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- Od godziny 12 zapraszamy wszystkie 
dzieci do redzkiego parku – mówi Tomasz 
Wiśniewski, dyrektor Fabryki Kultury 
w Redzie –Czeka na was między innymi 
wielkie dmuchane miasteczko, malowanie 
buziek,  animacje i zabawy oraz pokaz 
udzielania pierwszej pomocy.  A już o 13:00 
w Amfiteatrze Parku Miejskiego rozpocz-
nie się przedstawienie „Wiosna w ogrodzie” 
w wykonaniu Teatru Magmowcy, który 
przeniesie widzów w wiosenny i bajkowy 
świat. Spektakl opowie  historię ogrodnicz-
ki, która ma kłopoty z pewnym Ptakiem. 
Prosi o pomoc Stracha na wróble, który 
jak się okazuje – boi się Ptaków! Na scenę 
dodatkowo wchodzą dzieci przebrane za 
krety, które chcą przekopać cały ogród 

szukając krecich okularów! Cały ogród jest 
w niebezpieczeństwie! Co dalej – trzeba 
przyjść i zobaczyć na własne oczy.
Dodatkową atrakcją będzie spotkanie 
z ratownictwem, zorganizowane przez 
Stowarzyszenie Redzka Kupa Wstydu, AED 
Ratuje Życie i Grupę Ratownictwa Specjal-
nego PCK Trójmiasto. Będzie można się 
dowiedzieć, jak ratować życie przy użyciu 
automatycznego defibrylatora zewnętrz-
nego AED, jak skutecznie przeprowadzić 
resuscytację krążeniowo-oddechową 
i jak zadziałać, gdy dziecko zadławi się 
klockiem lego. Można będzie zapytać 
o wszystko, co warto wiedzieć w związku 
z pierwszą pomocą.
Źródło: UM w Redzie

29 maja Reda świętuje dzień dziecka
Reda | już w najbliższą niedzielę Fabryka kultury w Redzie zaprasza na wspólne świę-
towanie dnia dziecka w Rodzinnym Parku miejskim. tego dnia nie zabraknie atrakcji dla 
najmłodszych mieszkańców miasta i nie tylko.

fot. Fabryka Kultury w Redzie

- W tym roku strażackie święto połączo-
ne jest z jubileuszem 100-lecia Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczy-
pospolitej Polskiej, 70-lecia Zawodowej 
Straży Pożarnej w Wejherowie oraz 30-
lecia Państwowej Straży Pożarnej. Z tej 
okazji, w imieniu władz samorządowych 
miasta Wejherowa, składam wszystkim 
strażakom najlepsze gratulacje i wyrazy 
uznania – powiedział Bogusław Suwara 
podkreślając, że strażacy zarówno zawo-
dowi, jak i ochotnicy w swojej codziennej 
służbie pełnionej z narażeniem zdrowia 
i życia dają świadectwo odpowiedzialno-
ści za drugiego człowieka.

Składając życzenia i gratulacje wejherow-
skim strażakom z okazji ich święta komen-
dant wojewódzki PSP nadbryg. Piotr Socha 
powiedział, że z tegorocznego budżetu Ko-
mendy Wojewódzkiej PSP spośród 43 mln 
zł przeznaczonych na inwestycje większość 
trafi do Wejherowa m.in. na budowę nowej 
strażnicy JRG w Rumi.

Natomiast komendant powiatowy PSP 
w Wejherowie powiedział, że: „70 lat temu 

zawodowa straż zaczynała od 4 pojazdów, 
a obecnie posiada już 15 specjalistycznych 
wozów w Wejherowie a także dwie jed-
nostki ratowniczo-gaśnicze w Wejhero-
wie i Rumi. Ponadto w gminach na terenie 
powiatu działa 19 jednostek OSP”.

- W najbliższych latach straż pożarna 
będzie przechodziła olbrzymie przeobra-
żenia, jesteśmy w trakcie inwestycji roz-
budowy obiektu JRG na ulicy Tartacznej. 
Od przyszłego roku komenda i jednostka 
będą funkcjonowały w jednym obiekcie – 
mówi st. bryg. Jacek Niewęgłowski.

Życzenia strażakom złożyli także za-
proszeni goście, w tym w tym m.in. bur-
mistrz Redy Krzysztof Krzemiński, wój-
towie gmin powiatu wejherowskiego oraz 
przedstawiciele służby mundurowych.

