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Budowa ul. Zamkowej zostanie przepro-
wadzona w ramach rewitalizacji Śródmie-
ścia. Zakończenie prac planowane jest na 
koniec 2023 roku. Wartość tej inwestycji 
to ponad 9 mln zł. Wykonawcą robót jest 
firma Kruszywo Sp. z o.o. Swój udział 
w inwestycji będzie miała także spółka 
PEWIK Gdynia, która na własny koszt 
wykona niezbędne prace sieci kanaliza-
cyjno-wodociągowej.

- Przystępujemy do budowy ul. Zamko-
wej wraz z całą infrastrukturą podziemną 
i zagospodarowaniem terenu przy Mu-
zeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-
Pomorskiej oraz Książnicy prof. Gerarda 
Labudy - mówi prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt. – Jest to duże cen-
trum kulturowe w wejherowskim parku, do 
którego przyjeżdżają zarówno mieszkańcy, 
jak i turyści, a miejsc parkingowych braku-
je. Zależało nam, aby była tam możliwość 
pozostawienia samochodu osobowego, ale 
także autobusów, które przywożą pielgrzy-
mów na Kalwarię. Cieszę się, że inwestycja 
wchodzi w fazę realizacji i dziękuję powia-
towi za dofinansowanie tej inwestycji.

Współpraca miasta z poWiatem
- Ta wspólna inicjatywa jest bardzo cenna 

i cieszę się, że Rada Powiatu podjęła decyzję  
o dofinansowaniu parkingu przy ul. Zam-
kowej - mówi Gabriela Lisius, starosta po-
wiatu wejherowskiego. – Parking jest bar-
dzo potrzebny, tym bardziej, że niedawno 
powstał kolejny obiekt muzealny - Książni-
ca prof. Gerarda Labudy i chcemy, aby jak 

najwięcej mieszkańców powiatu, turystów 
i gości odwiedziło tę instytucję, zapoznało 
się z historią Kaszub i Pomorza. Każdy ko-
lejny parking przysłuży się do zwiększenia 
ruchu turystycznego i pielgrzymkowego. 
A nasze miasto jest piękne, mamy co poka-
zać, mamy wiele zabytków i chętnie odwie-
dzaną Kalwarię Wejherowską.

Umowę na dofinansowanie podpisał 
także Jacek Thiel, wicestarosta powiatu 
wejherowskiego.

DWuetapoWa inWestycja
Inwestycja składa się z dwóch etapów. 

W pierwszym przebudowana zostanie 
w całości ul. Zamkowa, od skrzyżowania 
z ul. Klasztorną i Parkową aż do skrzy-
żowania z ul. Wniebowstąpienia. Prze-
budowany zostanie także most drogowy 
nad rzeką Cedron i złagodzony łuk drogi. 
Spowoduję to zmianę lokalizacji skrzyżo-
wania i poprawi bezpieczeństwo na tym 
odcinku drogi. Powstaną chodniki po 

obu stronach drogi i wybudowane zosta-
nie oświetlenie. W ramach budowy ulicy 
przebudowane zostaną istniejące sieci: 
kanalizacja deszczowa, wodociągowa 
i sanitarna.

Drugi etap inwestycji to kompleksowe 
zagospodarowanie terenu przy ul. Zam-
kowej, w pobliżu Książnicy, na którym 
powstanie parking z płyt ażurowych z 70. 
miejscami postojowymi dla samochodów 
osobowych oraz 8. miejscami dla autobu-

sów.  Zamontowane zostaną także stoły 
z ławkami, wiaty drewniane oraz automa-
tyczna toaleta. Wykonane zostaną nowe 
nasadzenia, a brzegi rzeki Cedron zostaną 
umocnione i zabezpieczone. Wyremon-
towana zostanie także konstrukcja koła 
wodnego i zastawki oraz pomost zlokali-
zowany przy dawnym młynie. Odtworzo-
na zostanie także kładka nad rzeką.

prace baDaWcze
Na terenie inwestycji, przed pracami 

budowlanymi, po zdjęciu wierzchniej 
warstwy humusu, wyłoniły się pozosta-
łości dawnej zabudowy - zabudowania 
folwarczne. Są to najprawdopodob-
niej  relikty fundamentów kamiennych 
z okresu ok. XVIII w. oraz fundamentów 
ceglanych z lat późniejszych. Obecnie 
trwają prace badawcze i inwentaryzacja 
znalezionych pozostałości budowli. Nie 
znaleziono żadnych zabytków ruchomych 
tj. ceramiki, narzędzi. Znalezione pozo-
stałości budowli są zgodne z tym, czego 
można było się spodziewać na podstawie 
starych historycznych map i podkładów 
mapowych. Wykonywane prace zostały 
zgłoszone Pomorskiemu Wojewódzkiemu 
Konserwatorowi Zabytków i będą pod-
legały odbiorowi przez PWKZ. Zgodnie 
z dokumentacją projektową, przewidzia-
no w miejscach przebiegu starych funda-
mentów, uwidocznienie ich w nowych na-
wierzchniach poprzez zaznaczenie kostką 
kamienną.

Źródło: UM Wejherowo

Dofinansowanie powiatu na budowę 
parkingu przy ul. Zamkowej

WEJHEROWO | Rozpoczęła się budowa ul. Zamkowej w Wejherowie wraz z budową parkingu w pobliżu Książnicy im. Gerarda Labudy. W wejherowskim ratuszu 
prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt podpisał umowę na dofinansowanie budowy parkingu w wysokości 2,3 mln zł z Gabrielą Lisius, starostą powiatu.
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- W tym roku konkurs odbywał 
się w trzech kategoriach dla 
trzech grup wiekowych – mówi 
Tomasz Wiśniewski, dyrektor 
Fabryki Kultury w Redzie 
i przewodniczący konkursowego 

jury – Dzieci z przedszkoli 
i zerówek przygotowywały 
wielkanocnego kurczaczka, 
klasy I – III szkoły podstawowej 
szykowały wianki i stroiki, 
a najstarsi uczestnicy, klasy 

IV – VIII szkoły podstawowej, 
wykonywali wielkanocne palmy.
Prace można było składać do 8 
kwietnia. Łącznie wpłynęły 204 
dzieła, z czego przeważającą 
kategorię stanowiły palmy 
wielkanocne - ponad 90 pięknych 
egzemplarzy.
11 kwietnia komisja konkursowa 
w składzie: przewodniczący – 
Tomasz Wiśniewski, Aleksandra 
Szwarc, Elżbieta Bieńko-Kornacka 
oraz Dorota Dobrzyńska, 
przyznała nagrody. Szczególną 
uwagę zwracano na kreatywność, 
nowatorskie pomysły, 
samodzielność wykonania pracy 
oraz użycie nietypowych lub 
naturalnych surowców.
W kategorii Kurczak Wielkanocny 
I miejsce zajął Stanisław Michalski 
(Przedszkole Anioła Stróża), 
II miejsce - Alicja Miotke, a III 
miejsce Witek Węgrzynowski 
(oboje z Chatki Puchatka). 
Laureatami kategorii Wianek 
Wielkanocny zostali: Miłosz 

Mączka (SP3) – I miejsce, 
Antonina Łaga (SP5) – II miejsce 
i Arkadiusz Kowalski (SP6) – 
III miejsce. W kategorii Palma 
Wielkanocna nagrody zdobyli: 
I miejsce - Martyna Pouch (SP3), 
II miejsce - Dżamila Browarczyk 
(ZSP1) i III miejsce - Oliwier 
Czarnecki (SP3). Wszyscy laureaci 
odebrali nagrody indywidualnie 

w Fabryce Kultury. Pełna lista 
nagrodzonych znajduje się na 
stronie organizatora konkursu 
www.fabrykakultury.pl. 
Prace złożone w XXV 
edycji Miejskiego Konkursu 
Wielkanocnego można jeszcze 
oglądać w Fabryce Kultury 
w Redzie.
Źródło: UM w Redzie

rozstrzygnięto XXV miejski konkurs Wielkanocny
reDa | już od 25 lat uczniowie redzkich szkół i przedszkoli prezentują prace plastyczne w miejskim konkursie Wielkanocnym. to jedna z form pielęgnowania tradycji związanych 
ze świętami Wielkiej nocy.

fot. fabrykakultury.pl
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W inscenizacji organizowanej przez Stowarzy-
szenie Misterników Kaszubskich i Wejherowskie 
Centrum Kultury - pod patronatem Prezydenta 
Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta, wystąpili 
w większości doświadczeni aktorzy-amatorzy. 
Widowisko, w którym występuje kilkadziesiąt 
osób, wyreżyserował jak zawsze Wojciech Ry-
bakowski. Natomiast samo nabożeństwo Drogi 
Krzyżowej poprowadził kustosz Kalwarii Wej-
herowskiej o. Joel Stanisław Kokott.

