

Źródło: UM Wejherwo

Wymieniają swoje 
piece węglowe
WEJHEroWo | Całe Pomorze, w tym Wejherowo walczy ze 
starymi piecami węglowymi. Wymiana przestarzałych, szkodliwych 
dla środowiska kotłów na bardziej ekologiczne to w obecnych cza-
sach priorytetowe zadanie, aby podnieść jakość powietrza, którym 
wszyscy oddychamy. Tylko w samym 2021 r. ponad 100. właścicieli 
prywatnych budynków zdecydowało się skorzystać z dofinansowa-
nia „Czyste Powietrze”.
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Ubrania, jedzenie, łóżeczka dla dzieci, 
kosmetyki, koce, leki - to wszystko miesz-
kańcy dostarczyli potrzebującym Do akcji 
przyłączyli się radni Rady Miejskiej, MOPS, 
MOSiR, wszystkie placówki oświatowe 
z terenu miasta Redy, pracownicy redzkie-
go oddziału banku PKO BP, gabinet kosme-
tyczny „MoniQ” oraz pracownicy Urzędu 
Miasta w Redzie.

- Cieszymy się, że nasi mieszkańcy są goto-
wi do pomocy, dziękujemy wszystkim i każ-
demu z osobna. Zgłaszających się  wciąż 
przybywa, nie brakuje ludzi o dobrym sercu 
- mówi Hanna Janiak, Sekretarz Miasta 
Redy i koordynator działań humanitarnych 
na terenie Gminy – Szczególnie pragnę 
podziękować radnej Emilii Sawickiej-Lieder, 
która każdego dnia koordynuje wydawanie 
rzeczy dla Ukraińców z magazynu Urzędu 
Miasta w Redzie oraz aktywnie uczestniczy 
przy zbiórkach dla uchodźców.
Redzianie przyjmują też uchodźców do 
swoich domów i rodzin. Na terenie gminy 
przebywa już kilkaset osób, które uciekły 
z Ukrainy przed wojną. Jednocześnie przy-
bywa wolontariuszy. Zgłaszają się osoby, 
które mogą pomóc przy zbiórkach, oferują 
organizację zajęć ruchowych dla dzieci, 
są ludzie, którzy zapewniają uchodźcom 
transport, opiekę medyczną oraz pracę. 
- Główny wysiłek kierujemy na zapew-
nienie uchodźcom dachu nad głową, 
wyżywienia oraz możliwości kontynuacji 
nauki szkolnej dla dzieci. Dla dorosłych 
niebawem zostaną uruchomione zaję-
cia językowe. W poniedziałek odbyło się 
spotkanie wolontariuszy, na które zgłosiło 
się aż 38 osób. Każdy już dostał konkretne 
zadania, przyda się każda para rąk - mówi 
koordynująca pracę wolontariuszy Gabriela 
Krzemińska, była nauczycielka Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Redzie.
Źródło: UM Reda

MIESzKańCy POMagaJą UKraINIE
rEda | Mieszkańcy redy nie pozostali obojętni i ruszyli z pomocą dla uchodźców z Ukra-
iny. w Ochotniczej Straży Pożarnej i Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w redzie 
zorganizowano zbiórkę darów, a odzew jest ogromny.

fot. Um reda
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W związku z powyższym w CSK odbędzie się 
pierwszy kurs na ratownika wodnego. Kandydat 
podczas egzaminu musi przepłynąć między innymi 
400 metrów w czasie krótszym niż 8 minut. Dlatego 
Ratownictwo Wodne Szemud daje możliwość spraw-
dzenia swoich sił i organizuje tak zwany egzamin 
przedwstępny. Odbędzie się on 24 oraz 31 marca 
o godzinie 20:15 na basenie w Centrum Sportowym 
w Kielnie. Trzeba przepłynąć dystans 300 metrów w 9 
minut w tym 18 metrów pod wodą. Złamanie tego 
czasu będzie jednoznaczne z zakwalifikowaniem się 
do kursu. Link do zapisów jest na stronie facebook 
Ratownictwo Wodne Szemud. Kandydaci na ratowni-
ka ponadto muszą mieć rocznikowo 18 lat oraz ukoń-
czyć kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy. Dlatego 
Ratownictwo Wodne Szemud zaprasza tym bardziej 
strażaków OSP, którzy posiadają takie uprawnienia. 
KPP będzie można również zaliczyć podczas kursu.

Kurs na ratownika wodnego składa się z minimum 
63 jednostek dydaktycznych, z czego 20 godzin to 
teoria, a 43 godziny to ćwiczenia praktyczne. Do-

datkowo oprócz kursu będzie można zdobyć dodat-
kowe uprawnienia - patent nurkowy OWD czy też 
patent sternika motorowodnego. Kurs organizowany 
przez Stowarzyszenie Ratownictwo Wodne Szemud 
rozpocznie się w czwartek 7 kwietnia w Centrum 
Sportowym w Kielnie i jest zgodny ze wszystkimi 
wytycznymi MSWiA. Z takim uprawnieniem bę-
dzie można podjąć pracę na każdym kąpielisku czy 
obiekcie sportowym czy rekreacyjnym. Ratownic-
two Wodne Szemud planuje przeprowadzić egzamin 
na ratownika wodnego 11 lub 12 czerwca.