W trakcie obchodów wielu strażaków 
zawodowych i druhów ochotników otrzy-
mało nagrody, awanse i wyróżnienia, które 
wręczali wicewojewoda Mariusz Łuczyk, 
komendant wojewódzki PSP nadbryg. 
Piotr Socha, komendant powiatowy PSP st. 
bryg. Jacek Niewęgłowski, wiceprezes Za-

rządu Wojewódzkiego OSP Andrzej Ma-
łyszka, prezes powiatowy OSP Mirosław 
Józefowicz oraz wicestarosta Jacek Thiel. 
Również przedstawiciele władz samorzą-

dowych otrzymali podziękowania od stra-
żaków za współpracę i wsparcie finansowe. 

Uczestnicy uroczystości obejrzeli rów-
nież film o działaniach strażaków na prze-

strzeni ostatnich lat, a także pokaz tanecz-
ny grupy baletowej WCK pod kierunkiem 
Elżbiety Czeszejko.

Źródło: UM Wejherowo

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka 
w Filharmonii Kaszubskiej

WEJHEROWO | Z okazji Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka, które odbywały się w Filharmonii Kaszubskiej, Prezydent Miasta Wejherowa Krzysztof Hilde-
brandt wyróżnił miniaturą Statuetki Jakuba Wejhera komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie st. bryg. Jacka Niewęgłowskiego. 
W imieniu prezydenta statuetkę wraz z życzeniami z okazji Dnia Strażaka wręczył komendantowi sekretarz miasta Bogusław Suwara.
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Aby ułatwić mieszkańcom wyrobienie Karty, od 
czerwca zostaną otwarte nowe punkty obsługi wnio-
sków – w EkoFabryce, Filharmonii Kaszubskiej 
i miejskiej bibliotece.

Kartę Mieszkańca może posiadać każdy mieszka-
niec Wejherowa, który m.in. rozlicza w mieście po-
datek dochodowy, jest emerytem lub rencistą, a także 
jako osoba pełnoletnia posiada aktualną legitymację 
studencką lub szkolną.

Od czerwca uruchomione zostaną dodatkowe 
punkty obsługi wniosków, w których będzie można 
założyć Kartę także w godzinach popołudniowych 
i w weekendy (w przypadku biblioteki i Filharmonii 
Kaszubskiej):

EKOFABRYKA, ul. Fabryczna 10 ( pon. 7-18, wt-•	
pt. 7-15)
Filharmonia Kaszubska, ul. Sobieskiego 255 (pon.-•	
nd. 10-21)

Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Kaszubska 14 •	
(pon. 8-15, wt.-pt. 10-18, sob. 10-14)

Wejherowska Karta Mieszkańca uprawnia do korzy-
stania z rabatów, zniżek i ulg korzystając z oferty Part-
nerów. Lista firm, lokali, sklepów, instytucji, w których 
mieszkańcy mogą skorzystać z atrakcyjnych rabatów 
dostępna jest na stronie wejherowskakarta.pl.

-Zachęcamy do wyrobienia Wejherowskiej Karty 
Mieszkańca dla Ciebie i Twojej Rodziny! Skorzystajmy 
wspólnie z możliwości, jakie daje nam nasze Miasto. 
Jesteś przedsiębiorcą, stowarzyszeniem, klubem - złóż 
wniosek i zostań Partnerem Wejherowskiej Karty 
Mieszkańca. Jesteś mieszkańcem i nie posiadasz jesz-
cze Karty upoważniającej do zniżek, rabatów i bonu-
sów złóż wniosek o Wejherowską Kartę Mieszkańca. 
Szczegółowy regulamin znajduje się na stronie www.
wejherowskakarta.pl – informuje Urząd Miasta.

Źródło: UM Wejherowo
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Wiosenna odsłona 
Wejherowskiej Karty Mieszkańca
WEJHEROWO | Mieszkasz w Wejherowie? Płacisz tu podatki? Jeśli nie masz jeszcze Karty Mieszkańca 
Urząd Miasta zachęca do jej założenia, bo na posiadaczy czeka wiele korzyści – rabaty, zniżki i promocje 
oferowane przez instytucje miejskie oraz lokalnych przedsiębiorców, którzy także przystąpili do projektu.
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Jak powiedział podczas otwarcia To-
masz Klas - prezes wejherowskiego KBS, 
turniej odbywał się w ramach obchodów 
100-lecia powstania Zjednoczenia Kurko-
wych Bractw Strzeleckich Rzeczypospo-
litej Polskiej i został objęty honorowym 
patronatem przez Prezydenta Miasta Wej-
herowa Krzysztofa Hildebrandta, Starostę 
Powiatu Wejherowskiego Gabrieli Lisius, 
Wójta Gminy Wejherowo Przemysława 
Kiedrowskiego i Króla Okręgu Pomor-
skiego ZKBS RP Ludmiłę Gołąbek.