Misterium Męki Pańskiej na Kalwarii Wejhe-
rowskiej wystawiane jest od 2002 roku. Stanowi 
nie tylko rekonstrukcję historyczną męczeń-
stwa i śmierci Jezusa Chrystusa, ale pobudza 
także wyobraźnię uczestników. Trwające bli-

sko dwie godziny widowisko jest połączeniem 
uroczystości religijnej z inscenizacją teatralną. 
Przedstawia ostatnie godziny z życia Chrystu-
sa i kończy się Jego ukrzyżowaniem oraz zło-
żeniem do grobu. Poprzez jednoczesny udział 
w nabożeństwie Drogi Krzyżowej zmusza tak-
że do refleksji nad sensem ludzkiego istnienia 
i nadziei jaką daje wiara w zbawienie duszy i jej 
życie wieczne.

Jak informuje reżyser widowiska, w Miste-
rium występuje około 60 osób. Pierwszym 
Jezusem był Marek Czoska, przez kolejne 
lata w tę rolę wcielał się Artur Szymerowski, 
a w tym roku Jezusa zagrał Karol Milewski. Pi-
łatem był Jakub Szumilas, Pierwszym Łotrem 

– Leszek Wielewicki, a Marią – Katarzyna Cie-
siołkiewicz. Należy dodać, że w to artystycz-
no-religijne przedsięwzięcie włączają się różne 
wejherowskie środowiska m.in. harcerze, stra-
żacy, ministranci, ratownicy PCK i inni, którzy 
swoją aktywnością wspomagają organizację 
inscenizacji.

W Misterium jako pielgrzymi wzięli udział 
m.in. doradca prezydenta RP Piotr Karczewski, 
prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, 
zastępca prezydenta Arkadiusz Kraszkiewicz, 
starosta wejherowski Gabriela Lisius, wicesa-
trosta Jacek Thiel, wiceprzewodniczący Rady 
Miasta Wejherowa Leszek Szczypior i inni.

Źródło: UM Wejherowo

Misterium Męki Pańskiej 
na Kalwarii Wejherowskiej

WEJHEROWO | Po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa Misterium Męki Pańskiej wró-
ciło w Wielki Piątek na kalwaryjskie wzgórza w Wejherowie. Pochmurna i deszczowa pogoda nie wy-
straszyła aktorów i uczestników tego wydarzenia.
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Dobre brania płoci łowi się częściej w rzekach niż je-
ziorach, a tym okresie można również trafić na leszcze. 
Rybę tę można łatwiej złapać na płyciźnie w obecnym 
okresie, gdyż przygotowuje się do tarła. Doświadcze-
ni wędkarze zaczynają w kwietniu wypatrywać linów, 
które wbrew obiegowym opiniom można złapać przed 
nadejściem maja. Fani karpi w kwietniu powinni skon-
centrować się na wędkowaniu w mniejszych i płytszych 
łowiskach z racji zagadkowej aktywności tej ryby 
w większych akwenach, gdzie trudno ją zlokalizować. 
Swoich sił warto tez spróbować na morzu z załogą 
kutra, gdzie można złapać dorsze.
W kwietniu okres ochronny obowiązuje na: bolenie (do 
30 kwietnia), brzany (do 30 kwietnia), lipienia (do 31 
maja), sandacza (do 31 maja), szczupaka (do 30 kwiet-
nia) i świnki (do 15 maja). Do 31 maja należy zrezygno-
wać także z głowacicy.
Źródło: wedkarskiswiat.pl

co teraz bierze?
poWiat | Wraz ze wzrostem temperatury powietrza, 
ta w wodzie też idzie w górę. sprzyja to z pewnością 
budzeniu się z zimowego letargu nie tylko płotki.

fot. pixabay.com
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- Gdy tylko na Ukrainie wybu-
chła zawierucha wojenna roz-
pętana przez Rosję członkinie 
Lions International z całego 
świata przesyłają do Polski dary 
rzeczowe i finansowe na rzecz 
poszkodowanych kobiet i dzie-
ci z Ukrainy. Z tych darowizn 
finansujemy dożywianie i wy-
posażenie uchodźców - mówi 
Mirosława Szczęsna wyjaśniając, 
że wszystkie dary, które znajdują 
się w magazynie MOPS przy Pa-
rafii Chrystusa Króla i Bł. Alicji 
Kotowskiej przeznaczone są dla 
uchodźców z Ukrainy przebywa-
jących obecnie w Wejherowie.
Jak dodaje w Polsce działa około 
tysiąca wolontariuszek Lions In-
ternational, które skupione w lo-
kalnych przedstawicielstwach tej 
organizacji międzynarodowej 
działają charytatywnie w swoich 
środowiskach. Mirosława Szczę-
sna jako Lionka działa charyta-
tywnie na rzecz dzieci i kobiet 
współpracując z miastem Wej-
herowo i nie tylko. Pomaga m.in. 
70. osobowej grupie ukraińskich 
kobiet mieszkających z dziećmi 
w Hotelu Sobieski w Rzucewie. 
Dzięki zaś porozumieniu podpi-

sanemu z wejherowskim Staro-
stwem Powiatowym ze środków 
charytatywnych będzie finan-
sować dożywianie 560 uchodź-
ców z Ukrainy mieszkających 
na terenie powiatu. Miesięczna 
transza na ten cel wynosi 50 tys. 
zł miesięcznie. Pomoc będzie 
prowadzona tak długo, dopóki 
uchodźcy będą przebywać na te-
renie miasta i powiatu.
Zastępca prezydenta Arkadiusz 
Kraszkiewicz i skarbnik miasta 
Anna Lewandowska podzię-
kowali Mirosławie Szczęsnej 
za jej zaangażowanie i wrażli-
wość na krzywdę dzieci i ko-
biet z Ukrainy, które uciekając 
przed rosyjskimi zbrodniarzami 
znalazły schronienie na terenie 
Wejherowa. Arkadiusz Krasz-
kiewicz podziękował też wo-
lontariuszkom, którzy angażują 
się społecznie w pracę na rzecz 
uchodźców z Ukrainy. Wyraził 
także wdzięczność mieszkań-
com Wejherowa przekazującym 
dary i środki pieniężne na rzecz 
uchodźców.
Jak informuje Emilia Marzejon - 
zastępca dyrektora MOPS, w ob-
słudze uchodźców ukraińskich 

przychodzących do magazynu 
pomagają społecznie wolonta-
riuszki, w tym m.in. radna Ju-
styna Ostrowska, radna Dorota 
Chodubska oraz Izabela Lade-
mann-Wydra.
- Codziennie pomagamy wyda-
wać rzeczy i produkty żywno-
ściowe interesantom z Ukrainy. 
Przyjmujemy również dary od 
mieszkańców. Magazyn czynny 
jest od poniedziałku do czwartku 
w godzinach od 14.00 do 15.00 
- mówi radna Justyna Ostrow-
ska informując, że każdy kto 
chciały przekazać żywność lub 
odzież i bieliznę, obuwie, bądź 
inne przedmioty dla uchodźców, 
może to uczynić w tym czasie.
- Przyjmujemy tylko nowe rze-
czy. Aktualnie potrzebne są 
ubiory letnie dla dzieci (zwłasz-
cza w wieku szkolnym) i kobiet 
oraz produkty żywnościowe (na 
gwarancji) m.in. konserwy mię-
sne i rybne, przetwory w sło-
ikach, woda w butelkach, herbata 
i kawa, poza tym artykuły pierw-
szej potrzeby, w tym środki czy-
stości i higieny osobistej – dodaje 
Izabela Lademann-Wydra.
Źródło: UM Wejherowofo
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Lions International dla uchodźców
WEJHEROWO | Do magazynu MOPS w Wejherowie trafiły dary ze stowarzyszenia Lions International w Niemczech. Aktywnym członkiem Lions Club 
Gdańsk Amber od wielu lat jest wejherowianka Mirosława Szczęsna. Dary wydawane są codziennie uchodźcom z Ukrainy.

OgłOszenie 16/2022/PR-Media-group/DB

W festynie wzięły udział m.in. dzie-
ci uchodźców wojennych przebywających 
w Wejherowie, okolicznych miejscowościach 
i na terenie Muzeum Techniki Wojskowej 
GRYF. Pomysłodawcą festynu był Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejhero-
wie, Urząd Celno-Skarbowy w Gdyni oraz 
Muzeum Techniki Wojskowej GRYF, którzy 
spełnili marzenia dzieci w ramach konkursu 
„Moja wymarzona zabawka”. Wiele atrakcji 
najmłodszym zapewniła m.in. straż pożarna 
oraz Pomorska Grupa Poszukiwawczo – Ra-
townicza GRYF w Wejherowie.

- Dzieci miały narysować, co jest ich naj-

większym marzeniem, a pracownicy Urząd 
Celno-Skarbowej wspólnie z naszymi pra-
cownikami oraz darczyńcami postarali się 
te pragnienia zrealizować – mówi Emilia 
Marzejon, zastępca dyrektora Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie. 
- Wśród tych prezentów były zabawki, sprzęt 
sportowy i elektroniczny, hulajnogi, znalazła 
się nawet gitara. Te marzenia nie są wygó-
rowane. Cieszymy się, że mogliśmy pomóc 
w ich spełnieniu.