Warto też przypomnieć o ofercie nowoczesne-
go Centrum Sportowego w Kielnie. Mieszkańcy 
tej i sąsiednich miejscowości nie muszą jeździć do 
Trójmiasta, aby skorzystać z różnych atrakcji spor-
towych.  Ścianka wspinaczkowa, korty do squasha, 
siłownia z sauną, sale do fitnessu, hala sportowa 
i najważniejsze - basen z kameralną strefą aquapark. 
Oferta Centrum Sportowego w Kielnie wygląda za-
chęcająco nie tylko dla mieszkańców. Atutem kom-
pleksu jest także jego lokalizacja. Szemud to wiejska 
gmina, która liczy mniej niż dwadzieścia tysięcy 
mieszkańców. Dostępność i atrakcyjność centrum 
sportowego to coś, czego pozazdrościć mogą gminy 
w całej Polsce.

Organizowane są również zapachowe seanse aro-
materapeutyczne z saunamistrzem oraz nauka wspi-
naczki z profesjonalnymi instruktorami. A wszystko 
w atrakcyjnej cenie, niejednokrotnie kilka razy niż-
szej niż w pomorskich aquaparkach.

Centrum sportowe w Kielnie otwarte jest codzien-
nie, od poniedziałku do niedzieli działa od 7:00 do 
22:00, a w weekendy od 8:00 do 20:00.

źródło: UG Szemud

Kurs na ratownika wodnego
GMINA SZEMUD | Każdy kto chce zostać ratownikiem wodnym będzie mógł zdobyć uprawnienia 
w Kielnie. Stowarzyszenie Ratownictwo Wodne Szemud działające w Centrum Sportowym w Kielnie 
uzyskało zgodę od MSWiA na wykonywanie ratownictwa wodnego.
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TaTy
składają

ŻONy
Krzysztof Woźniak

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Rumi wraz z Radnymi

Michał Pasieczny
Burmistrz Miasta Rumi wraz 

z pracownikami Urzędu

składają
Starosta Wejherowski

Gabriela Lisius
wraz z Zarządem Powiatu i Współpracownikami

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci
najszczersze wyrazy współczucia 

oraz słowa wsparcia i otuchy z powodu śmierci

Panu 
Panu RObeRTOwi 

KamińsKiemuadamOwi KleiNOwi

OGłOSZenie 68/2022/DBOGłOSZenie 73/2022/DB

"Można odejść na zawsze, 
by stale być blisko …"

Ks. J. Twardowski

Panu

adamOwi 
KleiN

Byłemu Dyrektorowi Szkoły 
Podstawowej nr 5 w Wejherowie 

wyrazy najgłębszego współczucia 
i słowa otuchy w tych trudnych chwilach 

po śmierci

ŻONy
składa

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

OGłOSZenie 70/2022/DB
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"Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”
Ks. J. Twardowski

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

OGłOSZenie 71/2022/DB

weRNeRa
bRuNaTH

Z ogromnym żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

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

składają

współtwórcy Pomnika Jakuba wejhera 
założyciela miasta wejherowa

Bogusław Suwara
Sekretarz Miasta Wejherowa

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami
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Uczestnicy zmagali się w takich konku-
rencjach jak test wiedzy informatycznej, 
budowa komputera, elementy programo-
wania, arkusz kalkulacyjny i prezentacja 
multimedialna. Podczas uroczystego pod-
sumowania zawodów, które miały miejsce 
w ratuszu, zastępca prezydenta Wejhero-
wa Arkadiusz Kraszkiewicz pogratulował 
organizatorom sprawnego przeprowadze-
nia zawodów a zawodnikom reprezentu-
jących swoje szkoły - znakomitej wiedzy 
z zakresu informatyki i znajomości pro-
gramów komputerowych. Nadmienił też, 
że  Mistrzostwa odbyły się w wersji online 
za pośrednictwem platformy MS Teams, 
a po raz pierwszy ich zakończenie zorga-
nizowano w ratuszu.

wyNIKI MISTrzOSTw
Drużynowo, w kategorii klas 4-6 pierw-
sze miejsce zdobyła drużyna Szkoły 
Podstawowej nr 6 (Aleksandra Krampa 
i Martyna Klanczkowska), drugie miejsce 
wywalczyła drużyna SP nr 6 (Anna Itrich 
i Kuba Dobkowski), a na trzecim miejscu 
uplasowała się drużyna SP nr 9 (Nikodem 
Lis i Szymon Sienkiewicz).
Indywidualnie w kategorii klas 4-6 pierw-
sze miejsce zdobyła Aleksandra Kram-
pa (SP nr 6), drugie miejsce wywalczyła 
Martyna Klanczkowska (SP nr 6) a trzecie 
zajął Kuba Dobkowski (SP nr 6).