Po wprowadzeniu sztandaru i odśpie-
waniu Hymnu KBS odbyła się uroczysta 
intronizacja Ludmiły Gołąbek na Króla 
Kurkowego Bractwa w Wejherowie, która 
polegała na wręczeniu insygniów królew-
skich i wręczeniu pamiątkowego medalu. 
Zgodnie z ceremoniałem wszyscy bracia 
potwierdzili to wspólnym okrzykiem: 
„Wiwat Król! Wiwat, wiwat, wiwat!”.

Następnie Prezes Zarządu Głównego 
ZKBS RP Krzysztof Larski wspólnie z pre-
zesem Zarządu Okręgu ZKBS RP Lechem 
Magnuszewskim odznaczyli Krzyżem 
Komandorskim z Mieczami brata Piotra 

Karbowskiego, a Krzyżem Rycerskim bra-
ci - Pawła Hinza i Wojciecha Recława.

- Trafiłem po raz pierwszy do Wejhero-
wa, tu do waszego grona i naszła mnie taka 
refleksja, że wspólnie z wami dzisiejszym 
strzelaniem zaczęliśmy tworzyć tę strzel-
nicę - powiedział prezes ZG ZKBS RP 
Krzysztof Larski dodając, że w Wejherowie 
odbywa się pierwszy z dziesięciu jubile-
uszowych Turniejów Strzeleckich z okazji 
100-lecia Zjednoczenia Kurkowych Bractw 
Strzeleckich RP, których centralne obchody 
odbędą się w 13 sierpnia br. w Poznaniu.

- Bractwo wejherowskie jest wyróżnia-
jącym pod każdym względem. Cieszę się, 
że po kilkunastu latach starań otrzymało 
od miasta historyczną ziemię na strzelnicę 
i wrócili na swoje. Moim marzeniem jest, 
aby wejherowscy bracia mogli odbudo-
wać w tym miejscu swoją dawną siedzibę 
i żeby to była strzelnica z prawdziwego 
zdarzenia - dodał Lech Magnuszewski.

W Strzelaniu Jubileuszowym z okazji 
100-lecia powstania Zjednoczenia KBS 
zwyciężył Wojciech Recław z KBS Wej-
herowo i on będzie reprezentował Okręg 

Pomorski w strzelaniu o tytuł Króla Jubi-
leuszowego 100-lecia powstania Zjedno-
czenia. Strzelanie o Miecz Jakuba Wejhera 
wygrała Aldona Sambor-Sochaczewska 
z KBS Kościerzyna.

Ponadto w trakcie zawodów strzelano 
o: Tarczę Starosty Powiatu Wejherowskie-
go, Tarczę Prezydenta Miasta Wejherowa 
Tarczę Wójta Gminy Wejherowo, Tarczę 
Króla Okręgu ZKBS, Tarczę Adiutan-
ta Europejskiego Króla Strzelców EGS, 
Tarczę Okręgu Pomorskiego ZKBS RP, 
Tarczę Barcką na rozbudowę Strzelnicy 
KBS w Wejherowie, Puchar KBS dla Pań 
i Panów oraz Tarczę Sponsora. Odbyło się 
również strzelanie z łuku sportowego. Li-
sta wyników strzelań znajdzie się na stro-
nie: kurkowe.com.pl.

Prezydenta Miasta Wejherowa w trak-
cie uroczystości reprezentował kierownik 
Wydziału Kultury i Sportu Michał Jeliń-
ski (były członek i król kurkowy Bractwa 
1997). Wśród zaproszonych gości obecni 
byli m.in. wicestarosta Jacek Thiel, se-

kretarz gminy Wejherowo – Małgorzata 
Niemirska-Thiel, dowódca Batalionu Do-
wodzenia MW kmdr por. Paweł Michow-
ski, zastępca dyrektora Aresztu Śledczego 
w Wejherowie mjr Artur Kołodziejski, 
nadleśniczy Nadleśnictwa Wejherowo 

Jacek Szulc i prezes ZHiU O. Wejherowo 
Ryszard Kliczykowski.

W czasie zawodów smaczny i obfity bu-
fet przygotowały Panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich w Orlu.