Jak podkreślił Arkadiusz Kraszkiewicz, za-
stępca prezydenta Wejherowa, szczególnie 
tym najmłodszym potrzeba teraz spokoju 

i dziecięcej beztroskiej zabawy, dzięki której 
mogliby zapomnieć chociaż na chwilę o dra-
macie rozgrywającym się w ich kraju.

Wśród uczestników festynu był m.in. Marian 
Kotecki, właściciel Muzeum Techniki Wojsko-
wej GRYF, który gości uchodźców wojennych 
z Ukrainy, włodarze okolicznych miejscowo-
ści, Anna Kosmalska dyrektor MOPS w Wej-
herowie oraz wejherowskie radne – Dorota 
Chodubska i Justyna Ostrowska, które są wo-
lontariuszkami w punkcie prowadzonym przez 
MOPS przy kościele pw. Chrystusa Króla i bł. 
Alicji Kotowskiej w Wejherowie.

Źródło: UM Wejherowo
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Festyn w Dąbrówce dla dzieci z Ukrainy
POWIAT | Zabawy na świeżym powietrzu, widowiskowe pokazy strażackie i spełnianie dziecięcych marzeń – tak wyglądał festyn integra-
cyjny w Muzeum Techniki Wojskowej GRYF w Dąbrówce dla dzieci i młodzieży z Ukrainy.
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Po zimowej przerwie wraca Pchli Targ
REdA | Piękne rękodzieło, stare perełki ze strychu oraz cudeńka z historią czekają na prawdziwych poszukiwaczy skarbów. Już 1 maja w Miejskim 
Parku Rodzinnym swoje stoiska rozstawią uczestnicy III Redzkiego Pchlego Targu. Zeszłoroczne edycje wydarzenia cieszyły się bardzo dużym 
zainteresowaniem wystawców i kupujących.

Pchli targ to rodzaj bazaru, gdzie 
można sprzedać lub wymienić niepo-
trzebne, używane rzeczy. Sprzedaż ma 
charakter prywatny i tego typu imprezy 
nie są przeznaczone dla osób zawodowo 
zajmujących się sprzedażą lub wymianą. 
Popularność takich wydarzeń wiąże się 
z możliwością „upolowania” czegoś 
naprawdę niecodziennego, unikalnego 
i w dobrej cenie. Określenie „pchli targ” 
pochodzi prawdopodobnie od założo-
nego pod koniec XVII wieku, na przed-
mieściach Paryża, bazaru zwanego Mar-
ché aux puces (dosł. bazar z pchłami).

- Redzki Pchli Targ ruszył w sierp-
niu ubiegłego roku i był powtórzony 
we wrześniu – mówi Hanna Janiak, 
Sekretarz Miasta Redy – Pomysło-

dawcami wydarzenia byli radni Rady 
Miejskiej w Redzie, niestety jego re-
alizację znacznie opóźniła pandemia. 
W tym roku, z nadejściem wiosny, 
inicjatywa zostaje wznowiona.

Na pchlim targu można znaleźć 
w zasadzie wszystko: ubrania, książ-
ki, płyty, gry, zabawki, filmy, antyki, 
galanterię domową, wyroby dekora-
cyjne, biżuterię, rekwizyty wojskowe, 
drobne rękodzieło i przedmioty kolek-
cjonerskie. Warto wcześniej dokład-
nie przeczytać regulamin, znajdujący 
się na stronach organizatora – Fabryki 
Kultury w Redzie.

- Wystawcy mogą się zgłaszać mailo-
wo, na adres biuro@fabrykakultury.pl, 
podając informacje o asortymencie, 

dane kontaktowe i wymiary przewi-
dzianego stanowiska wystawienni-
czego – mówi Dorota Dobrzyńska 
z Fabryki Kultury w Redzie - Zgło-
szenia chęci wzięcia udziału w pchlim 
targu przyjmujemy do 27 kwietnia. 
Nie obowiązują opłaty za stoisko, 
lecz uczestnik we własnym zakresie 
musi przygotować miejsce ekspozycji 
sprzedawanych przedmiotów. Osoby 
niepełnoletnie mogą posiadać własne 
stoisko jedynie pod nadzorem osoby 
dorosłej – rodzica lub opiekuna. 

1 maja warto odwiedzić Redę i po-
szperać na pchlim targu. Impreza star-
tuje o 12, zakończenie przewidywane 
jest o godzinie 17.

źródło: UM w Redzie fo
t. 

M
ic

ha
ł K

ac
zm

ar
ek

Gmina Wejherowo aktywnie wspiera 
organizacje pozarządowe i współpra-
cuje przy realizacji wielu przedsię-
wzięć. W ubiegłym tygodniu podpisane 
zostały umowy z klubami sportowymi: 
Gryf Wejherowo oraz Tytani Wejherowo. 
Kluby te w swojej działalności będą 
promować Gminę Wejherowo w trakcie 
występów ligowych.
Wójt gminy Wejherowo sukcesywnie 
w pierwszym kwartale 2022 roku podpi-
suje umowy dotacyjne ze stowarzysze-
niami, które działają na rzecz mieszkań-
ców gminy Wejherowo w 3 obszarach 
tematycznych: I. zadania z zakresu 
wypoczynku zimowego dzieci i młodzie-
ży, II. zadania z zakresu wspierania i upo-
wszechniania kultury fizycznej i sportu, III. 

zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony 
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 
Podpisano łącznie 22 umowy, a wartość 

przekazanych środków finansowych 
wyniosła ogółem 54 630,00 zł.
źródło: UG Wejherowo

aktyWne Wsparcie Dla organizacji pozarząDoWych
gmina WejheroWo | zaangażowanie w rozwój gminy wójt koncentruje w obszarach działających na rzecz mieszkań-
ców i nie tylko. podpisano kolejne umowy na dotacje klubów sportowych.

fot. Ug Wejherowo
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Jedna budowa się jeszcze nie zakończyła na dobre a w planach są ko-
lejne. Inwestycje na najbliższe czasy to m.in. :

generalna modernizacja Orlika na Świętopełka (Stara Rumia - czer-•	
wiec, lipiec tego roku),
budowa kolejnego boiska na terenie MOSiRu przy ulicy Starowiej-•	
skiej (Centrum - już rozpoczęta),
start w konkursie na zdobycie środków na rozwój bazy sportowej •	
i rekreacyjnej na Batorego (Szmelta -SP7),
w przyszłym roku wystartuje budowa nowej strażnicy, gdzie po-•	
wstanie również boisko dostępne dla mieszkańców (Biała Rzeka),
rozpocznie się projektowanie starej połowy (tej z boiskami) terenów •	
rekreacyjnych przy Różanej, Słowackiego - Lotnisko, wtedy łatwiej 
będzie o środki zewnętrzne na realizację projektu,
zostanie uporządkowany Orlik na Janowie, który ma już swoje •	
przeżyte 

-Wolimy, aby dzieciaki, młodzież czy nawet dorośli spędzali czas na bo-
isku, niż w domach przez kompem czy telefonem. - informuje w mediach 
społecznościowych Ariel Sinicki, wiceburmistrz Rumi.

Źródło: Ariel Sinicki/fb

Zagórze to tylko 
część działań
RumIA | Budowa kolejnego boiska do piłki nożnej dobiega końca. 
Tym razem taki obiekt sportowy stanął na Zagórzu.

Jak powiedział przewodniczący Rady Miasta 
Wejherowa Jacek Gafka, z Centralnego Fundu-
szu Pomocy wpłynęły środki w wysokości 359 
416 zł przeznaczone na wydatki dla mieszkań-
ców Wejherowa przyjmujących uchodźców 
z Ukrainy.

- Przyjęcie tych środków w formie uchwały, 
aby można było jak najszybciej przekazać je 
mieszkańcom Wejherowa, było głównym powo-
dem zorganizowania dzisiejszej nadzwyczajnej 
sesji Rady Miasta – podkreśla Jacek Gafka do-
dając, że niezbędne było również wprowadzenie 
do budżetu miasta środków z pozyskanej dotacji 
z programu Cyfrowa Gmina w kwocie 1 371 618 
zł na działalność w różnych miejskich instytu-
cjach. Ponadto na prace przygotowawcze zwią-
zane z budową węzła ZRYW należało przenieść 
kwotę w wysokości 391 265 zł.

Radni przyjęli również uchwałę dotyczą-
cą zmiany wieloletniej prognozy budżetowej 
Gminy Miasta Wejherowa. Obie uchwały zo-

stały przyjęte jednogłośnie.
Źródło: UM Wejherowo
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Są środki dla mieszkańców 
przyjmujących uchodźców z Ukrainy
WEJHEROWO | Konieczne zmiany w budżecie Rady Miasta Wejherowa były powodem pilnego zorganizowania zaraz po Świętach Wielkanoc-
nych XXXII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Wejherowa. W trakcie sesji dochody i wydatki budżetowe zostały zwiększone o kwotę 1 912 899 zł.