Drużynowo, w kategorii klas 7-8 pierw-
sze miejsce zdobyła drużyna Szkoły Pod-
stawowej nr 9 (Witold Milewski i Oliwier 
Kruk), drugie miejsce wywalczyła druży-
na Szkoły Podstawowej nr 5 (Jędrzej Ula-
towski i Mateusz Kramik), a na trzecim 
miejscu uplasowała się drużyna Szkoły 
Podstawowej nr 6 (Anna Glińska i Rok-
sana Liedke).
Indywidualnie w kategorii klas 7-8 pierw-

sze miejsce zdobył Jędrzej Ulatowski (SP 
nr 5), drugie miejsce wywalczył Witold 
Milewski (SP nr 9), a trzecie miejsce zajął 
Oliwier Kruk (SP nr 9).
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 6 Piotr 
Litwin ocenił, że poziom zawodów był wy-
soki, a uczestnicy bardzo dobrze poradzili 
sobie z poszczególnymi konkurencjami. 
Dyrektor podkreślił, że dzięki sponsorom 
podtrzymano tradycję, że każdy uczest-

nik Mistrzostw otrzymuje nagrodę rze-
czową. Uczestnicy mistrzostw otrzymali 
puchary, medale, dyplomy oraz nagrody 
rzeczowe ufundowane przez sponsorów. 
Nagrody wręczali: wiceprezydent Mia-
sta Wejherowa Arkadiusz Kraszkiewicz, 
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 Piotr 
Litwin, dyrektor PZS nr 2 Krystyna Grub-
ba, Przewodnicząca Rady Rodziców przy 
SP nr 6 Sonia Skiba oraz przedstawiciel 

sponsorów Waldemar Węgrzynowski 
(Edu Team).
Pożyteczna współpraca z Technikum 
Elektrycznym
Oceny wyników dokonała komisja sę-
dziowska w składzie: Ewa Seredyn, Wal-
demar Węgrzynowski, Konrad Wyłomski 
i Tomasz Mierk. Dyrektor Piotr Litwin 
wręczył pisemne podziękowania juro-
rom za udział w pracy komisji. Podzię-
kowania otrzymali także sponsorzy m.in 
z-ca prezydenta Arkadiusz Kraszkiewicz, 
Waldemar Węgrzynowski z instytutu 
Edu Team i przewodnicząca Rady Ro-
dziców – Sonia Skiba. Przebieg imprezy 
prowadziła Barbara Prądzyńska.
Warto podkreślić, że znakomita współ-
praca Szkoły Podstawowej nr 6 z Ze-
społem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, 
owocuje kształceniem najzdolniejszych 
pod względem informatyki absolwen-
tów podstawówki w Elektryku, którzy 
często dalszą edukację kontynuują m.in. 
na Politechnice Gdańskiej. Za współpra-
cę i wsparcie w Mistrzostwach Wiedzy 
Komputerowej Miasta Wejherowa dyrek-
tor szóstki Piotr Litwin wręczył Krysty-
nie Grubbie - dyrektor wejherowskiego 
Elektryka – pamiątkowy dyplom grawe-
rowany w etui oraz Medal 70-lecia Szkoły 
Podstawowej nr 6.
źródło: UM Wejherowo
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Mistrzowie wiedzy komputerowej
WEJHEroWo | Dobiegły końca XVI Mistrzostwa Wiedzy Komputerowej Szkół Podstawowych Miasta Wejherowa pod patronatem Prezydenta Miasta Wejhe-
rowa organizowane przez Szkołę Podstawową nr 6 w Wejherowie. Patronat naukowy nad zawodami sprawował Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Wejherowie 
- Elektryk, a patronat medialny – Twoja Telewizja Morska. W rywalizacji wzięło udział 18. uczniów z wejherowskich szkół podstawowych.