Źródło: UM Wejherowo

Turniej strzelecki o Miecz Wejhera
WEJHEROWO | W minioną sobotę, mimo deszczowej pogody, na nowej strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie został zorganizowany XXVII 
Turniej Strzelecki o Miecz Jakuba Wejhera. Miała też miejsce intronizacja Króla Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie A.D. 2022 Ludmiły Gołąbek.
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Tegoroczna pierwsza edycja 
kampanii Rowerowy Maj 2021 
w Wejherowie minęła półmetek. 
Cieszy nas, że nasi uczniowie są 
aktywni „rowerowo”. Frekwencja 
rowerowa wynosi 16 proc.
Przypominamy, że Rowerowy Maj 
trwa do 31 maja, a zasady są pro-
ste: każdy uczeń, który w maju do-
trze na lekcje w sposób aktywny 
- na rowerze, hulajnodze, rolkach 
czy deskorolce, otrzyma naklejki 
do rowerowego dzienniczka i na 
wspólny plakat klasowy. Wyróż-
nieni zostaną najbardziej aktywni 
uczestnicy, a także najbardziej 
rowerowe szkoły oraz najaktyw-
niejsze klasy.
- Zachęcamy wszystkich uczniów 
– od tych najmłodszych do 

najstarszych do wzięcia udzia-
łu w Rowerowym Maju – mówi 
Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa. - Rowero-
wy Maj, poprzez zabawę połą-
czoną z elementami rywalizacji, 
popularyzuje rower jako środek 
transportu do szkoły, uczy do-
brych i zdrowych nawyków nawet 
po zakończeniu kampanii. A na 
najbardziej wytrwałych i aktyw-
nych rowerzystów, klas i szkół 
czekają nagrody. 

RoweRowa lekcja w „Piątce”
W związku z trwającym Rowero-
wym Majem, klasa II b ze Szkoły 
Podstawowej nr 5 wzięła udział 
w lekcji, podczas której ucznio-
wie zapoznali się z zasadami 

bezpiecznej jazdy na rowerze. 
Gościem był szkolny Mistrz - 
specjalista od ruchu drogowego, 
laureat wojewódzkiego konkursu 
„Odblaskowe Szkoły” Staś Styba 
oraz jego nauczycielka, koordyna-
tor egzaminów na kartę rowerową 
Maria Baranowska. Uczniowie wy-
słuchali opowieści o trudach kon-
kursu, obejrzeli świeżo zdobytą 
przez Stasia Kartę Rowerową i po-
mogli mu w odpakowaniu nagrody 
dla szkoły – pionowych znaków 
drogowych do nauki prawidło-
wego poruszania się po ulicach. 
Dobrze poznali znaki drogowe, co 
sprawdziła wychowawczyni Beata 
Frąckowiak i obecna na lekcji 
dyrektor szkoły Beata Dampc.
Źródło: UM Wejherowo

RoweRowy maj w wejheRowie tRwa
wejheRowo | Ponad tysiąc aktywnych uczniów ze 197 klas wejherowskich szkół podstawowych bierze udział w akcji „Rowerowy maj”. od początku miesiąca uczniowie wykonali prawie 
12,5 tysiąca przejazdów. Na prowadzenie wysuwa się wejherowska „ósemka”!

fot. UM Wejherowo
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Pieniądze wpłynęły na konto 
miasta w dniu 10 maja b.r. Urząd 
za pośrednictwem komornika wy-
egzekwował kary zgodnie z zawartą 
umową sprzedaży działki, na której 
stanął budynek, za opóźnienie de-
welopera w jego oddaniu do użytku 
o dwa lata. Urząd Miejski w tym 
i innych przypadkach działa zgod-
nie z przepisami prawa i przy egze-
kucji kar musi stosować się do obowiązujących procedur, co czasami 
utrudnia i wydłuża uzyskanie pieniędzy. -Informujemy, że wszelkie inne 
ukazujące się „sensacyjne” wiadomości są nieprawdziwe. To zwykłe tzw. 
fake newsy stanowiące jeden z wielu elementów dezinformacji i brudnej 
walki politycznej w Wejherowie. - odpowiada Urząd Miasta.