Powiat Wejherowski
www.powiatwejherowski.pl /powiatwejherowski

Podczas wydarzenia nagrodzono 12 
trenerów oraz 37 sportowców z terenu 
powiatu wejherowskiego, którzy odnieśli 
znaczące sukcesy w takich dyscyplinach 
m.in. jak: pływanie, triathlon, lekkoatle-
tyka, gimnastyka artystyczna, kickboxing, 
jazda konna, żeglarstwo, bilard, kickbo-
xing, radiojachting, biegi, judo, podno-
szenie ciężarów, wędkarstwo, karate tra-
dycyjne czy karate shotokan.

– Samorząd Powiatu Wejherowskiego od 
lat konsekwentnie wspiera sport na różnych 
płaszczyznach. Każdego roku przeznaczamy 
znaczne środki na promocję imprez sporto-
wych oraz projekty, które przyczyniają się 
do upowszechniania i promowania kultury 
fizycznej na terenie powiatu. Dofinansowu-
jemy kluby i stowarzyszenia zaangażowane 
w sportowe wychowanie młodego poko-
lenia. Nagradzamy zdolnych sportowców 
i trenerów, którzy zdobywają sukcesy w Pol-
sce i poza granicami kraju – mówiła Starosta 

Wejherowski Gabriela Lisius. 
Powiatowa Gala Sportu to ważne wyda-

rzenie, honorujące ciężką pracę zawod-
ników i uzyskiwane przez nich wysokie 
wyniki  sportowe oraz wyróżniających się 
szkoleniowców. 

– Mamy coraz więcej niezwykle zdol-
nych sportowców odnoszących sukcesy 
w Polsce i poza granicami kraju. Te osią-
gnięcia nie byłyby jednak możliwe, gdyby 
nie utalentowani trenerzy, którzy po-
święcają swój czas, wspierają i motywują 
swoich podopiecznych do systematycznej 
i ciężkiej pracy – podkreśla Wicestarosta 
Wejherowski Jacek Thiel.

W trakcie powiatowej Gali Sportu Sta-
rosta Wejherowski podziękowała także 
Janowi Tatarowiczowi,  który zdobył 2 
miejsce w V edycji popularnego progra-
mu „Ninja Warrior Polska”. 

Warto przypomnieć, że miesiąc wcze-
śniej Samorząd podpisał umowy promo-

cyjne z przedstawicielami dziewięciu lo-
kalnych  klubów sportowych. Łącznie na 
ten cel Zarząd Powiatu przeznaczył blisko 
140 tys. zł.

W gronie nagrodzonych trenerów 
znaleźli się: Mykola Maistruk, Piotr Net-
ter, Dmytro Nazarenko (Uczniowski Klub 
Sportowy „Tri-Team” Rumia), Łukasz Le-
sner, Aleksandra Lesner (Klub Jeździecki 
„Pegaz” Reda), Krystyna Gelo (Klub Spor-
towy „Wejher”), Mirosław Ellwart (Karate 
Klub Wejherowo), Rafał Karcz (Wejhe-
rowskie Stowarzyszenie Sportowe), Marek 
Gorlikowskli (RJK PZPOW Bliza Wejhe-
rowo), Tadeusz Pepliński (Rumski Klub 
Sportowy), Marcin Gabryś (Wejherowski 
Klub Kulturystyczny i Sportów Siłowych 
„Apollo”) i Rafał Rutkowski (Uczniowski 
Klub Sportowy „Simba” Reda).

Wśród wyróżnionych sportowcy zna-
leźli się: Sandra Lieske – karate shotokan,  
Dominika Szatkowska – karate shotokan 

(KS „Gokken”), Lena Jachimek – badmin-
ton (Klub Sportowy Badminton School 
Gdynia), Dominik Bielawa – pływanie, 
Anna Bielawa – pływanie (WKS „Śląsk”), 
Mikołaj Borski – pływanie, Radosław Kryś 
– triathlon, Karolina Szalast –  pływanie/
triathlon,  Kamil Damentka – triathlon 
(Uczniowski Klub Sportowy „Tri-Team” 
Rumia), Tytus Butowski – żeglarstwo 
(KS AZS-AWFiS Gdańsk), Oliwia Miot-
ke – jazda konna (Klub Jeździecki „Pegaz” 
Reda), Norbert Czerwionka – lekkoatle-
tyka (,Klub Sportowy „Wejher”),  Jagoda 
Łągiewczyk – gimnastyka artystyczna 
(Uczniowski Klub Sportowy „Jantar” 
Gdynia), Karolina Witbrodt – karate tra-
dycyjne, Julia Staniszewska – karate tra-
dycyjne, Julia Mudlaf – karate tradycyjne, 
Anna Wypych – karate tradycyjne (Karate 
Klub Wejherowo), Patrycja Gajewska – 
lekkoatletyka, Emilia Kusy – lekkoatletyka 
(Sopocki Klub Lekkoatletyczny), Paulina 

Stenka – kickboxing, Zuzanna Kalbar-
czyk – Kickboxing,  Natalia Stemplewska 
– kickboxing, Patryk Siwa – kickboxing, 
Bartłomiej Drewa – kickboxing (Wejhe-
rowskie Stowarzyszenie Sportowe), Mi-
chał Muklewicz – bilard (Klub Sportowy 
Green Club Gdańsk), Błażej Dąbrowski 
– radiojachting, Kacper Konkol – radio-
jachting, Marcin Osuch – radiojachting, 
Igor Pawłowicz – radiojachting, Błażej 
Pawłowicz – radiojachting, Maksymilian 
Krampa – radiojachting, Andrzej Bec-
ker – radiojachting (RJK PZPOW Bliza 
Wejherowo), Anna Ławrukajtis – lekko-
atletyka (Rumski Klub Sportowy), Marta 
Klimek – podnoszenie ciężarów (Wejhe-
rowski Klub Kulturystyczny i Sportów 
Siłowych „Apollo”), Michał Czapiński 
– biegi (niezrzeszony), Mateusz Tesmar – 
judo (Uczniowski Klub Sportowy „Simba” 
Reda), Michał Greszta – wędkarstwo (Pol-
ski Związek Wędkarski Gdańsk).

Powiat docenił najlepszych 
trenerów i sportowców

W auli PZS nr 1 w Wejherowie odbyła się powiatowa Gala Sportu, podczas której doceniono najlepszych trenerów i sportowców, którzy 
w 2021 r. osiągnęli wysokie wyniki sportowe na arenie krajowej i międzynarodowej. To forma uznania dla wyróżniających się zawodni-
ków oraz utalentowanych szkoleniowców promujących Ziemię Wejherowską. 
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Wykonawcą prac jest konsorcjum Kru-
szywo Sp. z o.o. i GRUPA KRUSZYWO 
Sp. z o.o. W wejherowskim Ratuszu pre-
zydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt 
podpisał umowę z Jackiem Wickim, pre-
zesem zarządu Kruszywa sp. z o.o. Koszt 
inwestycji to ponad 26,3 mln zł. Dofinan-
sowanie wynosi 24,1 mln zł, czyli ponad 
90% planowanych kosztów zadania. Za-
kończenie realizacji inwestycji planowane 
jest na 2025 r.

Domknięcie północno-
zachoDniego połączenia 
DrogoWego

- Budowa ul. Karnowskiego z przebu-
dową ul. Budowlanych w Wejherowie 
stanowi ważne powiązanie nowobudowa-
nej Trasy Kaszubskiej z miejscowościami 
nadmorskimi – wyjaśnia Krzysztof Hilde-

brandt, prezydent Wejherowa. – Budowa 
Trasy Kaszubskiej dobiega końca, a jej 
otwarcie może spowodować napływ dużo 
większej liczby samochodów od strony 
Luzina przez ul. Strzelecką w Wejherowie. 
Dlatego, aby uchronić naszych mieszkań-
ców przed całkowitym zakorkowaniem 
ulic, musimy zrealizować nasze rozwią-
zania komunikacyjne, w tym budowę ul. 
Karnowskiego oraz przebudowę ul. Bu-
dowlanych. Inwestycja stanowi domknię-
cie Północno-Zachodniego Połączenia 
Drogowego Wejherowa w zachodniej 
części miasta, które konsekwentnie po-
wstaje etapami od kilku lat. To połączenie 
umożliwi m.in. skierowanie ruchu z ul. 
Strzeleckiej na drogę krajową nr 6 i dalej 
na ul. Ofiar Piaśnicy z ominięciem śród-
mieścia Wejherowa. Również samochody 
wjeżdżające od strony Szemudu ul. 3 Maja 

będą mogły ominąć centrum przez skie-
rowanie się w ul. Strzelecką.

ruch samochoDóW bęDzie 
barDziej spraWny, płynny 
i bezpieczny

- Północno-Zachodnie Połączenie 
Drogowe jest to strategiczny ciąg ko-
munikacyjny, który docelowo będzie 
prowadził od ul. Strzeleckiej, przez las 
do skrzyżowania z ul. Sucharskiego-So-
bieskiego, dalej przez Węzeł Działki do 
skrzyżowania na drodze krajowej nr 6, 
następnie przez nową ul. Karnowskiego 
do ul. Przemysłowej i dalej do ul. Ofiar 
Piaśnicy, a potem przez ul. Lelewela 
i Nadrzeczną do ul. Chopina - mówi 
Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta 
Wejherowa. - Dzięki ominięciu centrum 
Wejherowa i rozbudowie systemu dróg, 

ruch samochodów w zachodniej części 
miasta będzie usprawniony, dużo płyn-
niejszy i mniej uciążliwy. Planowana in-
westycja jest długo oczekiwana, również 
przez przedsiębiorców z przemysłowego 
rejonu miasta.