Wyposażanie placów zabaw jest 
atestowane i przystosowane do tego 
typu obiektów, ale nie jest odporne na 
celowe ich demolowanie przez chuliga-
nów. Obiekty sportowe i rekreacyjne są 
regularnie kontrolowane i nadzorowane 
przez Administratora pod kątem porząd-
ku i bezpieczeństwa. Niestety żadna 
kontrola ani nadzór, nie zastąpi osobistej 
odpowiedzialności i czujności osób, któ-
re z nich korzystają. To my – mieszkańcy 
musimy reagować i zwracać uwagę.
- Robimy wszystko w mieście, aby pla-
ce zabaw były kolorowe, nowoczesne 
i atrakcyjne, powstaje ich coraz więcej, 
bo zależy nam, aby były ulubionym 
miejscem wypoczynku dla dzieci i ich 
opiekunów – podkreśla Beata Rutkie-
wicz, zastępca prezydenta Wejhero-
wa ds. rozwoju miasta. – Jednak jak 
się okazuje, place zabaw to często 
sceneria na niepożądane spotkania, 
które kończą się bezmyślną dewastacją 
urządzeń zabawowych i otoczenia. Li-
sta uszkodzonych urządzeń jest długa. 
Apelujemy do mieszkańców - jeśli 
ktokolwiek jest świadkiem dewastacji 
lub niewłaściwych zachowań mających 
miejsce na placach zabaw, prosimy 
o interwencję. Dbajmy o nasze dobro 
wspólne, tym bardziej jeżeli chcemy, 
by dzieci bawiły się w bezpiecznych 
i komfortowych warunkach. Mają słu-

żyć naszym dzieciom, a nie wandalom. 
Wyposażenie placów zabaw i ich bieżą-
ce utrzymanie jest bardzo kosztowne, 
a koszty napraw wandalizmu ponoszą 
wszyscy mieszkańcy miasta.

zNISzCzONE hUśTawKI I PIaSKOwNICE
Na nowo wybudowanym boisku do piłki 
nożnej przy os. Dzięcielskiego wyłamana 
została tablica regulaminowa, a na placu 
zabaw przy boisku celowo uszkodzona 
huśtawka. Ponadto na placu zabaw przy 
ul. Iwaszkiewicza zniszczone zostały 
urządzenia zabawowe - złamana została 
huśtawka typu "ważka" oraz umyślnie 
uszkodzone zostało siedzisko huśtawki 
łańcuchowej. Następne akty wandalizmu 
stwierdzono również na placu im. Ry-
szarda Jakubka przy ul. Mostnika, gdzie 

uszkodzone zostało urządzenie zabawo-
we – baszta. Na boisku do koszykówki 
przy ul. Sikorskiego kolejny raz doszło 
do celowego rozerwania piłkochwytu. 
Również na placu zabaw przy ulicy Ju-
dyckiego doszło do przypadków dewa-
stacji – zdemolowane zostały elementy 
siedziska piaskownicy oraz wyrwany 
odbojnik huśtawki typu „ważka”.

USzKOdzONa wIaTa PIKNIKOwa
Podczas ostatnich przeglądów obiek-
tów stwierdzono, że na wielu z nich 
doszło do uszkodzeń, które są aktem 
wandalizmu. Uszkodzona została wiata 
piknikowa na ulicy Konopnickiej, wanda-
le zdemolowali, wybili jedną z jej ścian, 
naruszając konstrukcję wiaty.
Źródło: UM Wejherowo

dEwaSTaCJE Na PlaCaCh zabaw
wEJhErOwO | Place zabaw, na których dzieci mają bezpiecznie bawić się na świeżym powietrzu oraz wypoczywać razem 
z rodzicami, są regularnie dewastowane przez chuliganów. wulgarne napisy, celowe uszkodzenia urządzeń i elementów 
zapewniających bezpieczeństwo, umyślnie rozerwane piłkochwyty, zdemolowane piaskownice - to tylko część ze znisz-
czeń na placach zabaw.
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W ramach projektu: „Budowa IV etapu kanalizacji sanitarnej w miej-
scowości Orle w gminie Wejherowo” Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni wykonało i przekazano do użytkowania 
8,6 km kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej wraz z jedną 
przepompownią ścieków o wartości brutto 9,2 mln zł. Jest to kolejny, 
czwarty etap budowy instalacji na terenie tego sołectwa. 

W ramach współpracy między PEWIK Gdynia i Gminą Wejherowo 
w czterech etapach zrealizowano ponad 32 kilometry nowej sieci kanali-
zacji sanitarnej w sołectwach Bolszewo, Góra i Orle za łączną kwotę po-
nad 29 milionów złotych. Koszty wykonania dokumentacji projektowej 
zostały sfinansowane z budżetu Gminy Wejherowo zaś roboty budowla-
ne zrealizowane zostały ze środków PEWIK Gdynia.

Źródło: UG Wejherowo

Kanalizacja 
w Orlu oddana do 
eksploatacji
GMINA WEJHEroWo | Z początkiem marca do eksploatacji został 
oddany kolejny odcinek kanalizacji sanitarnej w Orlu.
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Uchodźcy ukraiń-
scy, którzy przybyli 
do Rumi będą mogli 
uczestniczyć w spo-
tkaniach integracyj-
no-informacyjnych 
organizowanych 
w Klubie Integracji 
Społecznej „Zagó-
rze” w każdy czwar-
tek. Cykl czwartko-

wych spotkań będzie okazją do wymiany doświadczeń oraz 
informacji ułatwiających pobyt w Polsce. Poruszane będą 
kwestie formalne dotyczące legalizacji pobytu - tutaj omó-
wić je będzie można z pracownikami Urzędu Miasta Rumi.
Ważne informacje:
do dyspozycji uczestników będzie tłumacz,
osoby, które przyjdą na spotkanie z małymi dziećmi, będą 
mogły przekazać swoje pociechy pod opiekę animatorów 
z Klubu Malucha.
Spotkanie będą odbywały się czwartki w godzinach 11:00-
13:00 w siedzibie Klubu Integracji Społecznej przy ul. 
Sabata 3. Więcej informacji można uzyskać pod numerem 
telefonu: 537 807 430.
źródło: mops.rumia.pl