Źródło: UM Wejherowo

-Podczas zajęć, które prowadzą dwie wolontariuszki – Izabela 
i Ewa – uczestnicy poznają podstawy naszego języka – mówi 
Ewelina Magdziarczyk-Plebanek, dyrektor wejherowskiej 
biblioteki. - Prowadzące korzystają m.in. z materiałów audio-
wizualnych, które pozwalają ćwiczyć język nie tylko w mowie 
i piśmie, ale i ze słuchu. W ten sposób uczestnicy zdobywają 
praktyczną wiedzę, która pozwala im odnaleźć się w sytu-
acjach życia codziennego. Zajęcia cieszą się dużym zaintereso-
waniem, a kursanci coraz lepiej radzą sobie z językiem polskim, 
jak mamy okazję przekonać się podczas rozmów.
Źródło: UM Wejherowo

kuRs języka Polskiego dla uchodźców
wejheRowo | w miejskiej Bibliotece Publicznej w wejherowie odbywa się kurs języka polskiego dla uchodźców 
wojennych z ukrainy przebywających w wejherowie. w zajęciach, odbywających się dwa razy w tygodniu, uczestniczy 
grupa ok. 20 osób.

fot. UM Wejherowo

- Taras Szewczenko to narodowy wieszcz Ukrainy, 
postać na miarę naszego Adama Mickiewicza – mówi 
Łukasz Kamiński, zastępca burmistrza Redy – Moty-
wem przewodnim spotkania były jego wiersze i pie-
śni, zarówno w oryginale, jak i w doskonałych tłu-
maczeniach na język polski i angielski. Dziękujemy 
wszystkim występującym, a także przybyłym gościom 
- Członkowi Zarządu Powiatu Wejherowskiego Lu-
dwikowi Zegzule, radnej Rady Miejskiej w Redzie Ka-
rolinie Bochan oraz Mikołajowi Krügerowi, przewod-
niczącemu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Redzie.
Oprócz twórczości Tarasa Szewczenki, zgromadzona 
publiczność wysłuchała wierszy redzkich poetów, Ma-
rii Preny i Waldemara Falkiewicza, którzy zaprezento-
wali utwory nawiązujące do obecnej sytuacji w Ukra-
inie. Wydarzenie zostało zorganizowane wspólnymi 
siłami Grupy Artystycznej Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku oraz redzkiej biblioteki. Inicjatorką przedsię-
wzięcia była pani Rusłana Ruszkowska, Ukrainka od 
wielu lat mieszkająca w Polsce.
Źródło: UM w Redziefo
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Ukraińska poezja 
zagościła w Redzie
REDA | 19 maja w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Redzie odbył się wieczór poetycki poświęcony Taraso-
wi Szewczence. Przedstawiono montaż słowno-muzyczny utworów poety, w tym wierszy i pieśni.

OgłOszenie 53/2022/PR-Media-group/DB

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Rumi

Burmistrz Miasta Rumi informuje, że stosownie 
do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 
z 2021r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz zarządzenia 
nr 1434/165/2022 Burmistrza Miasta Rumi 
z dnia 10.05.2022r., w siedzibie Urzędu Miasta 
Rumi przy ul. sobieskiego 7, wywieszony 
został, na okres 21 dni, wykaz obejmujący 
nieruchomości położone w Rumi, stanowiące 
własność i będące we władaniu gminy 
Miejskiej Rumia, przeznaczone do dzierżawy 
w formie bezprzetargowej. Przedmiotowy 
wykaz zamieszczony został również na stronie 
internetowej Urzędu Miasta Rumi: 
http://bip.rumia.pl/

Rumia, 10.05.2022r.

OgłOszenie 59/2022/PR-Media-group/DB

fo
t. 

U
M

 W
ej

he
ro

w
o

fo
t. 

U
M

 W
ej

he
ro

w
o

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt oraz Wejherowskie 
Centrum Kultury zapraszają wszystkich mieszkańców na tradycyjne 
obchody Dnia Jakuba, które odbędą się na rynku po dwuletniej prze-
rwie spowodowanej pandemią koronawirusa.

Świętowanie rozpocznie się już o godz. 13.00 przemarszem młodzie-
ży Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera i przejazdem 
starych samochodów, motocykli, skuterów oraz Koła Młodych Cykli-
stów ulicą Sobieskiego na plac Jakuba Wejhera. O godz. 19.00 dla wej-
herowskiej publiczności zagra zespół Classic Brass Quintet z solistką 
Natalia Cepelik.

O godz. 20.15 salwa armatnia Kurkowego Bractwa Strzeleckiego 
w Wejherowie i Hejnał Miasta Wejherowa w wykonaniu trębaczy 
ogłosi rozpoczęcie oficjalnej uroczystości, na której zostaną wręczone 
Nagrody Prezydenta Miasta Wejherowa.