- Bardzo cieszę się, że rozpoczyna się 
budowa tej inwestycji, tak oczekiwanej 
przez mieszkańców i przedsiębiorców 
prowadzących działalność w tej dzielni-

cy – podkreśla radna Wejherowa Dorota 
Chodubska. - Razem z radnymi – Pawłem 
Formelą i Bartłomiejem Freyem, zabie-
galiśmy o tę inwestycję. Mieszkamy w tej 
części miasta i doskonale wiemy, jakie 
problemy komunikacyjne tam występo-
wały. Budowa ul. Karnowskiego i przebu-
dowa ul. Budowlanych z pewnością roz-
wiąże wiele z nich.

Źródło: UM Wejherowo

Budowa ul. Karnowskiego 
i przebudowa ul. Budowlanych

WEJHEROWO | Rusza budowa nowego odcinka ulicy Karnowskiego, która połączy rondo na ul. Przemysłowej ze skrzyżowaniem na drodze krajowej 
nr 6 (obok Urzędu Pracy) oraz przebudowa ul. Budowlanych wraz z wykonaniem łącznika i ronda do nowobudowanej ul. Karnowskiego. To kolejna 
duża inwestycja drogowa, na którą władze Wejherowa zdobyły dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. 
Razem z innymi już wykonanymi i realizowanymi inwestycjami usprawni ruch w zachodniej części i centrum miasta.
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Ogólnopolski Konkurs Budowlany 
„Modernizacja Roku & Budowa XXI w.” 
ma na celu docenienie najciekawszych 
dokonań polskich budowlańców i promocję 
modernizacji, remontów i renowacji obiektów 
w całej Polsce. Statuetka i tytuł „Modernizacja 
Roku” jest obiektem pożądania wielu 
inwestorów, wykonawców, jak i projektantów 
modernizacji. W tym roku o najwyższy laur 
powalczy wejherowska EkoFabryka.

WzorcoWa ekologia
Nowoczesna EkoFabryka powstała na terenie 
dawnych zakładów drzewnych w Wejherowie, 
w dzielnicy Przemysłowej, w rejonie ul. 
Fabrycznej i Ekologicznej. Na powierzchni 
ok.2 ha znajduje się m.in. Punkt Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), 
strefa recyklingu gruzu, myjnia do pojemników 
i pojazdów, a w budynku zaadaptowanym 
w hali dawnej fabryki drzewnej – biblioteka 

z odzysku, skład rzeczy używanych, strefa 
recyklingu i upcyklingu, warsztaty do naprawy 
przedmiotów i sprzętów, Centrum Edukacyjne 
oraz Biuro Obsługi Klienta. Centrum otwarte 
jest dla każdego, kto interesuje się ekologią, 
recyklingiem, odnawianiem przedmiotów, 
naprawą sprzętów i stylem życia zero waste, 
czyli zero marnowania. Inwestorem był 
Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o., którego 
właścicielem jest miasto Wejherowo. Dodajmy, 
że projekt dotyczący powstania EkoFabryki 
składa się z dwóch części. Pierwsza to obiekty 
w dzielnicy Przemysłowej, druga część to 
powstałe w 2021 roku na terenie Wejherowa 
podziemne gniazda - punkty zbiórki odpadów.
Głosy można oddawać do 20 maja br. na 
stronie organizatora: www.modernizacjaroku.
org.pl, gdzie znajdują się również informacje 
o zasadach konkursu i możliwości wzięcia 
udziału w głosowaniu.
Źródło: UM Wejherowo

ekoFabryka W konkursie „moDernizacja roku – buDoWa XXi Wieku”
WejheroWo | Do jubileuszowej 26. edycji ogólnopolskiego konkursu „modernizacja roku - budowa XXi w.” została zgłoszona inwestycja z Wejherowa – ekoFabryka, nowoczesne 
miejsce gospodarowania odpadami, pełniące także centrum edukacji ekologicznej.

fot. UM Wejherowo



www.gwe24.pl/aktualności Piątek, 22 kwietnia 20228

Nagroda Ministra Sportu i Turystyki 
dla Centrum Sportowego w Kielnie

GmINA SZEmud | Minister Kamil Bortniczuk nagrodził wybrane samorządowe inwestycje sportowe. Wśród nich wyróżniono Centrum Sportowe 
w Kielnie zrealizowane przez Gminę Szemud.

Kompleks funkcjonuje od początku tego 
roku, oferując klientom m.in. baseny, hale 
sportowe i korty do squasha.

-„To inwestycja godna naśladowania, 
ponieważ szyta na miarę” – czytamy 
w oficjalnym uzasadnieniu.

Nagrody przyznano w trakcie VII Europej-
skiego Kongresu Samorządów. Konferencja 
jest miejscem spotkań liderów samorzą-
dowych z przedstawicielami administracji 
państwowej oraz organizacji pozarządo-
wych. Tegoroczna edycja odbyła się 11–12 
kwietnia w Hotelu Gołębiewskim w Miko-
łajkach. Nagrodę Ministra Sportu i Turysty-
ki dla samorządowej inwestycji sportowej 

przyznano po raz pierwszy w historii. Laury 
zostały wręczone w trakcie uroczystej gali.

– Gratuluję wszystkim nagrodzonym 
samorządom i zachęcam do korzystania 
z rządowych projektów na rzecz rozwoju 
sportu w Polsce – mówił minister Kamil 
Bortniczuk.

Minister Sportu i Turystyki zaznaczył, 
że projekt basenu w Kielnie jest godny 
naśladowania ze względu na wykorzysta-
nie przestrzeni, dostosowania do potrzeb 
społeczności, rozsądnego podejścia do 
ekonomicznego utrzymania obiektu oraz 
wykorzystanie odnawialnych źródeł ener-
gii do tej inwestycji.

- Jedno wybudować drugie utrzymać. 
Dziękujemy, że Ministerstwo Sportu i Tu-
rystyki dostrzegło nasze starania i doce-
niło nasz projekt. Widzimy, że basen jest 
"szyty na miarę" i mieszkańcy są zadowo-
leni z tego obiektu. Nasze dzieci z klas II 
i III ze wszystkich szkół gminnych mają 
darmowe zajęcia z nauki pływania, a do-
datkowo seniorzy mają specjalną zniżkę 
od poniedziałku do piątku. Razem od-
nieśliśmy wielki sukces. Dlatego z tego 
miejsca pragnę podziękować wszystkim, 
którzy przyczynili się, że Centrum Spor-
towe w Kielnie powstało. Dziękuję moim 
współpracownikom oraz radnym. Razem 
uwierzyliśmy w ten projekt, który teraz 
jest sukcesem na arenie ogólnopolskiej. 
Dziękuję również Gminnemu Przedsię-
biorstwu Komunalnemu, które jest ope-
ratorem Centrum Sportowego w Kielnie 

- mówi Wójt Gminy Szemud, Ryszard 
Kalkowski.

centrum sportoWe W kielnie to 
inWestycja na miarę potrzeb

Szemud to niewielka pomorska gmina, 
która liczy mniej niż dwadzieścia tysięcy 
mieszkańców. Dostępność i atrakcyjność 
nowoczesnego centrum sportowego jest 
atutem, którego mogą pozazdrościć gmi-
ny w całej Polsce.

Według uzasadnienia Ministerstwa 
Sportu i Turystyki kompleks w Kielnie to 
inwestycja godna naśladowania, bo “szyta 
na miarę”. Jest wszechstronną odpowiedzą 
na potrzeby mieszkańców – młodsi mogą 
skorzystać z atrakcyjnych lekcji WF czy 
nauki pływania, a w ramach aktywizacji 
seniorów wprowadzono specjalne zniżki. 
Co więcej, ceny wszystkich wejściówek są 

bardzo przystępne, szczególnie w porów-
naniu do podobnych obiektów znajdują-
cych się w sąsiadujących miastach, takich 
jak Gdańsk czy Sopot.

– Zależało nam na stworzeniu prze-
strzeni do aktywności dla wszystkich, bez 
względu na status społeczny czy zasob-
ność portfela – mówi Ryszard Kalkowski, 
wójt gminy Szemud. – Ceny w naszym 
centrum są nawet kilkukrotnie razy niższe 
niż w podobnych obiektach. Nasze inwe-
stycje tworzymy dla mieszkańców.

Ścianka wspinaczkowa, korty do squ-
asha, siłownia z sauną, sale do fitnessu, 
hala sportowa i najważniejsze – basen 
z kameralną strefą aquapark to udogod-
nienia dla mieszkańców, którzy nie muszą 
już jeździć do Trójmiasta, żeby skorzystać 
ze sportowych aktywności.