„UKraIńSKIE KawIarENKI” 
SPOTKaNIa dla UChOdźCów
rUMIa | Klub Integracji Społecznej „zagórze” w rumi 
rozpoczyna cykl spotkań integracyjno-informacyjnych 
dla uchodźców z Ukrainy.

fot. rumia.eu

Lekcje polskiego 
dla Ukraińców

Do takiej pomocy można wliczyć również edukacje. 
W Domu Społecznym przy ul. Dworcowej 12 prowa-
dzonym przez Stowarzyszenie Przyjaciół Rodziny, 
organizowane są bezpłatne lekcje języka polskiego. 
Konwersacje w języku polskim odbywają się od po-
niedziałku do czwartku (piątki do uzgodnienia) - dla 
kobiet w godz. 10-12, a dla dzieci i młodzieży w godz. 
15.30-17.30.

W jednym z takich spotkań uczestniczył Arkadiusz 
Kraszkiewiecz, zastępca prezydenta Wejherowa.

- Chciałbym zapewnić, że jako miasto udzielamy 
wszelkiej pomocy potrzebnej obywatelom Ukrainy 
przebywającym w naszym mieście – mówi Arkadiusz 
Kraszkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa ds. 
społecznych i ekonomicznych. – Dziękuję wszystkim 
mieszkańcom Wejherowa, którzy tak aktywnie włą-
czyli się w pomoc i bezinteresownie udzielają pomo-
cy. Przy okazji dziękuję wszystkim wolontariuszom, 
ojcom Franciszkanom, którzy goszczą obywateli 
Ukrainy w Domu Pielgrzyma, firmom i instytucjom, 
które organizują pomoc.

Podczas spotkania prowadzonego przez Grzegorza 

Gaszte, kierownika Wydziału Spraw Obywatelskich 
i Urzędu Stanu Cywilnego Urzędu Miejskiego w Wej-
herowie, omawiano formalne czynnościach pozwa-
lające na pobyt, ale także wykonywaniu pracy czy 
kontynuowaniu nauki na terytorium Polski. W spo-
tkaniu uczestniczyły także Emilia Marzejon, zastępca 
dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Wejherowie oraz Zofia Kusterska, prezes Stowarzy-
szenia Przyjaciół Rodziny.

W Wejherowie informacji w zakresie pomocy 
uchodźcom udziela Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej, który wspólnie z Pomorską Grupą Poszuki-
wawczo – Ratowniczą GRYF w Wejherowie, organi-
zuje zbiórkę. Wszystkie rzeczy, ale wyłącznie nowe, 
można przynosić do punktu, który znajduje się przy 
ul. Sikorskiego 42 w Wejherowie.

W akcje pomocy włącza się również Filharmonia 
Kaszubska z szeroką ofertą kulturalno – edukacyjną 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Również Miejska 
Biblioteka Publiczna organizować będzie spotkania 
integracyjne dla obywateli Ukrainy.

Źródło: wejherowo.pl

WEJHEroWo | Mieszkańcy jak i włodarze aktywnie włączają się w pomoc 
uchodźcom wojennym, chociażby w postaci zbiórek potrzebnych rzeczy, 
wsparcia zawodowego czy psychologicznego.
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Akcja pomocowa dla Ukrainy
WEJHEroWo | Od momentu ataku militarnego Rosji na Ukrainę trwa akcja zbierania środków medyczno-opatrunkowych i innych rzeczy dla poszkodo-
wanych tą wojną mieszkańców Ukrainy. O prowadzonej akcji przez Pomorską Grupę Poszukiwawczo-Ratowniczą GRYF mówi jej szef Michał Parzych.

- Staram się, aby akcja niesienia pomocy 
dla Ukrainy była należycie skoordynowa-
na we współpracy z Miastem i Powiatem, 
Ośrodkami Pomocy Społecznej – Miejskim 
i Gminnym, wydziałem zarządzania kryzyso-
wego, strażakami OSP Wejherowo, Aresztem 
Śledczym oraz grupą Widzialna Ręka. Mam 
też szeroką siatkę kontaktów z ratownikami 
i instytucjami świadczącymi usługi medyczne. 
Ostatnio mocno zaangażowaliśmy się w wy-
delegowanie pojazdu Szpitali Pomorskich Sp. 
z oo. z Wejherowa na pomoc Ukrainie z zało-
gą ratowników, którzy tam pracują. Naszym 
celem było wyposażenie tej karetki w środki 
medyczno-opatrunkowe i inne pomoce zebra-
ne w ramach akcji społecznej na rzecz Ukrainy 
– mówi koordynator akcji pomocowej Michał 
Parzych z PGPR „Gryf ”.