Gwiazdą Wieczoru o godz. 22.00 będzie Andrzej Piaseczny. Imprezę 
poprowadzi Tomasz Podsiadły.

Źródło: UM Wejherowo

Andrzej Piaseczny 
główną atrakcją

Prawie 160 tys. zł 
kary dla dewelopera

WEJHEROWO | Andrzej Piaseczny uświetni swoim występem w dniu 28 
maja br. obchody Święta Miasta na placu Jakuba Wejhera w Wejherowie.

WEJHEROWO | Urząd Miejski skutecznie wyegzekwował 156 226,27 
zł kar umownych od inwestora budynku „Apartamenty nad Cedronem” 
znajdującego się przy ul. Wałowej.
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Powiat Wejherowski
www.powiatwejherowski.pl /powiatwejherowski

OBWIESZCZENIE
Starosta Wejherowski

działając na podstawie art. 1, art. 11a ust. 1, art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 
kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 176) oraz art. 
10, 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania 
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.) zawiadamiam, że 
w dniu 2022-05-20 na wniosek Wójta gminy Wejherowo, 84-200 Wejherowo ul. 
Transportowa 1 wszczęto postępowanie w sprawie:

 wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej -rozbudowa 
drogi gminnej pn.:

 „Rozbudowa ul. Strażackiej w Bolszewie wraz z sieciami”

na nieruchomościach gruntowych na terenie gminy Wejherowo określonych 
poniżej:

obr. Bolszewo: 692/40, 692/21, 693, 694/1, 695, 696/7, 698/1, 697, 699, 698/5, 
700/7, 700/8, 701/1, 654/1, 657/3, 611, 692/1, 691, 657/6, 691/2, 692/41 
(powstałej z działki nr 692/22), 696/22 (powstałej z działki nr 696/9), 701/9, 
692/39, 656/2, 692/20, 653/10, 652/30, 700/6, 657/5,696/23 (powstałej z działki 
nr 696/9), 692/19, 657/10, 655/28, 655/25, 655/20, 655/19, 653/15, 705/12, 
752/12, 750/19, 750/17, 752/13.

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

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

OGŁOSZENIE

na podstawie art. 113 ust. 5 i 6, art. 114 ust. 3 i 4 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.), 

Starosta Wejherowski
wykonujący zadanie 

z zakresu administracji rządowej

zawiadamia o zamiarze wywłaszczenia nieruchomości 
o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej 
w miejscowości gniewowo, gmina Wejherowo, 
oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 43/2 
o powierzchni 0,0007 ha, nr 43/4 o powierzchni 
0,0061 ha, nr 43/5 o powierzchni 0,0031 ha, nr 43/6 
o powierzchni 1,1365 ha.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego 
ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują 
prawa rzeczowe do opisanej nieruchomości, zostanie 
wszczęte postępowanie wywłaszczeniowe.

Treść ogłoszenia podaje się do publicznej wiadomości 
w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, 
na tablicy ogłoszeń Urzędu gminy Wejherowo, na tablicy 
ogłoszeń starostwa Powiatowego w Wejherowie oraz 
na stronach internetowych starostwa Powiatowego 
i Urzędu gminy Wejherowo, a także przez ogłoszenie 
w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

sprawę prowadzi Referat gospodarki nieruchomościami 
starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, pok. 
225, tel. 58 572-94-74

 INFORMACJA

zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021, poz. 1899 ze zm.)

Starosta Wejherowski
informuje,

że w siedzibie starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4 oraz na stronach 
internetowych: www.bip.powiatwejherowski.pl, www.powiatwejherowski.pl, 
www.uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl zamieszczono, przez okres 21 dni, wykaz nr 
V/2022 nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność skarbu Państwa, 
przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym, oznaczonej ewidencyjnie 
jako część działki nr 79/61, obręb 06 Rumia.

Wykaz wywieszono w dniu 26 maja 2022 r.

Konkurs dla NGO „Róża Północy”

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego 
w Wejherowie zaprasza wszystkie organizacje 

pozarządowe i grupy nieformalne powiatu 
wejherowskiego do wzięcia udziału 

w I Konkursie „Róża Północy”. 

Nagrody w Konkursie mają wymiar rzeczowy 
(specjalnie zaprojektowane statuetki) i finansowy.

Zgłoszenia do konkursu odbywają się na 
formularzu, który jest załącznikiem do Regulaminu. 