Źródło: UG Szemud
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Inwestycja ma powstać w niedalekim 
sąsiedztwie Trasy Kaszubskiej, aby zwięk-
szyć dostępność.
-Panie Wójcie widzimy, że Wam te pie-
niądze są bardzo potrzebne. Jak wiemy, 
jesteście w trakcie budowy nowoczesne-
go Centrum Samorządowego. To nie tylko 
siedziba szeroko pojętej administracji, ale 
także Budynek Służb Mundurowych gdzie 
w komfortowych warunkach będzie funk-
cjonować m.in. Policja, ratownicy medycz-
ni, Zarządzanie Kryzysowe oraz Ochot-
nicza Straż Pożarna. Można powiedzieć, 
że wspólnie z Gminą Szemud wybraliśmy 
najwłaściwszy moment, aby stworzyć taki 
ośrodek - zaznacza Marszałek Wojewódz-
twa Pomorskiego Mieczysław Struk.
-Dofinansowanie w wysokości 300 tysięcy 
złotych dla naszej gminy to mobilizacja 
do stworzenia nowoczesnego ośrodka 
treningowo-szkoleniowego. Jesteśmy 

w trakcie rozmów i wierzymy, że uda się 
pozyskać się środki pierwszy raz w histo-
rii naszych inwestycji, aż z 4 źródeł. Li-
czymy, że dofinansowania pokryją blisko 
60 procent tej inwestycji, którą szacujemy 
na około 3 mln zł - podkreśla Wójt Gminy 
Szemud, Ryszard Kalkowski.
Urząd Marszałkowski przyznał w cało-
ści 900 tys. złotych dofinansowania na 
ośrodki treningowe dla Ochotniczych 
Straży Pożarnych. Środki trafiły również 
do Gminy Żukowo oraz Gminy Pruszcz 
Gdański. Ośrodek w Gminie Szemud ma 
powstać w blisko węzła Trasy Kaszub-
skiej. Z centrum będą mogli korzystać 
m.in. strażacy OSP z Częstkowa, Bojana, 
Łebna, Kielna, Szemudu czy Przetoczyna. 
Gmina Szemud stara się pozyskać kolejne 
środki również z Ministerstwa Sportu 
i Turystyki.
Źródło: UG Szemud

DoFinansoWanie Dla gminy szemuD
gmina szemuD | otrzymała 300 tysięcy złotych dofinansowania. Środki zostaną przeznaczone na budowę ośrodka treningowo-szkoleniowego, który będzie służyć całej społeczności 
a tym bardziej strażakom osp czy też klubom sportowym.

fot. Ug szemud
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„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”
Ks. Jan Twardowski 

PANu

PIOTROWI 
RuSZEWSKIEMu

ŻONY

najszczersze wyrazy współczucia
oraz słowa wsparcia i otuchy

z powodu śmierci

składają:

Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius

wraz z Zarządem Powiatu
i Współpracownikami

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko”
ks. Jan Twardowski

śP. JANuSZA 
MAMElSKIEgO

Z głębokim smutkiem i wielkim żalem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Niech spoczywa w pokoju.

Najszczersze wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim
składają:

kaszubskiego pisarza, poety, nauczyciela, autora książek 
i wierszy dla dzieci oraz laureata gryfa literackiego

Przewodniczący Rady
Powiatu Wejherowskiego

Józef Reszke
wraz z Radnymi

Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius

wraz z Zarządem Powiatu
i współpracownikami

Spotkanie przygotowali członkowie Stowarzy-
szenia Przyjaciół Rodziny, które prowadzi Dom 
Społeczny przy ul. Dworcowej, lokalni przed-
siębiorcy i wolontariusze. Wśród gości znaleźli 
się także prezydent Wejherowa Krzysztof Hilde-
brandt i jego zastępca Arkadiusz Kraszkiewicz, 
którzy życzyli wszystkim zdrowych, wesołych 
i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy.

- To dla nas szczególny czas, dziękujemy 
Wam za pomoc, serce i dobre słowo, jestem 
ogromnie wdzięczna za wszystko – mówi pani 
Julia z Ukrainy, której córeczka wzięła udział 
w spotkaniu świątecznym.

Zofia Kusterska, prezes Stowarzyszenia 
Przyjaciół Rodziny i założycielka Domu Spo-
łecznego podkreśliła, że bez pomocy ludzi 
wrażliwych na drugiego człowieka – przede 
wszystkim władz samorządowych, sponsorów, 
darczyńców i wolontariuszy, sama nie byłaby 
w stanie tak wiele zrobić.

- Dom Społeczny to miejsce, w którym aktu-
alnie spotykają się uchodźcy wojenni z Ukrainy 
przebywający na terenie miasta, a którzy zostali 
tak serdecznie przyjęci przez panią Zofię Kuster-
ską - mówi Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa. - Odbywają się tu spo-
tkania i prowadzona jest przez wolontariuszy na-

uka języka polskiego. Współpracujemy z panią 
Zofią i wspieramy to stowarzyszenie, ponieważ 
dla dzieci z Wejherowa, a teraz także uchodźców 

wojennych z Ukrainy to bardzo duża pomoc 
i wsparcie w tym trudnym dla nich czasie.

Źródło: UM Wejherowo

Świątecznie i radośnie 
w Domu Społecznym 

WEJHEROWO | W Wielką Sobotę, w Domu Społecznym przy ul. Dworcowej w Wejherowie zorganizowa-
no świąteczny poczęstunek dla dzieci z Ukrainy przebywających ze swoimi rodzinami w Wejherowie.
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Funkcjonariusze, przez świąteczne dni, dbali o bez-
pieczeństwo na drogach powiatu, zapewniając przy 
tym płynność ruchu wyjazdowego i wjazdowego 
oraz kontrolowali prędkość i trzeźwość kierujących. 
Zatrzymano 2 nietrzeźwych kierujących i ujawniono 
12 przypadków znacznego przekroczenia dozwolonej 
prędkości w obszarze zabudowanym. Za takie wykro-
czenia kierowcom zatrzymano prawa jazdy. Podczas 
kontroli drogowych zatrzymano także 2 osoby, które 
kierowały samochodem pomimo sądowych zakazów 
prowadzenia pojazdów.
Policjanci odnotowali łącznie 20 zdarzeń drogowych, 
w tym 1 wypadek. Nadmierna prędkość, nieprawidłowe 
wyprzedzanie oraz nieustąpienie pierwszeństwa prze-
jazdu, były najczęstszymi przyczynami tych zdarzeń. 
Łącznie ukarano mandatami 229 osób i skierowano 8 
wniosków do sądu.
Źródło: KPP Wejherowo

Deszcz manDatóW
poWiat | ponad 400 kierujących skontrolowali po-
licjanci z kpp w Wejherowie, w miniony świąteczny 
weekend. zatrzymano 2 nietrzeźwych kierowców i 12 
praw jazdy, ale na tym lista się nie kończy.

fot. KPP Wejherowo

Zepsuta latarnia i plamy
WEJHEROWO | Strażnicy miejscy otrzymali zgłoszenie o uszkodzonej lampie, co potwierdziło się 
po przyjeździe na miejsce zdarzenia. Sprawcą był kierowca dostawczego mercedesa.

Kierowca samochodu dostawczego 
z powiatu kartuskiego wjechał pod zakaz 
ruchu na ulicy Puckiej w Wejherowie 
i uszkodził stylizowaną lampę oświetle-
niową. Za ten czyn został ukarany man-
datem karnym a ponadto, z OC pojazdu 
zostanie opłacony koszt naprawy lampy 
i elewacji budynku, na którym oparła się 
w wyniku uszkodzenia.

Pewien czas po tym zdarzeniu straż-
nicy zauważyli na ulicy 12 Marca pla-
my z oleju napędowego. Idąc za śladem 
kolejnych plam na jezdni dotarli do 
sprawcy. Samochód, z którego wyciekał 
olej stał na osiedlu Dzięcielskiego. Ze 
względu na to, że kierowca nie zgłosił 
niebezpiecznego zanieczyszczenia drogi 
olejem, został ukarany mandatem.

Źródło: SM Wejherowo fo
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Przed godziną 23 doszło do zdarzenia drogowego w miejscowości 
Barłomino. Zgłoszenie wskazywało na to, że kierowca samochodu audi 
przewożąc pasażerów wjechał do rowu. Mundurowi ustalili, że kierowca 
nie dostosował prędkości do warunków ruchu, w wyniku czego stra-
cił panowanie nad pojazdem, przeciął lewą krawędź jezdni i uderzył 
w przydrożne drzewo.

Interweniujący policjanci sprawdzili, iż 21- letni kierujący posiada 
orzeczony sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicz-
nych. W trakcie sprawdzania dokumentów ujawniono również, że sa-
mochód którym jechał nie był dopuszczony do ruchu ponieważ nie miał 
ważnych badań technicznych.

Funkcjonariusze na miejscu ukarali mężczyznę dwoma mandatami za 
dwa wykroczenia dotyczące spowodowania zdarzenia oraz jazdy samo-
chodem niedopuszczonym do ruchu. Mandaty łącznie wyniosły 6500 
zł. Kierującemu grozi także kara 5 lat pozbawienia wolności za złamanie 
sądowego zakazu.

