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-Jest to dla nas bardzo ważne, że wiążemy się 
z miastem Rumia. Miejsce jest bardzo dobre, 
myślimy o pracownikach, możliwym utwo-
rzeniu nowych miejsc pracy, a dla firmy Trefl 
to ogromny rozwój – mówi Kazimierz Wierz-
bicki, założyciel i akcjonariusz firmy Trefl S.A. 
– Początkowo zabudujemy 20 tysięcy me-
trów kwadratowych powierzchni, to będzie 
nasz pierwszy magazyn. Później będziemy 
to rozwijali, głównym celem jest trzykrot-
ne zwiększenie tej powierzchni. Wiąże się to 
z generalnymi planami firmy Trefl, zwiększe-
niem obrotów i zajęciem znaczącego miejsca 
na rynku światowym w naszych wyrobach: 
grach i puzzlach. W tym roku nasza firma 
została największym na świecie producen-
tem puzzli – 25 milionów pudełek, 15 tirów 
dziennie. Myślę, że jesteśmy już na tyle duzi, 
że będzie to miało jakieś pozytywne znaczenie 
dla miejsca, w którym będziemy. Chciałem też 
podziękować wszystkim osobom, które wło-
żyły ciężką pracę w to przedsięwzięcie, a panu 
burmistrzowi szczególnie. Jest to osoba po-
wszechnie już znana na Pomorzu, świetnie 
gospodaruje tym terenem. Rumia się rozwija, 
dlatego będzie nam bardzo miło tutaj gościć 
– dodaje.

Podpisanie umowy przedwstępnej pomiędzy 
spółką Rumia Invest Park, właścicielem grun-
tów, a gdyńskim przedsiębiorstwem Trefl od-
było się w siedzibie Klubu Integracji Społecznej 
„Zagórze”. Dokument sygnowali prezes zarzą-
du Trefla Jacek Behnke oraz prezes miejskiej 
spółki Agnieszka Rodak.

– Jesteśmy niezmiernie dumni i serdecznie 
dziękujemy za to, że Trefl nam zaufał i przyszedł 
do Rumi ze swoim biznesem. Tej marki nie trze-
ba nikomu przedstawiać, bo to nie tylko szeroko 
zakrojona działalność biznesowa, ale i odpo-
wiedzialność społeczna. W obu tych tkankach, 
także w dziedzinie sportowej, jako sponsor tytu-

larny drużyny siatkówki Trefl Gdańsk oraz dru-
żyny koszykówki Trefl Sopot, firma ma olbrzy-
mie osiągnięcia i to jest dla nas bardzo, bardzo 
cenne. Dlatego tym bardziej jesteśmy dumni 
i szczęśliwi, że Trefl zawita na rumskim terenie – 
podkreśla burmistrz Michał Pasieczny.

Źródło: rumia.eu

Już w 2017 roku samorząd stworzył 
koncepcję rozwiązań, jakie zaimplemen-
tować w Koleczkowie. W roku kolejnym 
zaakceptowano, że na drodze wojewódz-
kiej 218 zostanie stworzone rondo łączące 
drogę gminną ulicę Kieleńską, która także 
została przebudowana (2021-2022) przez 
Gminę Szemud oraz nową Chylońską (jest 
to droga powiatowa). Na podstawie tych 
założeń Urząd Gminy Szemud od 2018 
roku starał się, aby projekt stworzył Urząd 
Województwa Pomorskiego oraz Zarząd 
Powiatu Wejherowskiego. Po dwóch la-
tach zabiegania szemudzki samorząd 
rozpoczął jednak z własnych środków 
projektowanie części ul. Kieleńskiej oraz 
części ul. Chylońskiej. Dzięki inicjatywie 
Gminy Szemud i zdecydowanym działa-
niom Zarząd Powiatu Wejherowskiego 

rozpoczął projektować rondo wraz z czę-
ścią ul. Chylońskiej. Pojawiła się szansa, 
że Marszałek Województwa Pomorskiego 
wpisze rondo w Koleczkowie na listę dofi-
nansowania. Wójt Gminy Szemud ustalił 
z Zarządem Powiatu Wejherowskiego, aby 
ten element wyodrębnił z projektu. Nieste-
ty w pierwszej edycji samorząd nie otrzy-
mał środków na rondo z Polskiego Ładu. 
Wójt Gminy Szemud nieustannie zabiega 
o finansowanie tej inwestycji zaznaczając, 
że jest to główny zjazd z węzła Koleczko-
wo trasy S6 w kierunku północnym m.in. 
na Gdynię i Rumię. Aby nakreślić ważny 
projekt komunikacyjny Wójt Ryszard 
Kalkowski spotkał z wiceministrem in-
frastruktury Marcinem Horałą w stoli-
cy naszego kraju. Urząd Gminy Szemud 
monitoruje sytuację i wspiera ubiegający 

się o dofinansowanie tego projektu Za-
rząd Powiatu Wejherowskiego oraz Urząd 
Województwa Pomorskiego. Projektu jest 
podzielony na trzy zadania:droga woje-
wódzka - przebudowane na odcinku 277 
m, droga powiatowa - przebudowana na 
odcinku 1585 m, droga gminna - przebu-
dowana 767 m. Środki mają być zdobyte 
z kolejnej edycji Polskiego Ładu oraz Rzą-
dowego Funduszu Dróg Samorządowych. 
Całość projektu jest szacowana na około 
23 mln zł.

źródło: UG Szemud

Nowy układ drogowy w Koleczkowie
GMINA SZEMUD | Przed Gminą Szemud kolejna ważna inwestycja, która pozwoli wykorzystać potencjał Trasy Kaszubskiej oraz zmieni przepustowość 
istniejącego układu drogowego w Koleczkowie.
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Powstanie centrum logistyczne Trefl
RUMIA | Trefl S.A., największy na świecie producent puzzli, wybuduje w Rumi swoje centrum logistyczne. Przedsiębiorstwo podpisało 
umowę na zakup działek przy ulicy Północnej o łącznej powierzchni przekraczającej 9 hektarów. Szacowana wartość inwestycji to ponad 70 
milionów złotych.
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Po raz kolejny Powiat Wejherowski wsparł 
wejherowski szpital i  przekazał środki finan-
sowe pozwalające na zakup nieinwazyjnego 
aparatu do    badania głębszych warstw dna 
oka. Stosowne dokumenty podpisali Starosta 
Wejherowski Gabriela Lisius, Prezes Zarządu 
Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. Jolanta Sobierań-
ska-Grenda oraz Wiceprezes Zarządu Andrzej 
Zieleniewski. Podczas podpisania dokumentu 
obecny był także Radny Powiatu Wejherow-
skiego Tomasz Damaszke. 

– Jesteśmy po dwóch latach pandemii, która 
poza problemami psychologicznymi przyczy-
niła się m.in. do wzrostu wad wzroku u dzieci 
i młodzieży, na co wpływ miała z pewnością 
nauka zdalna. Zakup najnowszego sprzętu spe-

cjalistycznego do diagnostyki chorób oczu po-
zwoli wcześniej wykryć schorzenia, skuteczniej 
diagnozować wady wzroku i szybciej podjąć 
właściwe leczenie – mówi Starosta Wejherow-
ski Gabriela Lisius.

Każdego miesiąca Przyszpitalna Poradnia 
Okulistyczna przyjmuje 1000 pacjentów. Dzię-
ki nowemu aparatowi zwiększy się liczba dia-
gnozowanych osób.

– To bardzo ważny aparat, bo pozwala nam 
dokonać oceny, jak zaawansowany jest proces  
cukrzycowy u pacjenta jeśli chodzi o wzrok 
i w jaki sposób możemy mu pomóc. Im szyb-
ciej wyłapujemy pacjentów ze zmianami cu-
krzycowymi, tym łatwiej jest zapobiegać temu 
i równocześnie ratować wzrok. Cukrzyca jest 

jedną z najgorszych chorób, która jeśli chodzi 
o okulistykę prowadzi często do ślepoty. Aparat 
angio-OCT pozwala ocenić głębsze warstwy 
poza siatkówką i wyłapać pierwsze zmiany 
w oczach w bardzo wczesnym stadium – mówi 
ordynator Oddziału Okulistycznego w Wejhe-
rowie dr n. med. Barbara Krupa-Szafran

Warto zaznaczyć że w ciągu ostatnich kilku lat 
powiatowy Samorząd przekazał wejherowskie-
mu szpitalowi ponad 700 tys. zł, w tym m.in. 
100 tys. zł na zakup specjalistycznego sprzętu 
endoskopowego do zabiegów urologicznych 
u dzieci, 150 tys. zł na remont Oddziału Pedia-
trii czy 50 tys. zł na roboty budowlane związa-
ne z remontem oddziału kardiologii.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Wejherowie

Blisko 150 tys. zł dla 
wejherowskiego szpitala

POWIAT | Powiat Wejherowski przekazał 145 tys. zł dotacji Szpitalowi Specjalistycznemu im. Floriana 
Ceynowy w Wejherowie. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup specjalistycznego sprzętu do dia-
gnostyki chorób oczu na potrzeby Oddziału Okulistycznego oraz Przyszpitalnej Poradni Okulistycznej.
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W sali konferencyjnej Starostwa Po-
wiatowego w Wejherowie odbyło się 
uroczyste wręczenie umów granto-
wych organizacjom pozarządowym. 
Spośród zgłoszonych ofert wsparcie 
otrzymało 65 przedsięwzięć.
– Cieszę, że po dwóch latach pande-
mii ta aktywność organizacji wraca 
i uda się zrealizować zaplanowane 
zadania, bo w poprzednich latach 
wiele z nich zostało odwołanych – 
mówi Starosta Wejherowski Gabriela 
Lisius.
Wśród podpisywanych umów znala-
zły się działania z zakresu promocji 
sportu, kultury, sztuki, ochrony 
dóbr kultury, ratownictwa i ochrony 
ludności, ochrony i promocji zdrowia, 
wypoczynku dzieci i młodzieży, tury-
styki, w tym promocji lokalnych pro-
duktów turystycznych czy działań na 

rzecz osób niepełnosprawnych.
– Pandemia i związane z nią ograni-
czenia, w tym nauka i praca zdalna  
spowodowały znaczny spadek kon-
dycji fizycznej u dzieci, młodzieży 
i osób dorosłych. Dlatego w tym roku 
najwięcej środków, bo aż 80 tys. zł 
przeznaczyliśmy na realizację zadań 
z zakresu kultury fizycznej i sportu, 
bo aktywność fizyczna to kluczo-
wy element zdrowego stylu życia 
i istotny czynnik wpływający na 
prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży 
– podkreśla Wicestarosta Wejherow-
ski Jacek Thiel. 
Niebawem zostaną ogłoszone wyniki 
w ramach drugiego konkursu gran-
towego ogłoszonego przez Zarząd 
Powiatu Wejherowskiego na 2022 r.
źródło: Starostwo Powiatowe 
w Wejherowie

Powiat Przyznał dotacje organizacjom Pozarządowym
Powiat | Podmioty prowadzące na terenie powiatu wejherowskiego działalność pożytku publicznego otrzymały środki finansowe na realizację zadań publicznych, w ramach pierw-
szego konkursu grantowego ogłoszonego przez zarząd Powiatu wejherowskiego na 2022 r. w tym roku na działalność tzw. trzeciego sektora powiat przeznaczył 240 tys. zł.

fot. Starostwo Powiatowe w Wejherowie
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W ten dzień w Sanktuarium Pasyjno – Maryjnym w Wejherowie 
o godzinie 06:00 odbędzie się Różaniec św, następnie o 07:00 Gorzkie 
Żale – część druga. Tego dnia również spod kaplicy Piłata wyruszy 
o 10:00 Misterium Męki Pańskiej – Droga Krzyżowa. O 15:00 zapla-
nowano Ceremonie Męki Pańskiej pod przewodnictwem bp. Wiesła-
wa Szlachetki a po nich Droga Krzyżowa na Kalwarii i w kościele.