Zgłoszenia przyjmowane są do 7 czerwca. 

Szczegółowe informacje na stronie: 
powiatwejherowski.pl w zakładce aktualności.
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Ciekawostka
Czy wiesz, że konwalia majowa zna-
jduje zastosowanie głównie w lecze-
niu chorób serca? Co więcej działa 
uspokajająco i wspomagająco przy 
reumatyzmie i problemach z pamięcią, 
a także usprawnia pracę mózgu. 

Zdrowe koktajle na wiosnę

Są szybkie, łatwe i tanie, zwłasz-
cza jeśli powstają z sezonowych 
owoców i warzyw. Koktajle do-
starczają nam niezbędnych wita-
min i mogą stanowić lekki posiłek 
w ciągu dnia.

Przygotowując koktajl owocowy 
lub owocowo warzywny należy 
pamiętać by spożyć go najpóźniej 
do godz. 14:00. Owoce składają 
się z cukrów prostych takich jak: 
glukoza, fruktoza i sacharoza. By 

zostały one strawione i nie od-
kładały się w tkance tłuszczowej 
najlepiej owoce jeść na śniada-
nie lub drugie śniadanie, wtedy 
enzymy trawienne są najbardziej 
aktywne. Nie dobrze jeść owoce 
wieczorową porą, ze względu na 
to, że może wpłynąć to na przy-
bieranie na wadze. Z koktajla-
mi z warzyw nie trzeba być tak 
ostrożnym, ale również lepiej 
nie zostawiać ich na wieczór. Je-
śli jednak pojawi się nieodparta 

ochota na owoce,  lepiej sięgnąć 
po te z niskim indeksem glike-
micznym. Do takich owoców zali-
czamy: maliny, truskawki, jagody 
i porzeczki.

Robiąc owocowe koktajle dobrze 
jest łączyć je z jogurtem natu-
ralnym lub kefirem, gdyż wtedy 
białko zawarte w tych produktach 
obniża ładunek glikemiczny i spo-

walnia wchłanianie się cukrów.

W obecnym okresie na naszych 
stołach królują nowalijki. Świetne 
na kanapki, ale i też do koktajli. Do 
nowalijek zaliczamy: rzodkiewki, 
buraki, szczypior, kapustę, sała-
tę, pomidory, natkę pietruszki 
a także różnego rodzaj kiełki np. 
brokuła czy rzeżuchy.
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Żółte smothie
banan 1 sztuka•	
mandarynki 3 sztuki•	
imbir mały kawałek•	
jogurt naturalny 2 łyżka•	
mięta 4 listki•	

Banana i mandarynki obie-
ramy ze skórki, następnie 
mandarynki wkładamy do 
blendera a babana kroimy 
i dokładamy. Ścieramy nie-
wielką ilość imbiru, dodajemy 

do owoców. Całość należy zmiksować na gładko, dodać jogurt 
i wymieszać. Przelewamy do szklanek i ozdabiamy miętą. Skład-
ników starczy na 2 porcje.

Zielony koktajl 
Z kiełkami

szpinak baby 1 opakowanie•	
kiełki rzodkiewki 1 garść•	
rzodkiewki 4 sztuki•	
jogurt grecki 1/2 szklanki•	
woda 1/2 szklanki•	
seler naciowy 3 gałązki•	
sól i pieprz czerwony do smaku•	

kiwi Z imbirem
szpinak baby 100g•	
kiwi 2 sztuki•	
jabłko 1 sztuka•	
woda gazowana •	

200ml
imbir mielony 1 •	

łyżeczka

Owoce i warzywa płuczemy 
i osuszamy, następnie obiera-
my kiwi ze skórki oraz kroimy 
na mniejsze kawałki. Następnie 

przecinamy jabłko, wycinamy gniazdo nasienne i kroimy, zosta-
wiając przy tym skórkę, która doda smaku. Owoce wrzucamy do 
naczynka blendera, dolewamy wody i miksujemy. W trakcie moż-
na dosypać imbir i blendować do uzyskania gładkiej konsystencji. 
Podawać można schłodzone. Ilość składników to ok. 2 szklanki.