Źródło: KPP Wejherowo

Mimo zakazu 
prowadził samochód
BARŁOmINO | Ze zgłoszenia wynikało, że kierowca zjechał do rowu 
i uderzył w drzewo. Po przyjeździe policjantów na miejsce, na jaw 
wyszły utarczki z prawem mężczyzny siedzącego za kółkiem.
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25. edycja Ogólnopolskiego Festiwalu 
Pieśni o Morzu podzielona jest na dwie 
tury:

I tura przesłuchań odbędzie się o 10:00 
– 12:15, a podczas niej zaprezentują się - 
młodzieżowy Chór Bel Canto z Rybnika, 
Chór Szkoły Podstawowej nr 9 w Wejhero-
wie, Wejherowski Chór Męski Harmonia, 
Chór Szczygiełki z Poniatowej, Chór Męski 
Echo im. prof. Pawła Osińskiego Spółdziel-
ni Mieszkaniowej w Grudziądzu, Żeński 
Chór Kameralny Kanon z Celina, Chór 
Cartusia z Kartuz, Kaszubski Regionalny 
Chór Morzanie z Dębogórza.

II tura rozpocznie się o 14:00 – 15:30, 
a wystąpią na niej - Chór Dziewczęcy Can-
zona z Murowanej Gośliny, Żeński Zespół 
Wokalny Re-kontra z Bydgoszczy, Chór 
Kameralny Akademii Muzycznej im. G.i K. 
Bacewiczów w Łodzi, Kameralny Chór 
Żeński Rebelové z Łodzi, Chór Politech-
niki Poznańskiej Volantes Soni, Chłopięcy 
Chór Kameralny Chcemy Śpiewać z Łodzi.

Gala finałowa zaplanowana jest na godzi-
nę 19:00 w Filharmonii Kaszubskiej, pod-
czas której zostaną ogłoszone wyniki. Miej-
sce też wtedy będzie miał koncert laureata 
XXIV edycji OFPoM - Chóru mieszanego 
Cantores Veiherovienses z Wejherowa, 
a także zaprezentowany zostanie laureat 
I Międzyszkolnego Konkursu Pieśni Mary-
nistycznej w Wejherowie.

Patronat nad wydarzeniem objęli: Prezy-
dent Miasta Wejherowa - Krzysztof Hilde-
brandt, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, Marszałek Województwa Po-
morskiego - Mieczysław Struk, Wojewoda 

Pomorski - Dariusz Drelich, Starosta Powia-
tu Wejherowskiego – Gabriela Lisius.

Otwarcie Festiwalu odbędzie się 23 
kwietnia o godz. 09:30 w Sali Koncerto-
wej Państwowej Szkoły Muzycznej I st. 

im. Fryderyka Chopina (ul. Dworcowa 6, 
Wejherowo), gdzie odbędą się przesłucha-
nia. Parada będzie miała miejsce na Placu 
Jakuba Wejhera o 18:00.

źródło: UM Wejherowo

Festiwal Pieśni o Morzu
WEJHEROWO | Wydarzenie to odbywa się już od 1965 roku i angażuje chóry z całego kraju. Wszystkich artystów będzie 
można zobaczyć już w ten weekend podczas parady.
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Jazda na motocyklu dostarcza wielu przyjemnych 
emocji i warto, aby tylko takie doznania towarzy-
szyły miłośnikom dwóch kółek. Warto pamiętać, 
że kierowcy jednośladów to szczególna grupa użyt-
kowników ruchu. Specyfika motocykla sprawia, że 
ich użytkownicy są narażeni na poważniejsze urazy 
czy obrażenia, jakie niosą wypadki czy kolizje dro-
gowe niż kierowcy samochodów. Dlatego niezmier-
nie istotne są zasady, jakimi powinni kierować się 
motocykliści.

Odpowiedni ubiór, kombinezon to podstawa, kask 
ochronny to niezbędne minimum i obowiązek. Fun-
damentem bezpieczeństwa jak zawsze są przepisy 
prawa i ich przestrzeganie. Stosowanie się do ogra-
niczeń prędkości, zachowywanie odpowiedniej odle-
głości między pojazdami, prawidłowe manewry wy-
przedzania czy wymijania oraz zwracanie uwagi na 
znaki i sygnały drogowe to elementy, dzięki którym 

jazda motocyklem, samochodem będzie bezpieczna 
nie tylko dla zmotoryzowanych, ale także innych 
użytkowników ruchu.

Apel kierowany jest również do kierowców samo-
chodów osobowych i ciężarowych, aby pamiętali 
o jednośladach, zwracali na nie uwagę, chociażby 
poprzez przysłowiowe "patrzenie w lusterko". Wspól-
ny szacunek i zrozumienie między kierującymi sa-
mochodami i motocyklami z pewnością wpłynie na 
poprawę bezpieczeństwa na drogach

Należy pamiętać, że ulice nie służą do testowania 
możliwości naszych motocykli i sprawdzania naszych 
umiejętności. Obowiązkowo, powinniśmy stosować 
się do zasady ograniczonego zaufania, dokładnie ob-
serwować drogę zarówno przed nami, jak i za nami, 
tak aby w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek za-
grożenia móc odpowiednio wcześnie zareagować.

Źródło: KPP Wejherowo

Bezpieczna jazda 
na motocyklu

POWIAT | Wiosna rozpoczęła się na dobre, a za oknami coraz dłużej świeci 
słońce. Takie warunki sprawiły, iż na drogach przybywa miłośników mecha-
nicznych jednośladów.
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Tytuł nowej publikacji to „Pomorze w Europie. 
Gryfiołek i Euralka na tropie uciekającej 
gwiazdki” a jej twórcami są Jovanka 
Tomaszewska i Wojciech Kołyszko. Papierowe 
wydania książek znajduja się już w pomorsich 
przedszkolach, ale dzieci mogą uczyć się z niej 
również w internecie.
Członkostwo Polski w Unii Europejskiej od 1 
maja 2004 r. przyniosło wiele korzyści. Przez ten 
czas, dzięki funduszom europejskim, nasz kraj 
zmienił się nie do poznania, a wszystkie jego 
regiony mogą pomyślnie się rozwijać.
Z projektów współfinansowanych z UE 
korzystają także najmłodsi mieszkańcy Pomorza. 
Powstają m.in. nowe szkoły i przedszkola, place 
zabaw, szlaki turystyczne oraz dużo innych 
ciekawych miejsc i obiektów. Aby w przystępny 
sposób przybliżyć im tematykę funduszy 
europejskich oraz rozpowszechnić wiedzę 
o zmianach, jakie dokonują się wokół nas przy 
wykorzystaniu tych środków, przygotowana 
została specjalna publikacja.

–Mam przyjemność zaprezentować naszą 
najnowszą książkę, z której dowiedzieć się 
można, czym jest Unia Europejska, jaki ma 
związek z Polską i Pomorzem, skąd się biorą 
i do czego służą unijne pieniądze i co ma 
z tym wszystkim wspólnego nasz samorząd – 
mówi marszałek województwa pomorskiego 
Mieczysław Struk. – Zachęcam do przeczytania 
tej lektury naszym dzieciom oraz wykorzystania 
jej w pracy wychowawczej dla dalszego 
popularyzowania wartości, jakie niesie ze sobą 
Unia Europejska.
Głównymi bohaterami opowieści są magiczny 
opiekun Pomorza Gryfiołek, magiczna opiekunka 
Unii Europejskiej Euralka, a także niesforna 
Gwiazdka Dwunastka, która uciekła z unijnej 
flagi, ponieważ chce zwiedzać nasz region. Ich 
przygody są dziełem znanego zespołu autorów 
Jovanki Tomaszewskiej i Wojciecha Kołyszki.
Książka dostępna jest na stronie rumia.eu 
i pomorskie.eu.
Źródło: rumia.eu

unia europejska oczami Dzieci
rumia | by nawet najmłodsi mogli zrozumieć działanie funduszy europejskich stworzono dla nich książkę edukacyjną w tym temacie. Dostępna jest w wersji elektronicznej dla każdego.

fot. rumia.eu

Warta około 30 tysięcy złotych inwestycja zostanie 
zrealizowana dzięki dofinansowaniu pozyskanemu 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Nowe miododajne strefy powstaną w ramach pro-
jektu „Miasto miodem płynące – pszczoła też rumia-
nin!”. Przedsięwzięcie skupia się na roli, jaką tytułowe 
zwierzęta odgrywają w środowisku naturalnym, dla-
tego też przewiduje założenie co najmniej jednego 
ogrodu kieszonkowego, który będzie wspierać wa-
runki bytowania owadów zapylających.

Tylko od mieszkańców zależało, gdzie powstaną 
miododajne strefy. Swoje propozycje zamieszczali 
w komentarzach na facebookowym profilu urzę-
du oraz w wiadomościach mailowych przesłanych 
na adres: zielen@um.rumia.pl. Na podstawie zgło-
szeń wytypowano sześć potencjalnych lokalizacji, 
a w drodze głosowania internetowego wybrany zo-
stał zieleniec usytuowany przy ulicy Dębogórskiej 
(56,8% głosów) oraz plac zabaw przy ul. Sędzickie-
go (12,2% głosów). W nowo powstających ogrodach 
zasadzone zostaną między innymi: szałwia, lawen-
da, krzewuszka, budleja Dawida, róża, kocimiętka, 

lipa czy brzoza. Nie zabraknie też elementów edu-
kacyjnych i małej architektury.