Jak informuje zespół ten udał się do Przemy-

śla, gdzie na dworcu PKP udzielają pomocy 
osobom przyjeżdżającym do Polski z Ukrainy. 
W najbliższym czasie odbędzie się narada, 
której celem będzie zorganizowanie kolejnego 
wyjazdu z zespołem wolontariuszy do obsłu-
gi ludzi przyjeżdżających z Ukrainy, zarówno 
tych na dworcu – podczas wysiadania z pocią-
gu, jak i na punkcie granicznym. Większość 
są to osoby bardzo wycieńczone przebiegiem 
wojny oraz długotrwałą podróżą, bywa że 
w starszym wieku, bądź niesprawne fizycznie, 
a także dzieci. Wraz z tą ekipą zostanie wysła-
ny kolejny transport zebranych środków nie-
sionej pomocy.

Cały czas trwa zbiórka darów, które groma-
dzone są zarówno w bazie przy ul. Sikorskiego, 
jak i w innych miejscach. Dary trafiają nie tyl-
ko na dworzec do Przemyśla i na granicę, ale 
również do osób z Ukrainy przebywających na 

terenie Wejherowa, których jest już ponad sto.
- Należy się ogromne podziękowanie 

mieszkańcom naszego miasta za wrażliwość 
w niesieniu pomocy dla Ukrainy. Niektórzy 
przynosili dary ze łzami w oczach wyrażając 
oburzenie i współczucie dla niewinnych ofiar 
rosyjskiej agresji – dodaje Michał Parzych.

Dary dla Ukrainy dystrybuowane przez 
PGPR Gryf przyjmowane są w następują-
cych punktach: w Wejherowie – Instlalert, ul. 
Sikorskiego 42, ul. Sobieskiego 328d/5 oraz 
w Rumi: PWE Studio ul. Abrahama 12 i Eko-
logiczna Szkoła Społeczna. Zainteresowani 
niesieniem pomocowy dla poszkodowanych 
wojną z Rosją mieszkańców Ukrainy mogą 
skorystać z facebookowego profilu PGPR 
Gryf, gdzie znajduje się lista potrzeb oraz kon-
to finansowe „Zrzutka”.

źródło: UM Wejherowofo
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Miasto organizuje nauki dla najmłodszych Ukraińców. 
– Jak przekonujemy się w ostatnim czasie, konflikt zbrojny 
na Ukrainie spowodował, że polska edukacja stanęła przed 
naprawdę dużym wyzwaniem – mówi Arkadiusz Krasz-
kiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa ds. społecznych 
i ekonomicznych. – W Wejherowie wciąż nie wiemy, ile 
mniej więcej miejsc musimy przygotowywać. Jednak jedno 
jest pewne, w tym trudnym czasie musimy zapewnić godne 
warunki nauczania oraz adaptacji najmłodszym obywate-
lom Ukrainy, którzy do nas przyjeżdżają. Spotykamy się 
z dyrektorami szkół i przedszkoli i staramy się na bieżąco 
podchodzić do tego tematu. Oprócz zapewnienia obowiąz-
ku szkolnego wszystkim małym obywatelom z Ukrainy, 
planujemy inne formy pomocy m.in. spotkania organizowa-
ne np. w miejskiej bibliotece dla obywateli z Ukrainy..
Wejherowskie szkoły samorządowe aktywnie włączyły się 
w pomoc mieszkańcom Ukrainy organizując zbiórki. Młodzi 
mieszkańcy miasta z wielkim zaangażowaniem w swo-
ich szkołach zbiera środki czystości, higieny osobistej, 
materiały opatrunkowe, a także wodę butelkowaną oraz 
żywność o długiej dacie przydatności do spożycia. W nie-
których placówkach przyjmowana jest nowa odzież, koce, 
a nawet łóżka polowe.
Zbiórki i pomoc uchodźcom
W mieście organizowane są zbiórki i różnego rodzaju 
pomoc uchodźcom, w tym w zakresie opieki medycznej, 
edukacji, wsparcia językowego czy psychologicznego. Wej-
herowianie, którzy chcą przyjąć uchodźców pod swój dach, 
są proszeni o kontakt z Urzędem Miasta w Wejherowie, aby 
określić zakres oferowanej pomocy – nr telefonu: 58 677 71 
37. Tylko mając pełną wiedzę o liczbie obywateli z Ukra-
iny, będziemy w stanie zapewnić docelową, konkretną dla 
każdej rodziny pomoc. 
W Wejherowie informacji w zakresie pomocy uchodź-
com udziela Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który 
wspólnie z Pomorską Grupą Poszukiwawczo – Ratowniczą 
GRYF w Wejherowie, organizuje zbiórkę. Wszystkie rzeczy, 
ale wyłącznie nowe, można przynosić do punktu, który 
znajduje się przy ul. Sikorskiego 42 w Wejherowie (czynny 
codziennie, także w weekend od 8 do 16).
źródło: UM Wejherowo