W Wielką Sobotę ponownie o 06:00 Różańce św., o 07:00 Gorz-
kie Żale – część trzecia a od 10:00 do 16:00 co pół godziny będą 
święcone potrawy. O 15:00 poświęcenie potrwa będzie miało miejsce 
w Gniewowie w kaplicy św. Huberta. Wigilia Paschalna odbędzie się 
o 20:00, na której zostanie poświęcony ogień i paschał, należy przy-
nieść ze sobą świece.

W Niedzielę Zmartwychwstania o godzinie 06:00 ruszy Procesja 
i Msza Rezurekcyjna. Następne msze są na godziny: 09:15, 10:30, 
12:00, 17:00 i 19:00.

Triduum Paschalne rozpoczyna się w Wielki Czwartek, kiedy to 
Chrystus podczas Ostatniej Wieczerzy ustanowił sakramenty ka-
płaństwa i Eucharystii. Wielki Piątek jest dniem upamiętniającym 
śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu, jak i powagi oraz ścisłego postu. 
Wielka Sobota to czas oczekiwania na przyjście Chrystusa, żałoby 
oraz oczyszczenia z grzechów. Niedziela Wielkanocna rozpoczyna 
się Wigilią Paschalną, wieczorem w Wielką Sobotę, podczas której 
zapala się paschał symbolizujący zmartwychwstałego Chrystusa.

źródło: sanktuarium.wejherowo.pl

Wielki Piątek
POWIAT | Dzień powagi, wielkiego skupienia i postu, w którym 
szczególnie czci się drzewo krzyża.
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W zależności od ilości i gabarytów przy-
niesionych elektroodpadów lub makulatury 
uczestnicy akcji otrzymywali w zamian m.in. 
kwiaty ogrodowe, ozdobne trawy, byliny, krze-
wy i drzewa owocowe. Łącznie wydano miesz-
kańcom ponad 630 roślin.

Przy stanowisku Eko Doliny, partnera akcji, 
chętni mogli pobrać worek kompostu, który 

może się przydać podczas sadzenia. Natomiast 
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy 
i Chylonki” przekazał na rzecz uczestników 
ekologiczne gadżety.

Była to trzecia miejska akcja, której celem jest 
nie tylko rozwiązanie problemu zalegających 
w prywatnych domach odpadów, ale i propa-
gowanie wśród rumian zachowań przyjaznych 

środowisku – w tym recyklingu, czyli rozsąd-
nego gospodarowania ograniczonymi zasoba-
mi naturalnymi Ziemi.

Współorganizatorami miejskiego wydarzenia 
byli: PUK Rumia oraz MOSiR Rumia. Pomaga-
li także wolontariusze ze Szkoły Podstawowej 
nr 1 im. Józefa Wybickiego.

Źródło: MOSiR Rumia
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Kwiaty za odpady
RUMIA | Parking MOSiR-u ponownie zamienił się w punkt wymiany makulatury i elektroodpadów na sa-
dzonki. Dzięki zorganizowanej przez urząd miasta akcji, kilka ton odpadów w końcu trafiło do recyklingu.

Wejherowianie bardzo aktywnie włączyli się 
w pomoc Ukrainie po napaści Rosji. Zbierane 
są dary rzeczowe, trwają zbiórki pieniężne, 
odbywają się koncerty charytatywne. Jak pod-
kreśla  koordynator akcji pomocowej Michał 
Parzych z Pomorskiej Grupy Poszukiwawczo 
– Ratowniczej GRYF w Wejherowie, należą 
się ogromne podziękowania mieszkańcom 
miasta za wrażliwość w niesieniu pomocy dla 
Ukrainy.

W Wejherowie informacji w zakresie po-
mocy uchodźcom udziela Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej, który wspólnie z prężnie 
działającą Pomorską Grupą Poszukiwaw-
czo – Ratowniczą GRYF organizuje zbiórkę: 
w punkcie przy ul. Sikorskiego 42 w Wejhe-
rowie (czynny codziennie, także w weekend 
od 8 do 16) oraz na plebanii przy kościele 
pw. Chrystusa Króla i bł. Alicji Kotowskiej – 
wejście od ul. Narutowicza (czynny od ponie-
działku do czwartku w godz. 14-15).

Na apel Miejskiego Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej, odpowiedziały wejherowskie radne 
- Dorota Chodubska i Justyna Ostrowska. Po-
magają przy obsłudze magazynu MOPS, który 
znajduje się na plebanii przy kościele Chrystu-
sa Króla i bł. Alicji Kotowskiej.

- Dwa razy w tygodniu jesteśmy w punkcie 
przy kościele, który teraz funkcjonuje jako 
magazyn – mówi radna Dorota Chodubska. – 
Pracy jest oczywiście dużo, ale sprawia nam to 
wiele satysfakcji. W tej sytuacji liczy się każda 
para rąk do pracy. Oczywiście, wymaga to wy-
siłku, poświęcenia swojego czasu, ale ktoś tej 

naszej pomocy oczekuje i tylko to się liczy.
- Dlaczego pomagamy? Uważam, że tak trze-

ba, a jeśli nie teraz, to kiedy? – dodaje radna 
Justyna Ostrowska. – Pomaganie to dawanie 
siebie innym. Jeżeli jesteśmy w dobrej sytuacji, 
a ktoś potrzebuje naszej pomocy - to warto 

pomóc drugiemu człowiekowi. Bo pomagać 
może każdy, w różny sposób. Zależy to tylko 
od nas. Wciąż przyjmowane są rzeczy dla po-
trzebujących uchodźców w magazynie na Na-
rutowicza.

Źródło: UM Wejherowo

fo
t. 

U
m

 W
ej

he
ro

w
o

Wejherowianie zaangażowani w pomoc
WEjhEROWO | Mieszkańcy Wejherowa przyjmują uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy. W mieście organizowane są zbiórki i różnego 
rodzaju pomoc, w tym w sprawach administracyjnych, wsparcia językowego czy psychologicznego. Tak wielkie wsparcie nie byłoby możliwe 
bez osobistego zaangażowania wielu osób, w tym wolontariuszy.
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Po dwóch latach przerwy nareszcie mo-
żemy funkcjonować w społeczeństwie 
bez pandemicznych ograniczeń, masek, 
zwiększonych odległości i zmniejszonych 
limitów. Z radością więc, Gminne Cen-
trum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemu-
dzie zaprosiło rękodzielników do udziału 
w Wiosennych Targach Artystycznych, 
które kilkuletnim zwyczajem organizowa-
ne są w hali sportowej w Bojanie.

W tym roku w niedzielę palmową, 10 
kwietnia, swoje kramy z rękodziełem 
rozstawiło ponad dwudziestu wystaw-
ców. Były stoiska z pachnącymi świecami, 
wiankami, biżuterią, dziełami szydełko-
wymi, makramą, cudownymi wyszywa-
nymi kaszubskimi wzorami a także z ce-
ramiką królującą na Targach, ponieważ 
gościła na nich wystawa wieńcząca II 

Pomorski Plener Ceramiczny, który na 
przestrzeni lutego i marca zorganizowała 
Akademia Sztuk Tradycyjnych i Współ-
czesnych, która obecnie, czasowo ma swą 
siedzibę w Kielnie. Kolorowe dzieła przy-
ciągały wzrok i uwagę odwiedzających. 
Akademia działa i zaprasza na swoje za-
jęcia wszystkich – tych, którzy już zetknęli 
się tworzeniem ceramiki, ale i tych, którzy 
są jej ciekawi, lecz nic o niej nie wiedzą.

Targi artystycznie oprawiali głównie 
mieszkańcy Gminy Szemud – nade wszyst-
ko dzieci – przedszkolaki i uczniowie szkół 
z terenu gminy. Wystąpiły dzieci z przed-
szkoli mieszczących się w Bojanie: im. Jana 
Pawła II oraz „Promyczek”. Zaśpiewały ze-
społy wokalne: z SP w Kielnie pod kierun-
kiem Aleksandry Perz i z SP w Koleczko-
wie przygotowany przez Hannę Podlaską. 

Z przedstawieniem opracowanym podczas 
zimowych Bajecznych Spotkań Teatral-
nych przyjechały dziewczęta z Szemuda – 
„Podróż Wędrowca do świtu”, to opowieść 
pantomimiczna, pełna napięć i zwrotów 
akcji. Fantastycznie zatańczyły dziewczęta 
z Klubu Sportowego KokArtKa. Klub ten 
kształci swoich wychowanków również 
w bojańskiej hali sportowej.

Na zakończenie zagrała coraz lepiej 
brzmiąca Orkiestra Dęta Gminy Szemud 
pod kierunkiem Wojciecha Kubika. Teatr 
Barnaby z Gdańska pokazał spektakl ku-
kiełkowy „O rycerzu bez konia”. Zaintere-
sowani mali widzowie wchodzili w żywą 
interakcję z aktorem. Opodal sceny przez 
cały czas działały warsztaty plastyczne 
prowadzone przez pracowników Bibliote-
ki Gminy Szemud – chętni do zdobienia 

decoupagem, a było ich bardzo wielu, mu-
sieli ustawiać się w kolejce, choć stanowisk 
było kilkanaście. Panie z GOPS malowały 
na dziecięcych buziakach kwiaty i motyle 
a o satysfakcję na podniebieniach i brzusz-
kach zadbały niezastąpione panie z KGW 
Głazica. Ubrane w piękne stroje przygo-
towały wystawowy stół z tradycyjnymi, 
kaszubskimi potrawami wielkanocnymi. 
Zorganizowały też Wiosenną Kawiarenkę. 