-Chcemy nasadzić mnóstwo roślin, aby pszczołom 
żyło się u nas lepiej. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, 
jak ważne są to owady dla naszego istnienia. Naukow-
cy twierdzą, że po wymarciu pszczół ludzkość przetrwa 
zaledwie cztery lata, dlatego jako samorząd podejmu-
jemy wiele działań, które mają tym owadom pomóc. 
Tworzymy skwery, zielone wyspy, modernizujemy pla-
ce. Specjalne strefy roślin miododajnych powstały przy 
Miejskim Domu Kultury oraz Szkole Podstawowej nr 
6. To nie tylko pomaga pszczołom, ale też powoduje, 
że w mieście jest coraz ładniej. Wprowadziliśmy rów-
nież tzw. Zielony Budżet Obywatelski, aby mieszkańcy 
mogli samodzielnie decydować, w jakim kierunku po-
winno iść miasto – wymienia Ariel Sinicki, wicebur-
mistrz 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 (Pasieczny – przyp. red.) też 
zobowiązuje do pewnych działań. Musimy pomagać 
przyrodzie i być eko – dodaje.

Źródło: rumia.eu

Mieszkańcy zdecydowali
RumIA | Zieleniec zlokalizowany przy ul. Dębogórskiej w Rumi oraz teren sąsiadujący z placem zabaw 
przy ul. Sędzickiego wkrótce zmienią się w miododajne ogrody – tak zdecydowali mieszkańcy, którzy 
wzięli udział w internetowym głosowaniu.
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Obserwuj nasz profil 
expressy.pl na issuu.com
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Rywal Tytanów Wejherowo w rozegranych 
dotychczas dziewiętnastu spotkaniach 
przegrał zaledwie raz, po serii rzutów kar-
nych, dlatego dla podopiecznych Roberta 
Wicona będzie to niezwykle trudny mecz.
- Nasz przeciwnik, to rywal z górnej półki, 
dotychczas niepokonany w regulami-
nowym czasie gry, więc na pewno będą 
chcieli tę passę podtrzymać i wygrać to 
spotkanie. Jesienią przegraliśmy z nimi na 
wyjeździe w dość pechowych okoliczno-
ściach, choć mogliśmy to spotkanie wy-
grać. Dlatego teraz będziemy chcieli wziąć 
rewanż i zdobyć na własnym terenie trzy 
punkty – zapowiada szkoleniowiec wejhe-
rowian Robert Wicon. - Mecze z Sokołem 
są dla nas zawsze bardzo fajne i ciekawe. 
Rywale prezentują bardzo wysoki po-
ziom oraz kulturę gry. Mają kilku bardzo 
doświadczonych graczy, bardzo dobrze 
potrafią bronić wyniku, dlatego wiemy, że 
czeka nas trudne zadanie. Martwi mnie to, 
że nie wiem ilu zawodników będę miał do 
dyspozycji w niedzielnych zawodach. Nie-
stety, na treningi przychodzi mało zawod-
ników co wiąże się z tym, że nie możemy 
odbyć normalnej jednostki treningowej. 
Mamy bardzo dużo mikro urazów takich 
jak kciuki, czy dłonie. Część zawodników 
choruje, czy ma swoje problemy osobiste. 
Szczerze mówiąc to miałem do dyspozycji 
około trzydzieści procent składu. Mam na-
dzieję, że to nie odbije się na niedzielnych 
zawodach i że moja drużyna powalczy 
w nich o zwycięstwo - dodaje Wicon.
W rundzie jesiennej górą byli goście, któ-
rzy wygrali w Kościerzynie 29:28 (17:13), 

choć to żółto czerwoni mieli szansę w koń-
cówce na zwycięstwo, dlatego zdaniem 
Konrada Rompy teraz jest czas na wzięcie 
rewanżu.
- Nasza liga wygląda tak, że możemy wy-
grać z każdym przeciwnikiem. Z Sokołem 
też nam nieźle szło w poprzedniej rundzie 
i tylko pech sprawił, że przegraliśmy to 
spotkanie. Teraz mamy szansę zrewanżo-
wać się rywalom tylko musimy zagrać na 
bardzo dobrej skuteczności. Niestety przez 
chorobę nie mogłem w ubiegłym tygodniu 
uczestniczyć w treningach, ale teraz jestem 
w pełni gotowy, aby ciężko pracować 
z drużyną. Na pewno zrobimy wszystko co 
w naszej mocy, aby odnieść zwycięstwo – 
podkreśla Rompa, zawodnik Tytanów.
Natomiast jak dodaje Alex Pałkowski wej-
herowski zespół bardzo mocno przygoto-
wuje się do tego starcia.
- Mamy bardzo mocne treningi, ale to do-
brze, bo musimy być bardzo dobrze przy-
gotowani do niedzielnych zmagań. Kondy-
cyjnie dajemy radę, choć trener Wicon nas 
nie oszczędza. Wydaje mi się, że do meczu 
z Sokołem będziemy gotowi i postaramy 
się pokazać kibicom z jak najlepszej stro-
ny. Trzeba będzie wykonać plan taktyczny 
nakreślony przez szkoleniowca i zagrać na 
swoim dobrym poziomie. Serdecznie za-
praszamy naszych wspaniałych kibiców na 
mecz i do głośnego dopingowania naszej 
drużynie – mówi Pałkowski.
Spotkanie w ramach 19. kolejki I ligi od-
będzie się w niedzielę, o godz. 17 w hali 
sportowej przy Powiatowym Zespole Szkół 
nr 4 w Wejherowie.

tytani poDejmą liDera tabeli
piłka ręczna | szczyprioniści tytanów Wejherowo, po świątecznej przerwie, wracają 
ponownie na ligowe parkiety. będzie to powrót z przytupem, bowiem do grodu Wejhera 
zawita lider tabeli – ks sokół kościerzyna.

fot. Tytani Wejherowo/fb

Dla uczestników przygotowano 
dwie trasy: pierwsza ma 6 km, dru-
ga 10 km. Zapis na bieg jest płatny, 
a można dokonać tego na stronie 
elektronicznezapisy.pl lub przez face-
bookowy profil Gmina Luzino – sa-
morząd.gov.pl.

Biuro zawodów, meta jak i start 
znajdują się w Gminnym Ośrodku 
Sportu i Rekreacji w Luzinie na Hali 
Widowiskowo Sportowej im. Mar-
szałka Macieja Płażyńskiego. Tam też 
odbędzie się ceremonia zakończenia.

Wydarzenie odbędzie się 4 czerwca 
w sobotę od godziny 10:00 kiedy to 
startuje Luzińska Dziesiątka, a o 10:10 
rusza Bieg Lusini czyli bieg na 6 km.

Liczba uczestników jest ograniczo-
na do 300. Regulamin dostępny jest 
na stronie elektronicznezapisy.pl.

Źródło: Gmina Luzino/fb

Luzińska Dziesiątka
BIEGI | Wystartowały zapisy na biegi dwoma trasami, znajdującymi się w Luzinie. Liczba miejsc jest ograniczona.
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Mistrzostwa Polski na dystansie Sprint (5-20-2,5) 
już po raz szósty odbędą się w Rumi. Zawodnicy będą 
rywalizować na bardzo szybkiej trasie. W ramach mi-
strzostw Polski rozegrane zostaną wyścigi w katego-
riach - Age Group, Juniorzy młodsi i młodzicy oraz 
wyścig Elity. Główne zawody zostaną przeprowadzo-
ne na dystansie 5 km biegu, 20 km jazdy na rowerze 
i 2,5 kilometrów biegu.

W wyścigu głównym, w którym zmierzą się zawod-
nicy w kategoriach Elita, U23 i Junior zobaczymy 47 
sportowców. Na linii startu stawią się m.in. Kacper 

Stępniak oraz Marta Łagownik. To zwycięzcy ubie-
głorocznej edycji mistrzostw Polski. W swoim meda-
lowym dorobku Stępniak ma już trzy trofea zdobyte 
w Rumi.

Lotto Duathlon Energy 2022 odbędzie się w naj-
bliższą niedzielę, 24 kwietnia. Oficjalne otwarcie za-
wodów odbędzie się o godz. 9.50 przy hali MOSiR 
w Rumi.

Dodajmy, że zawody są dodatkowo kwalifikacją na 
Mistrzostwa Świata w Duathlonie w Targu Mures 
w Rumunii.

W Rumi będą 
walczyć o medale 
w duathlonie

duATHLON | Już po raz szósty najszybsi duathloniści pojawią się w Rumi. 
Mistrzostwa Polski w duathlonie na dystansie Sprint w Małym Trójmieście 
charakteryzuje się bardzo szybką trasą wręcz stworzoną do bicia rekordów 
życiowych i sprawdzenia formy na początku sezonu.
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