UKraIńSCy UCzNIOwIE 
w wEJhErOwSKICh 
SzKOłaCh
wEJhErOwO | w związku z napływem do miasta obywa-
teli z Ukrainy, w wejherowskich szkołach podstawowych 
prowadzonych przez miasto, przygotowywane są miejsca 
dla dzieci zza wschodniej granicy. zastępca prezydenta 
wejherowa arkadiusz Kraszkiewicz spotkał się w tej 
sprawie z dyrektorami placówek i urzędnikami odpowie-
dzialnymi za koordynowanie pomocy uchodźcom.
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Zimny prysznic Stolema na inaugurację
PIŁKA NoŻNA | Aż 0:5 przegrał Stolem Gniewino na inaugurację rundy rewanżowej w III lidze. - Na pewno to był bardzo zimny prysznic – powiedział 
po meczu trener Stolema. W IV lidze powody do radości mieli piłkarze Wikędu Luzino i WKS Gryfa Wejherowo.

Na pewno nie taki debiut na ławce 
trenerskiej Stolema Gniewino wyma-
rzył sobie nowy szkoleniowiec benia-
minka z III ligi Jerzy Jastrzębowski. 
Jego gracze musieli przełknąć gorycz 
porażki w starciu z rezerwami szcze-
cińskiej Pogoni II. Po pierwszej poło-
wie Stolem przegrywał 0:1 po trafieniu 
w 15. minucie przez Oskara Kalenika. 
Ostatnie 20. minut meczu przyniosły 
kolejne cztery bramki. Prowadzenie 
dla „Portowców” na 2:0 w 71. min. 
podwyższył Stanisław Wawrzynowicz. 
Kilka minut później na listę strzelców 
wpisał się Wojciech Lisowski, a wynik 
spotkania ustalił Błażej Starzycki po-
konując golkipera zespołu z Gniewi-
na w 82. i 90. minucie. 

- Na pewno bardzo zimny prysznic. 
Nie ukrywam, że zdawaliśmy sobie 
sprawę z tego, że to groźny i wybie-
gany zespół. Niestety, to się potwier-
dziło. Przykro, że to się stało na in-
augurację. Nie takiego wyniku się 

spodziewaliśmy. Gra się rozsypała po 
utracie drugiej bramki. To była kwe-
stia czasu, kiedy strzelą kolejne gole. 
To jest sport i trzeba przyjąć na klatkę. 
To o niczym nie świadczy. Wszystko 
jeszcze przed nami – powiedział po 
spotkaniu trener Jerzy Jastrzębowski.

Stolem Gniewino po 19. kolejkach 
zajmuje 13. miejsce ze zdobyczą 19. 
punktów.

Zdecydowanie lepszy początek dru-
giej części sezonu, ale na boiskach 
w IV lidze, mają WKS Gryf Wejhero-
wo i Wikęd Luzino. Obie ekipy zano-
towały drugie zwycięstwa w rundzie 
wiosennej. W 18. kolejce żółto-czarni 
pokonali na wyjeździe Jantar Ustka 
4:1. Dwie bramki dla gryfitów zdobył 
nowym napastnik wejherowian Mate-
usz Dampc, a pozostałe dwa trafienia 
dołożyli  Maciej Koszałka i Rafał Jahn. 
Dodajmy, że dla Jantara honorową 
bramkę zdobył Bartłomiej Oleszczyk 
(notabene był piłkarze Gryfa). 

Z kolei Wikęd Luzino przed własną 
publicznością pokonał GKS Kowale. 
Podopieczni trenera Macieja Pliń-
skiego już od 11. minuty prowadzili 
2:0 po golach Krystiana Opłatkow-
skiego i Rafała Siemaszko. Przyjezdni 
nie dawali za wygraną i po zmianie 
stron za sprawą Krzysztofa Garbow-
skiego doprowadzili do wyrównania. 
Jednak ostatnie słowo należało do 
gospodarzy, a dokładniej Siemaszki, 
który bramką w 88. min. zapewnił 
wygraną Wikędowi. 

W nie najlepszych nastrojach są za 
to gracze Orkana Rumia, którzy prze-
grali drugi mecz z rzędy. Tym razem 
u siebie musieli uznać wyższość Gro-
mu Nowy Staw (2:5). Na listę strzel-
ców po stronie Orkana wpisali się 
Jakub Golc i Patryk Mróz. 