Jak zawsze - było pięknie i bardzo smacz-
nie. Na zakończenie Targów można jesz-
cze było wylosować gadżety ofiarowane 
przez wystawców. Na Targi przybyli Wójt 
Gminy Szemud Ryszard Kalkowski oraz 
Przewodnicząca Rady Gminy Aleksandra 
Perz, którzy życzyli wszystkim mieszkań-
com i gościom radosnych Świąt Wielka-
nocnych i pokoju na świecie.

Źródło: UG Szemud

Wiosenne Targi Artystyczne – Bojano
GMINA SZEMUD | Kolorowe stroje, muzyka i smaczne jedzenie. Wszystko było zorganizowane z rozmachem a atrakcji nie brakowało.
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Zespół prezentuje nurt jazzu elektryczne-
go. Niekonwencjonalne instrumentarium, 
zróżnicowany i dynamiczny repertuar, 
oryginalne kompozycje, komunikatywność 
wypowiedzi muzycznej oraz olbrzymia 
energia muzyków – to główne atrybu-
ty zespołu. Projekt ten stanowi ukłon 
w stronę wielkich mistrzów światowej 
sceny jazzowej, takich jak James Brown, 
Eddie Harris, J.C. Adderley czy Stanley 
Turrentine.
Zespół wydał dotychczas trzy albumy: 
Adam Wendt Power Set (2007), Power 
Set Live International Edition (2010) i Big 
Beat Jazz (2011).
Na redzkiej scenie wystąpili:
Adam Wendt (saksofony); od wielu 
lat plasuje się w ścisłej czołówce pol-
skich saksofonistów, m. in. 1990 roku 
z Walk Away z Urszulą Dudziak otwie-
rali Europejskie koncerty Milesa Davisa. 
Dotychczas wziął udział w nagraniu około 

60 płyt, nie tylko jako saksofonista ale 
również jako kompozytor i aranżer.
Przemysław Raminiak (instrumenty kla-
wiszowe); pianista, kompozytor i aranżer. 
Współpracował z czołowymi muzykami 
jazzowymi w Polsce min: Janem „Ptaszy-
nem” Wróblewskim, Zbigniewem Le-
wandowskim, Adamem Maciejem Strzel-
czykiem. Często zapraszany jest jako 
muzyk sesyjny do współpracy w różnych 
formacjach, nie tylko jazzowych.
Marcin Jahr (perkusja); profesjonalną 
karierę rozpoczął w kwintecie Jana „Pta-
szyna” Wróblewskiego (1987),  współ-
pracował m. in. z Garrisonem Fewellem, 
Nicolasem Simonem, Joachimem Menc-
lem, Piotrem Wojtasikiem, Mieczysławem 
Szcześniakiem, Kubą Stankiewiczem, Lorą 
Szafran z zespołem New Presentation, 
Zbigniewem Namysłowskim i z wieloma 
innymi.
Źródło: UM w Redzie

za nami kolejna uczta dla miłośników jazzu
reda | w niedzielny wieczór, w ramach cyklu „jazz w Fabryce kultury” wystąpił adam wendt Power Set.

fot. michał kaczmarek
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W odróżnieniu od dotychczasowej opcji „worek 
za worek”, teraz mieszkańcy otrzymują pakiet wor-
ków na okres 12 miesięcy. W pakiecie znajdują się 
po dwa worki na każdy termin odbioru odpadów 
i na każdy rodzaj odpadów zbieranych selektywnie 
dla każdej nieruchomości, której właściciel złożył 
deklarację w urzędzie.

- Jeżeli komuś zabraknie worków, czyli ilość 
wytworzonych odpadów będzie większa niż ilość 
worków dostarczonych przez Gminę Miasto Reda 
za pośrednictwem firmy wywozowej, właściciel 
nieruchomości musi zapewnić we własnym zakre-
sie dodatkowe worki z zachowaniem wymaganej 
kolorystyki segregacyjnej – mówi Grażyna Le-
mańczyk, kierownik Referatu Gospodarki Odpa-
dami Komunalnymi w Urzędzie Miasta w Redzie - 
Firma Sanipor odbiera każdą ilość segregowanych 
odpadów komunalnych, pod warunkiem zbierania 
ich w workach odpowiedniego koloru: niebieskim 
na makulaturę, zielonym na szkło, żółtym na me-
tale i tworzywa sztuczne, brązowym na odpady 
zielone i szarym na popiół.

Zgodnie z nowymi zasadami dla zabudowy jed-
norodzinnej, odpady zmieszane i BIO kuchenne są 
odbierane jeden raz na 2 tygodnie (z wyłączeniem 

nieruchomości posiadających kompostownik 
przydomowy). Papier, tekturę i szkło firma Sanipor 
odbiera jeden raz w miesiącu. Natomiast plastik 
(tworzywa sztuczne), metale i opakowania wielo-
materiałowe oraz odpady zielone (trawa, liście, ga-
łęzie, choinki) odbiera się jeden raz na 2 tygodnie. 
Odbiór popiołu z palenisk domowych odbywa się 
dwa razy w miesiącu w okresie od listopada do 
marca oraz jeden raz na 2 miesiące w okresie od 
kwietnia do października.

- Zmiany zostały wprowadzone uchwałą Rady 
Miejskiej w Redzie dnia 28 października 2021 r., 
która obowiązuje od dnia 1 kwietnia br. Nowy har-
monogram jest dostępny na stronie internetowej 
miasta www.reda.pl i w budynku urzędu – mówi 
Grażyna Lemańczyk.

Zmiany sposobu zaopatrywania mieszkańców 
w worki na odpady zbierane selektywnie oraz 
zmiany w częstotliwości odbioru odpadów dosto-
sowane zostały do ilości oddawanych odpadów 
i wymuszone zostały przez wzrost kosztów m.in. 
transportu, energii i płacy minimalnej, lecz dzięki 
ich wprowadzeniu w Redzie cena za odbiór śmieci 
nie wzrosła.

Źródło: UM w Redzie

Zmiany w sposobie dostarczania 
worków do segregacji odpadów

REDA | Gdyńska spółka Sanipor, firma, która w marcu wygrała w Redzie przetarg na wywóz odpadów komunalnych, zmieniła sposób zaopatrywania mieszkań-
ców domów jednorodzinnych w worki do selektywnej zbiórki odpadów.
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Prawda o sprawcach ludobójstwa, dokona-
nego przez funkcjonariuszy NKWD na oby-
watelach II Rzeczypospolitej, została oficjal-
nie potwierdzona dopiero po 50 latach i do 
dziś pozostaje niezabliźnioną raną.

W tym dniu, w wielu miejscach w całym 
kraju oddaje się cześć pamięci ofiar tej 
zbrodni. Przedstawiciele powiatów wej-
herowskiego i puckiego spotkali się, aby 
wspólnie złożyć hołd pomordowanym, 
w miejscu nazywanym “pomorskim Katy-
niem”- w Piaśnicy. W wydarzeniu udział 
wzięli m.in. wójt Gminy Wejherowo Prze-
mysław Kiedrowski, prezydent miasta Wej-
herowa Krzysztof Hildebrandt, wiceprezy-
dent Arkadiusz Kraszkiewicz.

Wszyscy zgodnie podkreślali, że upo-
wszechnianie pamięci o wydarzeniach w le-
sie piaśnickim jest obowiązkiem wszystkich. 
Wydarzenia te nabierają szczególnego wy-
miaru obserwując zbrodnie mające miejsce 
na Ukrainie.

-Przez wiele lat spotykaliśmy się w tym 
miejscu, aby dać świadectwo, że pamięta-
my o ofiarach i zrobimy wszystko, aby hi-
storia się więcej nie powtórzyła. Niestety, 
wydarzenia za naszą wschodnią granicą 
pokazują, że podobne bestialstwo dzieje 
się na naszych oczach i przywodzą na myśl 
zbrodnie z przed osiemdziesięciu lat z lasu 
piaśnickiego i Katynia- stwierdził wójt Kie-
drowski.

Spotkanie samorządowców było także 
okazją do zaproszenia na obchody X Dni 
Piaśnickich organizowanych przez gminę 
Wejherowo, które odbędą się w dniach 21-
24 kwietnia.

Źródło: UG Wejherowo fo
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Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej
GMINA WEjhEROWO | 13 kwietnia obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej – prawie 22 tys. obywateli II Rzeczypospolitej 
zamordowanych na rozkaz sowieckich władz.

Swoim talentem podzieliły się aż 3 gromady: 12 Rumska 
Gromada Zuchenek „Strażniczki Lilii Wodnej”, 21 Gdyńska 
Gromada Zuchowa „Arturianie” i 28 Gromada Zuchowa 
„Stumilowy Las” z Redy. Zuchy zaprezentowały się znako-
micie, przyznano trzy pierwsze miejsca. Mali artyści otrzy-
mali „Certyfikaty Aktora" oraz nagrody. Wśród publiczności 
nie zabrakło redzkich włodarzy – Burmistrza Miasta 
Redy Krzysztofa Krzemińskiego i jego zastępcy Łukasza 
Kamińskiego. Po występach przyszedł czas na skromny 
poczęstunek przygotowany dla wszystkich występujących 
oraz całej widowni.
Po przerwie do zuchów przybyli niecodzienni goście, czyli 
ekipa z Gadoland Reda, która przygotowała niesamowitą 
żywą lekcję biologii. Dzieci z zapartym tchem obserwowały 
z bliska żywe węże oraz inne gady.
- Z całego serca chcemy podziękować wszystkim naszym 
wolontariuszom z Harcerskiego Szczepu Leśnego Wam-
pum Reda, dzięki którym to wydarzenie mogło mieć miej-
sce. Dziękujemy również Miastu Reda za dofinansowanie 
naszego wydarzenia, a dyrekcji Zespołu Szkolno-Przedsz-
kolnemu nr 1 w Redzie za użyczenie auli -mówi Klaudia 
Lietzau druhna przyboczna 28 GZ „Stumilowy Las”.
Źródło: UM w Redzie

Vi Przegląd teatrzyków 
zuchowych
reda | 9 kwietnia, w auli zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego nr 1 w redzie, odbył się Vi Przegląd teatrzyków 
zuchowych, w tym roku pod hasłem „w głębi dżungli”.

fot. klaudia lietzau



www.gwe24.pl/aktualności Piątek, 15 kwietnia 20228

OGłOSzenie 25/2022/Pr-media-Group/DB

Naszemu Koledze

Piotrowi 
ruszewsKiemu

ŻoNy

składamy kondolencje 
oraz wyrazy głębokiego współczucia i wsparcia 

w trudnych chwilach po stracie

Członkowie
oraz Rada Izby NORDA
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„Ci, których kochamy nie umierają nigdy,  
bo miłość to nieśmiertelność”

PaNu
Piotrowi 

ruszewsKiemu

HaliNy 
ruszewsKieJ

najszczersze wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci żony

łącząc się w tych bolesnych chwilach
w poczuciu wielkiej straty i smutku

składają

Bogusław Suwara
Sekretarz Miasta Wejherowa

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

Wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną 
oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Spo-
łecznej zorganizowaliśmy to spotkanie, by 
odpowiedzieć na wszystkie Państwa pytania 
oraz zapewnić Państwa, że miasto pomoże 
w załatwieniu wszystkich niezbędnych for-
malności, aby wesprzeć obywateli Ukrainy 
w tym trudnym czasie – powiedział zastępca 
prezydenta miasta, Arkadiusz Kraszkiewicz.

Pomoc w załatwieniu 
wSzyStkich Formalności

Grzegorz Gaszta – kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego Urzędu Miasta osobom, 
które jeszcze nie uzyskały numeru PESEL 
wytłumaczył w jaki sposób go uzyskać 
oraz do czego uprawnia numer PESEL, 
a także zapewnił że Urząd Miasta jest 
przygotowany na obsługę interesantów 
posługujących się tylko i wyłącznie języ-
kiem ukraińskim. Natomiast Emilia Ma-
rzejon – zastępca dyrektora MOPS'u wyja-
śniła w jaki sposób założyć Profil Zaufany 
niezbędny do otrzymywania świadczenia 
500+ oraz jak uzyskać dodatkową pomoc. 
Zapewniła także, że Miejski Ośrodek Po-
mocy Społecznej jest otwarty na obywateli 
Ukrainy i służy pomocą w każdej kwestii.

BezPieczna PrzyStań 
w BiBliotece

Po za pomocą w załatwieniu wszelkich 

niezębnych formalności miasto zapewnia 
także pomoc psychologiczną oraz naukę 
języka polskiego dla obywateli Ukrainy. 
W Miejskiej Bibliotece Publiczne utwo-
rzono projekt pod nazwą „Bezpieczna 
przystań w bibliotece”. Projekt ma na 

celu integrację oraz pomoc psycholo-
giczną dla nowych mieszkańców naszego 
miasta. W ramach tego projektu odbędą 
się zajęcia nauki języka polskiego dla 
dzieci oraz dorosłych, a także spotka-
nia z wykwalifikowanym psychologiem. 

Dodatkowo dyrektor biblioteki – Ewe-
lina Magdziarczyk – Plebanek zachęciła 
wszystkich zebranych do odwiedzana bi-
blioteki w czasie wolnym oraz do wypo-
życzania książek. W zbiorach biblioteki 
znajdują się książki w języku ukraińskim, 

rosyjskim oraz angielskim. Pracowni-
cy biblioteki zapewniają przyjazną oraz 
miłą atmosferę i pomoc zarówno dorosły 
jak i dzieciom.

Poznawanie miaSta
Z grupą młodych matek z Ukrainy 

mieszkających w Domu Pielgrzyma 
w Wejherowie, prowadzonym przez oo. 
franciszkanów, spotkał się zastępca pre-
zydenta Wejherowa Arkadiusz Kraszkie-
wicz. Kobietom towarzyszył o. Benedykt 
Maciej Stolarski i tłumaczka - Pani Ana-
stazja z Ukrainy.

W trakcie spotkania Arkadiusz Krasz-
kiewicz opowiedział gościom o Jakubie 
Wejherze i legendzie związanej z powsta-
niem Wejherowa. Odpowiadał też na py-
tania, interesując się ich odczuciami z po-
bytu w naszym mieście. Młodym mamom 
spodobały się sale tradycji w wejherow-
skim Ratuszu. Bardzo zainteresowała je 
Kalwaria Wejherowska, a także odbywa-
jące się w Wielki Piątek Misterium Męki 
Pańskiej.

Ojciec Benedykt informuje, że aktualnie 
w Domu Pielgrzyma przebywa 70 osób, 
w tym głównie matki z dziećmi. Ich pobyt 
jest dofinansowany ze środków Wojewody 
Pomorskiego, a także z datków przekazy-
wanych na ten cel przez społeczeństwo.

Źródło: UM Wejherowo

Spotkania z uchodźcami wojennymi
WEjhEROWO | W Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie integracyjno-organizacyjne z uchodźcami wojennymi z Ukrainy. Podczas wy-
darzenia obywatele Ukrainy mieli okazję porozmawiać z przedstawicielami miasta, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz biblioteki.
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OgłOszenie 

WÓJTA gMinY gnieWinO

na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503), oraz art. 39 ust.1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy 
z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez radę Gminy Gniewino uchwał:
- nr XXXiii/281/2022 z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część 
obrębu geodezyjnego gniewino, gmina gniewino,
- nr XXXiii/283/2022 z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Pomorskiej we wsi 
gniewino, gmina gniewino,

oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko 
dotyczących w/w projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

załączniki graficzne do wyżej wymienionych uchwał, szczegółowo określające granice planów 
są eksponowane na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gniewino.

zainteresowani mogą składać wnioski do planu miejscowego w formie papierowej lub 
elektronicznej:
- w formie pisemnej na adres Urząd Gminy Gniewino, ul. Pomorska 8, 84-250 Gniewino,
- w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym 
przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu na adres elektronicznej skrzynki 
podawczej Urzędu Gminy Gniewino  
na platformie ePUaP,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich 
bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres email: gniewino@gniewino.pl

w terminie do dnia 6 maja 2022 roku.

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

zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu europejskiego i rady (Ue) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.  
(Dz. Urz. Ue l nr 119) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/
We (zwane rODO), informujemy 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 email: gniewino@gniewino.pl, tel. +48 58 676 
72 26. 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.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.

Jury spośród uczestników wybierze finalistów, którzy 
wezmą udział w warsztatach wokalnych oraz inter-
pretacji tekstu. Nagrodą główną w konkursie jest 
nagranie profesjonalnego demo wokalnego w studio 
nagraniowym. Przesłuchania odbędą się w poniedziałek 
25 kwietnia w Miejskim Domu Kultury w Rumi między 
godziną 16:00 a 20:00.
– Zapraszamy wszystkich, którzy noszą w sercu muzykę 
i którzy chcieliby przeżyć wokalną przygodę, do udziału 
w 6. edycji konkursu „Rumski Wokal” – mówi Agnieszka 
Skawińska, dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Rumi. 
– Osoby wybrane w drodze castingu wezmą udział 
w warsztatach wokalnych, interpretacji tekstu oraz 
pracy nad tremą. W połowie czerwca odbędzie się gala 
finałowa – dodaje.
Gala finałowa odbędzie się 18 czerwca. Miejski Dom Kul-
tury planuje zaprosić na tę uroczystość Martę Burdyno-
wicz – zwyciężczynię 12. edycji The Voice of Poland.
Regulamin i formularz są dostępne na stronie domkultu-
ryrumia.pl.
Źródło:rumia.eu

śPiewać może każdy
rumia | każdy kto lubi śpiewać może przyjść na 
casting do konkursu „rumski wokal” i zaprezentować 
dwa wybrane utwory z podkładem lub bez.

fot. pixabay.com

Nekrologi
Kondolencje

Zamów!
d.bieszke@expressy.pl

660 731 138
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Żeby mieć pewność, że kwiatki nie były pry-
skane i nie są trujące najlepiej jest posadzić je 
we własnym ogródku lub balkonie. Nie należy 
kupować kwiatów z kwiaciarni czy zbierać z pu-
blicznych klombów by sobie nie zaszkodzić. Od-
radza się również zbierania kwiatów rosnących 
przy drogach ze względu na zanieczyszczenia, 
które mogły wchłonąć. Po zerwaniu kwiatów 
najlepiej jest je włożyć do lnianego woreczka 
podczas transportu do domu. Przed spożyciem 
kwiaty należy dokładnie umyć w wodzie.

Kwiaty również w suszonej formie można wy-
korzystywać do potraw. Wystarczy ułożyć je na 
lnianej ściereczce i zostawić w ciepłym miejscu 
z dostępem do powietrza. Po zasuszeniu można 
przechowywać je w papierowej torebce.

Kwiaty jemy w niewielkich, rozsądnych ilo-
ściach – niestety, niektóre z nich mogą uczulić.

Kwiatki, które możemy jeść to: stokrotki, 
mniszek lekarski, nagietek lekarski, kwiaty cu-
kinii, nasturcja, lawenda, róża, begonia, bratki, 
chabry, fiołki, hibiskus, koniczyna, magnolia, 
mak, pigwa, rumianek, wrzos.

Te, których nie wolno spożywać to: azalie, 
groszek pachnący, hiacynta, irysy, konwalię, 
oleandry, żonkile, narcyz, barwinka, hortensje, 
kaczeńce, ostróżki, powojnika, lobelia, zawilce.
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Tego dnia gospodynie dawniej sadziły 
kwiaty oraz młode drzewka, które miały 
wyrosnąć piękne i dorodne. Barwiono 
również ugotowane jajka, przeznaczone 
na stół wielkanocny lub podarki, za po-
mocą cykorii, łupinami cebuli, korą dę-
bową lub olchową czy brzozową. Ulu-
bionymi korami do dzisiaj są czerwony 
i niebieski oraz zielony i brązowy.

W Wielki Piątek smaga się po nogach 
jałowcowymi rózgami z rana i prze-
strzega ścisłego postu spożywając tylko 
suchy chleb i ziemniaki bez okrasy. Robi 
się też wielkie porządki, które miały na 
celu w dawnych czasach pozbycie się 
z domu owadów i wszelkich brudów, 
odpadki podrzucając sąsiadowi albo po-
dwórze. Tego dnia też chłopcy chodzili 
z klekotkami lub jeszcze głośniejszymi 
terkotkami i robili hałas, oznajmia-
jąc tym samym o żałobie, powtarzając 
czynność również następnego dnia.

Wielka Sobota była dniem kiedy roz-
palano nowy ogień za pomocą drewna 
cierniowego i tarniny, po czym święco-
no płomień a węgielki z niego zabiera-
no do domostw i podpalano domowe 
ogniska. Przepalone węgliki służyły tez 
ludowi do kreślenia magicznych krzyży 

na drzwiach chat i stajen, broniąc do 
nich przystępu złym demonom. W tym 
samym celu przybijano do drzwi kujące 
ciernie. W tym dniu teraz jak i kiedyś 
święci się pokarmy. Jednym z ważniej-

szych obrzędów Wielkiego Tygodnia 
było obmywanie się w wodach jeziora 
lub rzeki by w ten sposób uwolnić się 
od chorób oczy lub skóry. Woda nabie-
rała magicznej mocy o północy a traciła 

wraz ze wschodem słońca.
Niedziela Wielkanocna kojarzy się 

oczywiście ze smacznym jedzeniem. 
W licznych domach jeszcze przestrze-
ga się postu, więc tam na stół poda-

wano ryby prażone i śliwki z kluskami 
lub prażnicę. Dawniej u biedniejszych 
chłopów potrawy świąteczne były ra-
czej proste i składały się z jajek, kiełbasy 
lub szynki i ciasta drożdżowego. Tylko 
u zamożniejszych gburów i drobnej 
szlachty przyjął się zwyczaj święcenia 
potraw, szczególnie jajek, kiełbasy, mię-
sa i chleba. Święconkę w obecnych cza-
sach wszyscy już mogą stawiać na stół, 
po czym wszyscy dzielą się jakiem i spo-
żywają resztę przygotowanych dań. 