Po 18. kolejkach Orkan zajmuje 
przedostatnie, 20. miejsce, w tabe-
li. Gryf jest na 14. pozycji, a Wikęd 
awansował na 4. lokatę. fo
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Trener Tytanów z meczu jest bardzo zado-
wolony, choć przyznaje, że nie brakowało 
problemów. Niektóre decyzje były zbyt 
nerwowe, co dało pole do popisu rywalom.
-Mecz zaczął się dla nas znakomicie bo za-
częliśmy od wyniku (5:0), a więc wszystko 
mieliśmy pod kontrolą. Około dwudziestej 

minuty zaczęły się dla nas małe problemy, 
podejmowaliśmy trochę nerwowych decyzji 
i rywale zaczęli nas gonić. Na początku 
drugiej części spotkania również zabrakło 
z naszej strony koncentracji, pogubiliśmy 
się w grze, a w konsekwencji Gryfino dogo-
niło nas i prowadziliśmy różnicą tylko jednej 
bramki (17:16). Na szczęście w miarę szybko 
poukładaliśmy grę, ustawiliśmy dobrze 
obronę i odnieśliśmy cenne zwycięstwo. 
Cieszę się, że zagraliśmy to co mieliśmy na-
kreślone przed meczem, a drużyna walczyła 
przez całe spotkanie. Wszyscy zawodnicy 
mieli okazję zaprezentować się w tym 
meczu, tylko szkoda, że kostkę podkręcił 
Oskar Szafrański więc zobaczymy co z tego 
wyniknie. Ogólnie jestem bardzo zadowo-
lony z postawy moich podopiecznych. - 
Robert Wicon, trener Tytanów Wejherowo.
Tytani wystąpili w składzie: Nowosad, 
Cholcha - Warmbier (10), Jurkiewicz ( 8 
), Mikołaj Sałata (3), Radosław Sałata (3), 
Szafrański (2), Rompa (1), Wejher (1), Bartoś 
(1), M.Wicki (1), Klaman (1), R.Wicki, Przyma-
nowski, Pałkowski.
Dzięki temu zwycięstwu szczypiorniści 
umocnili się na czwartej pozycji w ligowej 
tabeli.
Źródło: Tytani Wejherowo/fb

TyTaNI POKONalI PgE gryfINO
PIłKa rĘCzNa | Ten mecz był jednym z najważniejszych w tym sezonie, dzięki wygra-
nej szczypiorniści z wejherowa umocnili swoją pozycję w tabeli.

fot. Tytani Wejherowo/fb

Tradycyjnie inauguracja odbędzie się w malowni-
czym Barłominie na terenie nowoczesnego ośrodka 
jeździeckiego.

Organizatorzy przewidzieli trasę podobną jak rok 
temu – bardzo wymagającą fizycznie, pełną tech-
nicznych zjazdów oraz długich podjazdów. Zawod-
nicy będą mieli do pokonania 34km lub 64km na 
koronnym dystansie MEGA. Niespodzianką będzie 
wprowadzenie do rywalizacji kilku technicznych 
singli, przede wszystkim w okolicach najwyższego 
punktu – Jeleniej Góry.

Niebywałą zachętą do uczestnictwa są wysokie 
nagrody finansowe dla wszystkich zawodników nie-
zależnie czy startują z licencją PZKOL czy bez. Otóż 
na dystansie MEGA główna nagroda pośród kobiet 
i mężczyzn to 600zł, 2. miejsce 400zł oraz najniższy 

stopień podium: 300zł. Dystans SPEED także zo-
stanie uhonorowany finansowo: 1. 300zł, 2. 200zł. 
3. 150zł.

Dodatkowo każdy uczestnik może liczyć na boga-
ty pakiet startowy gdzie znajdą się min: żel i baton 
energetyczny, piwo bezalkoholowe, napój energe-
tyczny oraz bon na posiłek po zawodach.

Zawody w Barłominie są wpisane do kalendarza 
PZKOL umożliwiając start zarówno amatorom jak 
i zawodnikom z licencją. Następne rowerowe im-
prezy z tego cyklu zaplanowano w Szemudzie (10 
kwietnia), Żukowie (8 maja), Kartuzach (25 maja), 
Lęborku (5 czerwca), Trąbkach Wielkich (10 lipca), 
Pelplinie (7 sierpnia) oraz Gdańsku (28 sierpnia).

Rejestrować można się za pośrednictwem strony 
– zapisy.pomerania-sports.pl.

W gminie Luzino będą się 
ścigać w kolarstwie górskim
KolArSTWo | MH Automatyka Pomerania MTB Maraton to seria zawodów dedykowana miłośnikom 
kolarstwa górskiego. Tegoroczny cykl będzie składać się z ośmiu wyścigów. Inauguracyjne zawody odbędą 
się 27 marca w Barłominie na terenie gminy Luzino. 
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