W poniedziałek rano oczywiście przy-
chodzi pora na dyngusa. Młodzi chłop-
cy i nastolatkowie smagają po nogach 
dziewczęta i młódki brzozowymi ga-
łązkami. Z nadejściem dëgusa chłopcy 
nachodzą wczesnym rankiem chałupy, 
by wśród okrzyków Dëgu, dëgu, po dwa 
jaja, a chto nie dô, tego prają wychłostać 
leżące jeszcze w łóżkach dziewczyny 
i młode mężatki. Chlaszcze się je głów-
nie po nogach, a niekiedy i po rękach. 
Dziewczęta na ogół chętnie znoszą 
dëgawki (jednobarwne, okraszone jaj-
ka), bo im więcej zostaną posiniaczone, 
tym większe rzekomo powodzenie osią-
gną u chłopców.

Źródło: magazynkaszuby.pl
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źródło: kwestiasmaku.com
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BURMisTRz MiAsTA RUMi
tel. (58) 679 65 00 urzad@um.rumia.pl 

rPP.6721.18.2022.in  rumia, dnia 15.04.2022 r.

OBWieszCzenie

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi

na podstawie art. 17 pkt 11 oraz w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. 
U. z 2022 r., poz. 503) 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. 2373 ze zm.),   

zawiadamiam o 

ponownym 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 22.04.2022 r. do 24.05.2022 r.

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

W celu umożliwienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektu 
zostanie przeprowadzona dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie 
rozwiązaniami w sali nr 100 tut. urzędu w dniu 26.04.2022 r. o godzinie 14.00. 

każdy ma prawo składania uwag i wniosków. Uwagi i wnioski do ww. 
projektu mogą być składane w formie pisemnej do dnia 08.06.2022 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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cały świat bacznie obserwu-
je rosyjską inwazję na ukra-
inę, a wiele państw – w tym 
również Polska - angażuje się 
w działania pomocowe. Pomo-
rzanie również są w niesieniu 
pomocy bardzo aktywni.

To prawda, i dlatego chciał-
bym zacząć od ogromnych 
podziękowań dla wszystkich 
Pomorzanek i Pomorzan za ich 
aktywność, hojność i gościn-
ność, dzięki której uchodźcy 
mogą poczuć się bezpiecznie 
w naszym kraju. Bez zaangażo-
wania mieszkańców, organizacji 
pozarządowych i samorządów 
nie byłaby możliwa tak sku-
teczna pomoc dla uciekających 
przed wojną rodzin ukraińskich. 
To dzięki wielkiemu sercu i nie-
zwykłej gościnności potrafili-
śmy poradzić sobie z najwięk-
szym uchodźczym wyzwaniem 
od czasu II wojny światowej.

a na czym polegają działania 
pomorskiego samorządu?

Samorząd Województwa Po-
morskiego od pierwszych dni 
zaangażował się w pomoc ucie-
kającym przed wojną. Błyska-
wicznie przeznaczyliśmy milion 
złotych dla organizacji poza-
rządowych w naszym regionie. 
Pieniądze te są przeznaczone 
na zaspokojenie potrzeb so-
cjalno-bytowych, wyżywienie 
czy opiekę psychologiczną dla 
uchodźców. Uruchomiliśmy 
też specjalną linię kontakto-
wą, z której skorzystać mogą 
zarówno obywatele Ukrainy 
potrzebujący pomocy, jak i Po-
morzanie taką pomoc oferujący. 
Chodzi tu zarówno o noclegi, jak 
i żywność, czy oferty pracy. Jest 
też specjalny punkt oferujący 
darmowe porady prawne. Wo-
jewódzki Urząd Pracy angażuje 
się w pomoc dotyczącą miejsc 
pracy. Wysyłaliśmy też specjal-
ne pociągi do Chełma oraz Prze-
myśla, by szybko i bezpiecznie 
przetransportować uchodźców 
w nasze strony. Na Pomorzu go-
ścimy dzieci z ukraińskich do-
mów dziecka. Angażujemy się 
w wysyłanie pomocy na Ukrainę 
– w  porozumieniu z konsulem 
tego kraju przekazaliśmy m.in. 
leki i inny sprzęt medyczny, 
który trafił do Lwowa i Odessy. 
Szpitale „marszałkowskie” są 

też gotowe do przyjęcia uchodź-
ców poszkodowanych w wyniku 
działań wojennych. Organizuje-
my również szkolenia dla szkół 
dotyczące nauczania i integracji 
ukraińskich uczniów. Samorzą-
dy Pomorza i Trójmiasta prze-
kazały też – za pośrednictwem 
marszałkowskiej spółki Szpitale 
Pomorskie – sprzęt medyczny 
o wartości 1 mln zł do szpitala 
we Lwowie, w którym leczeni 
są ukraińscy żołnierze i cywile 
poszkodowani w wyniku działań 
wojennych.

eksperci od miesięcy mówili 
o realnym zagrożeniu ze stro-
ny rosji. czy w związku z tymi 
doniesieniami samorządy były 
w jakiś sposób przygotowy-
wane na tę ewentualność? 

Od kilku lat pomimo braku 
możliwości prawnych i barier 
wynikających z polityki rządu 
samorządy starały się opra-
cowywać modele integracji 
imigrantów i przygotowywać 
instytucje do wyzwania zwią-
zanego z imigracją. Jako samo-
rząd województwa pracujemy 
regionalnie ze szkołami, urzę-

dami miejskimi, ośrodkami po-
mocy społecznej, bibliotekami 
i instytucjami rynku pracy nad 
integracją migrantów i dostęp-
nością instytucji. Jednak nikt 
nie przewidywał tak znaczące-
go napływu uchodźców. Dlatego 
trudno mówić o przygotowaniu 
na taki kryzys, z którym mało 
które państwo potrafiłoby so-
bie poradzić w pojedynkę. Mam 
nadzieje, że przede wszystkim 
rząd polski wyciągnie z niego 
wnioski, bo przez lata zamy-
kał oczy na kryzysy uchodźcze 
związane z wojnami. 

czy dziś samorządy mogą li-
czyć na pomoc rządu, na przy-
kład w postaci środków finan-
sowych i regulacji prawnych, 
aby zapewnić uchodźcom od-
powiedni start? 

W życie weszła ustawa, która 
wiele kwestii reguluje i uspraw-
nia. Jednak znowu - i stwier-
dzam to z pewnym smutkiem 
- pomoc uchodźcom w głównej 
mierze spoczywa na barkach 
wolontariuszy, organizacji poza-
rządowych i samorządów, które 
angażują w te pomoc własne 

siły i środki. Rząd kieruje środki 
na zakwaterowanie uchodźców, 
jednak są one niewystarczające. 
Oczywiście zdaję sobie sprawę, 
że przy takiej liczbie uchodź-
ców może być trudno wygospo-
darować większe środki jednak 
uważam, że przyszedł czas na 
zaangażowanie międzynaro-
dowe. Dlatego polskie regiony 
wystąpiły z apelem do UE oraz 
Wysokiego Komisarza Narodów 
Zjednoczonych ds. uchodźców.  
Rząd również dysponuje dużą 
bazą noclegową, którą mógłby 
uruchomić. Dlatego zaapelowa-
łem do Premiera Morawieckie-
go o udostępnienie uchodźcom 
miejsc w ośrodkach wypoczyn-
kowych i szkoleniowych na-
leżących do Skarbu Państwa 
i Spółek Skarbu Państwa. Póki 
co apel ten pozostaje niestety 
bez echa.

jakie są największe wyzwa-
nia, które tu - na Pomorzu - 
stoją przed nami w kontekście 
skutków wojny? 

Będziemy musieli być solidarni 
– pojawi się więcej dzieci w kla-
sach, większy tłok w urzędach, 

czy w placówkach ochrony zdro-
wia, a więc pewne niewygody 
dla lokalnej społeczności. Wiem 
jednak, że my – Pomorzanie – 
mamy w sobie ogromne pokłady 
solidarności i gościnności, oka-
zywaliśmy to już wielokrotnie, 
zawsze jednocząc się wobec 
kryzysu – czy to klęsk żywio-
łowych, czy ostatnio w czasie 
pandemii. Na Pomorzu nie oba-
wiam się o demografię, bo wciąż 
jest w naszym regionie sporo 
miejsca dla nowych mieszkań-
ców, ale trzeba rozsądnie ułożyć 
osiedlenia, trzeba też otwarcie 
rozmawiać o oczekiwaniach sa-
mych uchodźców. Ważne by jak 
najszybciej zacząć traktować 
ich jak członków naszej własnej 
społeczności, a nie jak osoby 
obce, wymagające specjalnej 
pomocy. Kluczowe będzie więc 
wprowadzenie uchodźców na 
rynek pracy, intensywna nauka 
polskiego itp.

wszyscy mamy nadzieję na 
szybki koniec wojny. wszyscy 
chcemy powrotu do normalno-
ści. ale czy to w ogóle jeszcze 
możliwe, by było jak dawniej?

Nikt dziś chyba nie łudzi się, 
że wrócimy do normalności, jak 
by jej nie definiować, bo przy-
zwyczajamy się, że kryzysy, czy 
to pandemiczne, czy związane 
z wojnami i zmianami klimatu 
stają się naszą codziennością. 
Zbrodni, których dokonała 
i wciąż dokonuje Rosja nie da 
się ani wymazać, ani zapomnieć. 
Nawet jeśli uda się wynegocjo-
wać pokój, będzie on kruchy, 
a my „obudzimy się” w zupełnie 
nowej rzeczywistości, w której 
za naszą wschodnią granicą 
wciąż będzie drzemał potwór 
– być może powalony na kola-
na i skuty łańcuchami sankcji, 
ale wciąż groźny. Czekają nas 
wyrzeczenia związane z ryn-
kiem energii, z pozyskiwaniem 
zasobów. Odbudowywanie, czy 
tworzenie na nowo równowagi 
w Europie i na Świecie potrwa 
wiele lat. Naszego wsparcia 
będzie potrzebowała również 
zdruzgotana wojną Ukraina. 
Większość jej obywateli zapew-
ne zechce wrócić do ojczyzny, 
będą jednak i tacy, którzy zde-
cydują się zostać wśród nas, 
w swoim nowym domu.
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Musimy być solidarni z ofiarami tej wojny
Rozmowa z Mieczysławem Strukiem, marszałkiem województwa pomorskiego



www.gwe24.pl/aktualności Piątek, 15 kwietnia 202218

Podczas okolicznościowego spotkania 
mieszkańców zastępca prezydenta miasta 
Arkadiusz Kraszkiewicz przypomniał, że 
rondo u zbiegu ulic Necla, Gryfa Pomor-
skiego, Asnyka i Chmielewskiego w 2019 
roku otrzymało imię ks. Hilarego Jastaka 
z inicjatywy mieszkańców Śmiechowa.

- Postać ks. Hilarego Jastaka jest jedną 
z tych, którym zawdzięczamy wolność 
i możemy żyć w wolnym kraju. Szczegól-
nie w dzisiejszych czasach słowo „wol-
ność” nabiera coraz głębszego znaczenia 
i wszyscy musimy o nią walczyć. Każdy 
na swoim polu. Dorośli – solidnie pra-
cując, a młodzież – dobrze się ucząc, aby 
w przyszłości mogła brać odpowiedzial-
ność na nasze miasto i nasz kraj – mówi 
Arkadiusz Kraszkiewicz.

Kwiaty w imieniu Prezydenta Miasta 
Wejherowa złożyli - zastępca prezyden-
ta Arkadiusz Kraszkiewicz i sekretarz 
miasta Bogusław Suwara, a w imieniu 
Wejherowskiej Wspólnoty Pokoleń – 
radny Henryk Jarosz i Edmund Formela. 
Wśród składających kwiaty obecne były 

delegacje: Fundacji Pomorskiej Inicja-
tywy Historycznej, której członkami są 
Małgorzta Zwiercan i Jarosław Kadłucki, 
„Solidarność” Wejherowo – Koło Emery-
tów i Rencistów, Zrzeszenie Kaszubsko-
Pomorskie O. Wejherowo oraz młodzież 
Szkoły Podstawowej nr 5. Honorowy 
posterunek wartowniczy wystawił 18. 
Wojskowy Oddział Gospodarczy w Wej-
herowie.

W trakcie spotkania prezes Wejherow-
skiej Wspólnoty Pokoleń radny Henryk 
Jarosz przybliżył sylwetkę ks. prałata Hi-
larego Jastaka, którego w Gdyni za życia 
nazywano Królem Kaszub.

Ksiądz Hilary Jastak, prałat, doktor teo-
logii, kmdr ppor., kapelan „Solidarności” 
Stoczni Gdynia urodził się 3 kwietnia 
1914 roku w Kościerzynie. Seminarium 
Duchowne ukończył w Pelplinie. W lu-
tym 1950 roku, w ramach prześlado-
wania kościoła katolickiego w Polsce, 
aresztowano go i umieszczono na po-
nad 2 miesiące w więzieniu w Gdańsku. 
Podczas wydarzeń grudniowych ks. H. 

Jastak wspierał rodziny osób zabitych 
w zamieszkach ulicznych, a w trakcie 
stanu wojennego pomagał uwięzionym. 
Podczas strajków na Wybrzeżu na proś-
bę stoczniowców 17 sierpnia 1980 roku 
odprawił mszę w gdyńskiej stoczni im. 
Komuny Paryskiej (była to pierwsza 

w okresie PRL msza polowa w zakładzie 
pracy). A w 1991 roku utworzył Funda-
cję Pomocy Stypendialnej, której celem 
jest wspieranie zdolnej młodzieży z ubo-
gich rodzin. W 1995 r. został odznaczo-
ny Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą 
Orderu Odrodzenia Polski. W tym sa-

mym roku otrzymał tytuł Honorowego 
Członka NSZZ „Solidarność”. Zmarł 17 
stycznia 2000 r. w Gdyni. Pomnik ku 
jego pamięci stoi przy ul. Władysława IV 
w Gdyni. Od 2019 roku Jego imię nosi 
rondo w Wejherowie.

Źródło: UM Wejherowo

Kwiaty na rondzie im. Ks. Prałata 
Hilarego Jastaka

WEjhEROWO | Przy rondzie im. ks. prałata dr. Hilarego 
Jastaka w Wejherowie złożono kwiaty w 108. rocznicę 
Jego urodzin. Uroczystość zorganizowała Wejherowska 
Wspólnota Pokoleń.
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Obchody rozpoczęły się „niebieskim” 
przemarszem z Placu Reginy Osowickiej 
na Plac Jakuba Wejhera. Marsz "Razem dla 
autyzmu" poprowadzili motocykliści z klu-
bu Nine Six MC Poland North, a wzięli 

w nim udział m.in. przedstawiciele władz 
Wejherowa, powiatu i gminy, delegacje 
wejherowskich przedszkoli i szkół podsta-
wowych. Uczniowie i nauczyciele z m.in. ze 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowaw-

czego nr 1 i Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszą-
cych, w których uczą się dzieci z autyzmem. 
Krótkie pokazy sportowe zaprezentowali 
zawodnicy Karate Klub Wejherowo oraz 
Wejherowskiego Klubu Kulturystycznego 
i Sportów Siłowych „Apollo”.

- Dążymy do tego, by pokazać, że oso-
by z autyzmem, ale nie tylko, warto do-
strzegać w naszej przestrzeni, poznawać, 
wspierać i po prostu lubić – mówi Arka-
diusz Raguza, prezes Wejherowskiego 
Stowarzyszenia na rzecz Osób z Auty-
zmem. – Bardzo zależy nam na tym, aby 
osoby te i ich rodziny odnalazły radość 
w swoim życiu mimo codziennych obo-
wiązków i trosk.

Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta 
Wejherowa podkreśliła, jak cenne i spo-
łecznie ważne jest to przedsięwzięcie, któ-
re jest dowodem wsparcia i solidarności 
z osobami dotkniętymi autyzmem.

- Takie akcje, jak ta dzisiejsza, zorgani-
zowane przez Wejherowskie Stowarzysze-
nie na rzecz Osób z Autyzmem, któremu 
w imieniu prezydenta Wejherowa Krzysz-
tofa Hildebrandta serdecznie dziękuję, nie 
tylko uświadamiają społeczeństwu, czym 
jest autyzm, ale przede wszystkim poma-
gają nam w zrozumieniu tego zaburzenia 
i uwrażliwieniu na problemy osób dotknię-
tych spektrum autyzmu- mówi Beata Rut-
kiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa.

Jak podkreślają rodzice dzieci ze spek-
trum autyzmu, takie osoby są często 

bardzo źle odbierane w społeczeństwie 
i dyskryminowane, a oni po prostu ina-
czej postrzegają świat. Mają swoją własną 
perspektywę. Dlatego potrzebują naszego 
wsparcia. Najważniejsza dla osób z auty-

zmem jest nasza codzienna akceptacja, 
zrozumienie i wsparcie. I to nie tylko przy 
okazji Światowego Dnia Świadomości Au-
tyzmu, ale i na co dzień.

Źródło: UM Wejherowo
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„Razem dla autyzmu” - niebieski marsz przeszedł ulicami
WEjhEROWO | Niebieski korowód, który przeszedł ulicami Wejherowa, sportowe pokazy, a wszystko przy akompaniamencie dźwięku motocykli – tak wyglądały w Wejherowie obchody Światowego Dnia Świado-
mości o Autyzmie. Biorący udział w przemarszu uczestnicy wyrazili swoją solidarność z osobami z autyzmem.
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- Wszystkim pracownikom ochrony zdrowia dzięku-
ję za profesjonalizm, wielkie serce i trud w niesieniu 
pomocy innych – powiedział prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt. - Życzę Państwu siły, satysfakcji 
i wytrwałości w codziennej pracy i pomyślności w ży-
ciu osobistym.

Każdego roku motyw przewodni tego święta poświę-
cony jest innej tematyce, która podkreśla priorytetowy 
obszar problemów w obszarze zdrowia publicznego na 
świecie. W tym roku  obchodzone jest pod hasłem „Our 
planet, our health – Nasza planeta, nasze zdrowie". 
WHO tego dnia skupiło globalną uwagę na pilnych 
działaniach niezbędnych do utrzymania ludzi i planety 
w zdrowiu oraz wspierania ruchu na rzecz tworzenia 
społeczeństw skoncentrowanych na dobrobycie.

Źródło: UM Wejherowo fo
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Światowy Dzień Zdrowia i Dzień 
Pracownika Służby Zdrowia
WEjhEROWO | 7 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Zdrowia i Dzień Pracownika Służby Zdrowia. To święto tych, którzy z ogrom-
nym zaangażowaniem i cierpliwością dbają o nasze zdrowie i przynoszą ulgę w cierpieniu. To także dzień wszystkich tych, którzy za 
swoje powołanie uznali niesienie pomocy drugiemu człowiekowi w trudnym czasie choroby.

W Gdyni odbyły się zawody: IX Memoriale Jacka „Gen-
ka” Motyczko. W turnieju uczestniczyło 75 strzelców, 
którzy rywalizowali w różnych klasach sprzętowych. 
Uczestnicy podczas turnieju musieli wykazać się umie-
jętnościami strzeleckimi. Rywalizacja polegała na jak 
najszybszym i celnym ostrzelaniu punktów na danym 
torze, jednocześnie spełniając jego założenia.
W rywalizacji w klasie „Pistolet i Rewolwer” I miejsce 
zajął sierż. sztab. Piotr Marciniak z Komisariatu Policji 
w Rumi. I jak się okazuje nie było to jedyne zwycię-
stwo dzielnicowego z Rumi w zawodach strzeleckich. 
W ubiegłym sezonie zdobył tytuł mistrza Polski klasy 
Subcompact na Mistrzostwach Polski PiRO, które od-
były się w październiku, w Warszawie.
Źródło: KPP Wejherowo

dzielnicowy z rumi 
miStrzem w zawodach 
Strzeleckich
Powiat | w iX memoriale jacka „genka” motyczko 
i miejsce zajął dzielnicowy z naszego powiatu - sierż. 
szt. Piotr marciniak. jest to nie pierwszy sukces w za-
wodach strzeleckich funkcjonariusza z rumi.

fot. kPP Wejherowo
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Od listopada 2021 r. do marca 2022 r. po-
miary poziomu pyłów PM 1, PM 2,5 i PM 
10 przeprowadzono w 8 punktach zloka-
lizowanych w 6 miejscowościach powiatu 
wejherowskiego. We wszystkich punktach 
odnotowano znaczne przekroczenia norm 
jakości powietrza. Poprawa następowała 
głównie w okresie wietrznej pogody, której 
w tym sezonie grzewczym szczęśliwie dla 
naszych płuc nie brakowało.

Pomiary wykonywane przez mobilne 
płuca mają na celu ukazanie skali proble-
mu związanego ze złą jakością powietrza, 
którym oddychamy w Polsce (zwłaszcza 
w okresie jesienno-zimowym). Cząstki 
pyłów zawieszonych z uwagi na swoją 
wielkość (średnica mniejsza od ludzkie-
go włosa) bez trudu przenikają do dróg 
oddechowych, krwiobiegu i następnie 
wszystkich narządów wewnętrznych 

przez co stanowią poważny czynnik cho-
robotwórczy.

W analizie wyników uzyskanych w trakcie 
pomiarów zwrócono uwagę szczególnie na 
liczbę dni, w trakcie których występowało 
przekroczenie obowiązujących w Polsce 
norm dla pyłów zawieszonych. W ten spo-
sób chciano zobrazować, jak często miesz-
kańcy poszczególnych miejscowości nara-
żeni są na oddychanie zanieczyszczonym 

powietrzem. Mobilne płuca zlokalizowane 
były głównie na osiedlach budownictwa 
jednorodzinnego, gdzie jak wiadomo naj-
częściej mamy do czynienia z tzw. niską 
emisją (tj. emisją pyłów i szkodliwych gazów 
na wysokości do 40 m, pochodzących z do-
mowych pieców grzewczych i lokalnych ko-
tłowni węglowych, w których spalanie węgla 
odbywa się w nieefektywny sposób).

W podsumowaniu ogólnym uwzględ-
nione zostały wyniki pomiarów pyłu za-
wieszonego PM 10, dla którego w Polsce 
ustalono dopuszczalne średniodobowe 
stężenie w wysokości 50 µg/m³. Powyżej 
tego poziomu stężenie zanieczyszczeń 
w powietrzu uznaje się za zbyt wysokie 
i w przypadku wystąpienia sytuacji smo-
gowej publikuje ostrzeżenia o:

przekroczeniu poziomu informowania •	
dla pyłu PM 10 w powietrzu (100 µg/

m3) /wówczas w celu zmniejszenia na-
rażenia na wysokie stężenia zanieczysz-
czeń w powietrzu, małym dzieciom, ko-
bietom w ciąży, osobom starszym oraz 
osobom z chorobami serca lub układu 
oddechowego, zaleca się ograniczenie 
przebywania poza budynkami, a doro-
słym bez kłopotów ze zdrowiem zaleca 
się powstrzymanie się od aktywności 
fizycznej na otwartym powietrzu.
przekroczeniu poziomu alarmowego •	
dla pyłu PM 10 (150 µg/m3) /wówczas 
ze względu na bardzo wysokie stężenia 
zanieczyszczeń w powietrzu, zaleca się 
ograniczenie przebywania poza bu-
dynkami do niezbędnego minimum.

Aktualnie mobilne płuca znajdują się 
w Gościcinie na ul. Słonecznej 108 i tam 
pozostaną przez najbliższe tygodnie.

Źródło: wejherowskialarmsmogowy.pl

Mobilne płuca -podsumowanie
POWIAT | Akcja edukacyjno – informacyjna „Zobacz, czym oddychasz!” dobiegła już 
końca. Przeprowadzono ją przy pomocy pierwszych na Pomorzu mobilnych płuc.
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„Find my echo in you”
W ramach pierwszego z nich, 
który w tłumaczeniu na język 
polski brzmi „Znajdź w sobie moje 
echo”, nauczycielki Marta Dettlaff 
i Anna Korzonek wybrały się wraz 
z uczniami Janem Kiedrowiczem, 
Dawidem Gapińskim i Krzyszto-
fem Kołodziejem na spotkanie 
projektowe do Macedonii Północ-
nej. Wizyta w stolicy kraju Skopje 
miała miejsce na przełomie lutego 
i marca br. z udziałem nauczycieli 
i uczniów z krajów uczestniczą-
cych w projekcie – Turcji, Bułgarii 
i Polski.
Podczas trwającego tydzień 
spotkania, uczestnicy brali udział 
w zajęciach zarówno na terenie 
szkoły jak i poza nim. Znacząca 
część warsztatów odbywają-
cych się w macedońskiej szko-
le poświęcona była tematowi 
realizowanego projektu, czyli 
empatii, rozwijaniu umiejętności 
wczucia się w emocje osób, które 
są w innej sytuacji od naszej. 

Działania te motywowały uczniów 
i nauczycieli do komunikowa-
nia się ze sobą i doskonalenia 
swoich umiejętności językowych. 
Uczestnicy mieli też możliwość 
przyjrzenia się jak wygląda szko-
ła w Skopje, jak prowadzone są 
lekcje i jak wygląda macedoński 
system edukacyjny.
Mobilność umożliwiła również 
zaznajomienie się z wartościami 
regionu i odkrywanie dziedzictwa 
kulturowego tego kraju zwiedzono 
m.in. Skopje wraz ze starym ba-
zarem, Ochrydę - miasto wpisane 
na Listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO i kanion Matka z jaski-
niami.
Spotkanie zaowocowało zawar-
ciem nowych, międzynarodowych 
przyjaźni, zacieśniło współpracę 
między szkołami partnerskimi, 
umożliwiło wymianę doświadczeń 
oraz wzbogaciło wiedzę uczniów 
i nauczycieli na temat kultury 
i zwyczajów panujących w innych 
krajach.

„enVironmental warS with 
digital gameS”
Tematem drugiego z realizowa-
nych projektów są "Środowiskowe 
wojny z grami cyfrowymi". Projekt 
obejmuje dwuletnią inicjatywę 
współpracy 4 szkół z Turcji, Por-
tugalii, Włoch, Polski oraz jednego 
stowarzyszenia pozarządowego 
z Turcji, która koncentruje się na 
zagadnieniach środowiskowych 
i digitalizacji oraz na wymianie 
dobrych praktyk.
Pierwsze transnarodowe spo-
tkanie projektowe z udziałem 
przedstawicieli „dziewiątki” 
odbyło się w mieście Serpa na 
terenie Portugalii w dniach 21-24 
marca br. Uczestniczyli w nim 
dyrektor Olga Tomaszewska oraz 
nauczycielki Marta Dettlaff i Anna 
Korzonek. W ramach lepszego 
poznawania się partnerów każda 
szkoła przedstawiła prezentacje 
dotyczące swojego kraju, miasta, 
regionu, szkoły, systemu edu-
kacji i realizowanych projektów. 

W kolejnych dniach, uczestnicy 
spotkania skupili się na planowa-
niu kolejnych kroków realizacji 
projektu, rozdzielaniu zadań 
pomiędzy partnerów i ustaleniu 
terminów dalszych spotkań.
Podczas wizyty nauczycielki SP9 
miały też możliwość zwiedzenia 
portugalskiej szkoły i goszczenia 
na wielu ciekawych lekcjach. Duże 
wrażenie zrobił przygotowany 
przez gospodarzy występ arty-

styczny traktujący o wartościach 
ekologicznych. Nauczyciele ze 
szkoły w Serpa zaprezentowali też 
swoją kulturę regionalną i dzie-
dzictwo narodowe znane jako styl 
muzyczny Fado oraz Cante.
Kolejnym punktem w realizacji 
projektu „Environmental Wars 
with Digital Games” będzie wizyta 
nauczycieli i uczniów z krajów 
partnerskich w Wejherowie.
Źródło: UM Wejherowo

euroPejSka Promocja „dziewiątki”
wejherowo | Szkoła Podstawowa nr 9 w wejherowie realizuje obecnie dwa projekty erasmus+ promując 
szkołę i gród wejhera na arenie europejskiej. Są to projekty: „Find my echo in you” i „environmental wars 
with digital games”, w ramach których goszczą w swoich murach nauczycieli ze współpracujących krajó-
w,a także sami mają okazję poznać osobiście warunki nauczania w zagranicznych placówkach oświatowych.

fot. Um Wejherowo



www.gwe24.pl/nasygnalePiątek, 15 kwietnia 2022 21

Od kilkunastu już lat wejherowska straż miejska 
prowadzi akcję prewencyjną pod nazwą ”Bezpieczny 
plac zabaw, bezpieczna piaskownica”. Każdego roku, 
na wiosnę, przed świętami wielkanocnymi, strażnicy 
dokonują przeglądu stanu technicznego, sanitarne-
go, porządkowego oraz estetycznego placów zabaw 
na ternie miasta Wejherowa. W tym roku kontro-
li poddano 47 takich miejsc. W 11 przypadkach 
stwierdzono uszkodzenia techniczne urządzeń, wi-
doczne gołym okiem. Na niektórych placach zabaw 
ujawniono spróchniałe poręcze elementów urządzeń 
i ławek, wystające gwoździe, uszkodzone ogrodzenie, 
połamane sprężyny i inne drobne usterki. Prawie we 

wszystkich piaskownicach należy wymienić piasek 
po zimie, gdyż mogą znajdować się w nim m.in. psie 
i kocie odchody.

Stwierdzone nieprawidłowości przekazane zostały za-
rządcom tych miejsc, aby jeszcze przed wyjściem dzieci 
na place zabaw i do piaskownic, mogli je usunąć.

Ponadto SM zapewnia, że prewencyjnie, w ramach 
codziennych patroli miasta, kontroluje place zabaw, 
gdyż, niestety są one często miejscem spotkań ama-
torów spożywania alkoholu pod chmurką. Wiele 
miejsc zabaw dzieci objętych jest również monito-
ringiem miejskim.

Źródło: sm.wejherowo.pl
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Bezpieczny plac zabaw 
i piaskownica
WEjhEROWO | Wejherowska Straż Miejska przystąpiła do realizacji programu prewencyjnego pn. 
"Bezpieczna piaskownica i bezpieczny plac zabaw", w ramach którego skontrolowano 47 placów zbaw. 
W 11 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości.

Ratunek przed tragedią
WEjhEROWO | Dzięki skutecznej i szybkiej akcji, policjanci zdążyli udzielić pomocy mężczyźnie na czas. Mężczyznę zabrało pogotowie ratunkowe.

W nocy około 01:00 dyżurny Komendy Powiatowej 
Policji w Wejherowie otrzymał zgłoszenie o możliwo-
ści targnięcia na swoje życie przez 36-letniego męż-
czyznę. O swoich obawach powiadomiła mężczyźnie 
bliska osoba, która zadzwoniła na numer alarmowy 
i wezwała pomoc. Po otrzymaniu tego zgłoszenia, 
dyżurny natychmiast skierował pod wskazany adres 
policjantów, którzy dotarli jako pierwsi na miejsce 
zdarzenia i od razu pobiegli do mieszkania.

Na miejscu okazało się, że mężczyzna zamknął się 
od wewnątrz w łazience i nie jest możliwe otwarcie 
drzwi. Policjanci z uwagi na to, że liczy się każda se-
kunda, a życie mężczyzny jest zagrożone podjęli de-
cyzję o ich wyważeniu. Kiedy weszli do środka okaza-
ło się, że mężczyzna jest nieprzytomny. Natychmiast 
zdjęli mu pętlę z szyi i przystąpili do czynności ratun-
kowych, po których mężczyzna odzyskał czynności 
życiowe. Mundurowi sierż. Michał Jaroniec oraz post. 
Aldona Sobocińska cały czas monitorowali jego stan. 
Kiedy przyjechało pogotowie, zabrało mężczyznę do 
szpitala. Dzięki szybkiej i zdecydowanej interwencji 

mężczyzna, który usiłował targnąć się na życie, został 
uratowany.

Jeśli widzisz, że ktoś z Twojego otoczenia jest przy-
gnębiony, to zapytaj, jak możesz mu pomóc, udziel 
praktycznej pomocy, uczul bliskich na problem, okaż 
troskę i zainteresowanie. Jeśli dzieje się coś złego 
i wiesz, że życie i zdrowie innej osoby jest zagrożo-
ne, zadzwoń pod numer alarmowy 112 i postaraj się 
przekazać służbom lokalizację, w której znajduje się 
ktoś potrzebujący pomocy.

Bezpłatne telefony pomocowe:
116 123- Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania •	
dla dorosłych, czynny 7 dni w tygodniu od 14:00 
do 22:00.
116 111- Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania •	
dla dzieci i młodzieży, czynny 7 dni w tygodniu, 
24 godziny na dobę.
800 121212- Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecz-•	
nika Praw Dziecka, czynny 7 dni w tygodniu 24 
godziny na dobę.

źródło: KPP Wejherowo fo
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Policjanci pracując nad sprawą rozboju, 
do którego doszło w Wejherowie w sierp-
niu ubiegłego roku ustalili i zatrzymali 
sprawcę tego przestępstwa. Kryminalni 
podejrzewali, że 39-latek może posiadać 
narkotyki. W trakcie zatrzymania i prze-
szukania mieszkania mężczyzny, w pokoju 
w komodzie znaleźli woreczki z białym 
proszkiem oraz susz roślinny. Łącznie za-
bezpieczono ponad 400 gramów rożnych 
substancji narkotycznych.
Mężczyzna został przesłuchany oraz po-
stawiono mu zarzuty dotyczące przestęp-

stwa rozboju z użyciem siekiery, podczas 
którego ukradł pokrzywdzonemu 12 tys. 
zł oraz zarzut posiadania znacznej ilości 
narkotyków.
Mężczyzna został doprowadzony do sądu, 
który zadecydował o tymczasowym aresz-
towaniu na okres 3 miesięcy 39-letniego 
mężczyzny. Za popełnione przestęp-
stwa grozi mu kara od lat 3 pozbawienia 
wolności, a za posiadanie znacznej ilości 
narkotyków grozi kara do 10 lat pozbawie-
nia wolności.
źródło: KPP Wejherowo

groził Siekierą i zaBrał Pieniądze
wejherowo | zatrzymano mężczyznę, który ma związek ze sprawą rozboju. Ponadto 
policjanci znaleźli w jego mieszkaniu narkotyki, a podejrzanego doprowadzono do wej-
herowskiej komendy, gdzie spędził noc.

fot. kPP Wejherowo
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Chabowski na tablicy w „Samochodówce”
LEKKOATLETYKA | Wejherowski lekkoatleta, uczestnik ubiegłorocznych Igrzysk Olimpijskich w Tokio Marcin Chabowski dołączył do zasłużonego grona 
olimpijczyków z terenu powiatu wejherowskiego.

Jego tablica zawisła na ścianie 
olimpijczyków w hali sportowej 
przy Powiatowym Zespole Szkół 
nr 4 w Wejherowie.

Marcin Chabowski to kolejny 
sportowiec z terenu powiatu wej-
herowskiego, który dzięki ciężkiej 
pracy osiągnął znaczące sukcesy 
na arenie polskiej i międzynaro-
dowej i w zeszłym roku reprezen-
tował kaszubski region na Letnich 
Igrzyskach Olimpijskich w Tokio.

– Cieszę się, że spotkaliśmy 
się, aby odsłonić kolejną tablicę 
i uhonorować siódmego olimpij-
czyka z naszego powiatu. W tej 
szkole postawiliśmy na sport 
i niech on się rozwija, nie tylko 
ten zawodowy, ale też amatorski 
– mówiła starosta wejherowski 
Gabriela Lisius.

Przypomnijmy, że wejherowia-
nin był jednym z reprezentantów 
Polski podczas ubiegłorocznych 

Igrzysk Olimpijskich w japońskim 
Tokio. Chabowski startował ma-
ratonie w Sapporo. Dzień przed 
startem w rozmowie z kibicami 
za pośrednictwem mediów spo-
łecznościowych wspomniał, że 
ma lekkie bóle ścięgna Achillesa. 
Podkreślał, że jest dobrej myśl, bo 
uraz nie wyglądał bardzo groźnie. 
Ostatecznie mimo woli walki na 
31. kilometrze przegrał z bólem 
i nie ukończył wyścigu. 

- Start na igrzyskach olimpij-
skich i ukończenie maratonu to 
było marzenie i najważniejszy cel. 
Uwierzcie, że robiłem wszystko, 
aby pobiec solidny wynik, jednak 
przebiec maraton na jednej spraw-
nej nodze jest bardzo trudno – na-
pisał na Facebooku Chabowski.

Obecnie wejherowski maratoń-
czyk jest w trakcie rehabilitacji 
Achillesa, ale planuje być gotowy 
na jesienne starty. fo
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- Po ostatnich dwóch porażkach, w których 
to nie potrafiliśmy wykorzystać po kilka-
naście stuprocentowych sytuacji, teraz nie 
może się do wydarzyć. Trzeba będzie wspiąć 
się na wyżyny swoich umiejętności i zdobyć 
w Wejherowie trzy punkty – zapowiadał 
przed meczem ze Szczypiorniakiem Robert 
Wicon, trener Tytanów Wejherowo.
Żółto-czerwoni przekuli słowa swojego szko-
leniowca w czyny i przed własną publicz-
nością pokonali zespół z Olsztyna. Wynik 
meczu otworzył Tomasz Bartoś. Następnie 
bramkarza rywali pokonali Przemysław 
Warmbier oraz z rzutu karnego Sławomir 
Jurkiewicz i Tytani wyszli na trzybramkowe 
prowadzenie. Do końca pierwszej połowy 
wejherowianie nie pozwolili nawet zremi-

sować zespołowi gości. Ostatecznie po 30 
minutach na tablicy widniał wynik 17:16 dla 
Tytanów. 
Po zmianie stron podopiecznym trenera 
Wicona udawało się utrzymywać przewa-
gę, ale tylko do 52. minuty. Szczypiorniak 
wyrównał 28:28, a następnie rzucił bramkę 
na 29:28. Do ostatnich sekund mecz był 
bardzo wyrównany. Ale po końcowej syrenie 
to wejherowianie mogli unieść ręce do góry 
w geście triumfu pokonując rywali 33:32. 
Dodajmy, że najskuteczniejszymi zawodnika-
mi wśród Tytanów byli Przemysław Warm-
bier, który rzucił 10 bramek i z 9 trafieniami 
Norbert Wejher.
Po tym spotkaniu wejherowianie utrzymali 
czwartą pozycję w tabeli.

warmBier i wejher rzucili Ponad 57 
Proc. Bramek w meczu
Piłka rĘczna | Przemysław warmbier oraz norbert wejher wspólnie dla tytanów 
zdobyli 19 bramek w wygranym przez wejherowian meczu z kS Szczypiorniak olsztyn 
33:32. Spotkanie odbyło się awansem 21. kolejki w i lidze w grupie a w piłce ręcznej.

fot. Tytani Wejherowo/fb

Zawody organizował Miejski Ośrodek Sportu i Re-
kreacji w Redzie. Rywalizacja odbywała się wśród 
dziewcząt oraz chłopców. W obu przypadkach naj-
lepsi okazali się przedstawiciele Zespołu Szkolno – 
Przedszkolnego nr 1. Poniżej wyniki i składy zwycię-
skich drużyn.

Chłopcy :
ZSP nr 1 26 – 21 ZSP nr 2
1 miejsce Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1
2 miejsce Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2
Skład chłopców z ZSP nr 1 :
Wojciech Komorowski, Jakub Kurasiński, Oskar 

Langa, Mateusz Mazurczak, Jan Rompca, Igor Ru-
siecki, Kacper Skowroński, Jan Wargowski, Jakub 
Wierczyński, Filip Wiśniewski.

Dziewczęta :
ZSP nr 1 24 – 15 ZSP nr 2
1 miejsce Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1
2 miejsce Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2
Skład dziewcząt z ZSP nr 1:
Agata Grubba, Dominika Kamińska, Alicja Młynik, 

Sara Musiałkowska, Paulina Schmidt, Marta Stolarczyk, 
Oliwia Strodowska, Tamara Szwarc, Liliana Wilary.

Źródło: mosir.reda.pl

Mistrzostwa Redy – Dwa ognie
DWA OGNIE | W Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 1 przeprowadzono Mistrzostwa Redy w Dwa Ognie 
w kategorii Igrzysk Dzieci.
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W tym roku do rywalizacji przystąpiło 
343 zawodników : Speer 267 i 76 zawodni-
ków na trasie mega. Warto wspomnieć ze 
w 2021 roku w Szemudzie został osiągnię-
ty rekord frekwencji uczestników, który 
wynosi 500 startujących.

Trasa w Szemudzie jest odpowiednia dla 
każdego. Dość płaska i bardzo szybka w po-
równaniu do innych edycji. Trasa zawodów 
zlokalizowana jest na terenie Trójmiejskie-

go Parku Krajobrazowego w okolicach Re-
zerwatu Pełcznica, jeziora Zawiat i jeziora 
Bieszkowice, a także rzeki Gościciny. Start 
i meta zawodów przy Hali Widowiskowo-
Sportowej Gminnego Centrum Kultury 
i Sportu w Szemudzie. Warto również poza 
startami w zawodach wybrać się z rowerem 
do Gminy Szemud i podziwiać jej ukształ-
towanie terenu i różnorodność przyrody 
– to tylko około 30 minut jazdy samocho-

dem z: Gdańska, Sopotu, Gdyni.
SPEED – Trasa przeznaczona dla rozpo-

czynających przygodę z kolarstwem oraz 
dla tych co wolą ścigać się na krótszych, 
szybszych i interwałowych dystansach.

MEGA – Trasa przeznaczona dla do-

świadczonych kolarzy oraz tych co lubią 
długotrwały wysiłek.

Zwycięzcami II etapu w Szemudzie zostali:
Mega: Piotr Rychlik (Bogdziewicz Team 

Cumulus Air-Net) oraz Paula Budzyńska 
(Cyklo Kwidzyn)

Speed: Dawid Przybylski (KKK Dziki 
Team Kwidzyn) oraz Wiktoria Klawitter 
(KK Lew Lębork)

Pełne wyniki znajdują się na www.mtb-
pomerania.pl w zakładce wyniki.

Źródło: UG Szemud

MH Automatyka MTB Pomerania 
Maraton 2022 w Szemudzie

KOLARSTWO | Druga edycja w 2022 roku w dniu 10 kwietnia zawitała do Gminy Szemud. Były to drugie zawody cyklu MH Automatyka MTB Pomerania 
Maraton 2022.
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