Na początku warzy-
wa należy dokładnie 
umyć, następnie 
do kubka blendera 
wkładamy szpinak 
i wlewamy wodę. 
Kroimy seler nacio-
wy na mniejsze ka-
wałki, wrzucamy do 
naczynia ze szpina-
kiem, dokładamy do 

tego jogurt grecki i miksujemy na gładko. 
Po zmiksowaniu dodajemy według uznania 
sól i pieprz. Całość przelewamy do szkla-
nek, posypujemy kiełkami i rzodkiewką, 
wcześniej pokrojoną na plasterki, można 
ją dodać również na etapie miksowania 
warzyw. Po przygotowaniu wstawiamy do 
lodówki by koktajl się schłodził, po tym jest 
gotowy do podania. Ilość składników star-
cza na ok. 2 porcje.

Zabezpieczanie skóry przed słońcem

Światło UV wytwarzane przez słońce 
może poważnie zaszkodzić naszej skó-
rze. Nie stosowanie filtrów prowadzi 
do postarzania oraz raka skóry. Ochro-
nę przed światłem UV mogą zapewnić 
odpowiednie kosmetyki.

Filtry UV chronią skórę przed szko-
dliwym oddziaływaniem światła 
UV-A i UV-B, które pochodzi od słoń-
ca. Zbyt długie przebywanie w słońcu 
bez ochrony może powodować rumień 
skóry, objawy alergiczne oraz nowo-
twory złośliwe, w tym czerniaka. By 
zapobiec tym skutkom wystarczy uży-
wać odpowiednich filtrów.
Filtry UV dzielą się na chemiczne i fi-
zyczne. Te pierwsze wnikają w skórę po-
chłaniając tym samym promieniowanie 
i rozpraszają je w postaci ciepła o niższej 
energii. Filtry fizyczne natomiast pozo-

stają na skórze, tworząc barierę, która 
blokuje i odpycha szkodliwe światło. 
Obecnie stosowanymi składnikami fil-
trów fizycznych, inaczej mineralnych, 
są tlenek cynku i dwutlenek tytanu, na-
tomiast w chemicznych są to: oksyben-
zon, awobenzon, ecamsule, oktyzalan, 
oktinoksat, oktokrylen, homosalat.
Ochrona UV jest bardzo ważna, nie tyl-
ko latem w słoneczne dni. Zapadalność 
na raka skóry rośnie na całym świe-
cie. Codzienne stosowanie produk-
tów chociaż z ochroną SPF 15 pozwoli 
zmniejszyć ryzyko zachorowania.

MF | źródło: Apteka Gemini



gwe24.pl/ ZdroWiE &Uroda Piątek, 27 maja 20222

Najmłodsi mieszkańcy Pomorza czę-
sto potrzebują wsparcia specjalistów 
w sferze psychiatrycznej. Niestety, tych 
w regionie jest jedynie kilkudziesięciu. 
Jak podkreślają władze województwa, 
potrzebne jest wsparcie rządu.

Oddział dla najmłodszych pacjentów 
w Wojewódzkim Szpitalem Specjali-
stycznym im. prof. Tadeusza Bilikiewi-
cza w Gdańsku odwiedzili członkowie 
Parlamentarnego Zespółu ds. Zdro-
wia Psychicznego Dzieci i Młodzieży. 
Parlamentarzyści, a także marszałek 
województwa i dyrektor szpitala ape-
lowali o szybkie zmiany systemowe. 
Chodzi m.in. o pogłębiający się kry-
zys w psychiatrii dzieci i młodzieży 
spowodowany niedofinansowaniem 
świadczeń i brakiem skutecznej re-
formy ze strony rządu.

Marszałek województwa Mieczysław 
Struk odniósł się do ciężkiej jego zda-
niem sytuacji psychiatrii dzieci i mło-
dzieży. W ostatnim czasie bowiem 
szpital na Srebrzysku z powodu prze-
pełnienia musiał wstrzymać przyjęcia 
na oddział dla nieletnich. Mimo tego, 
że liczba łóżek została zwiększona 
z 35 do 46, to i tak szybko została 
przekroczona i obecnie na oddziale 

hospitalizowanych jest ponad pół 
setki pacjentów.

„Taka sytuacja zagraża jakości i bezpie-
czeństwu terapii. To przepełniło czarę 
goryczy i skłoniło szefa regionu do ko-
lejnego apelu do rządu o wprowadzenie 
pilnych rozwiązań systemowych. Mar-
szałek Struk mówił o wieloletnim nie-
dofinansowaniu opieki psychiatrycznej 
dzieci i młodzieży nie tylko na Pomorzu, 
ale i w całej Polsce” – podaje serwis pra-
sowy urzędu marszałkowskiego.

– Chory jest cały system opieki zdro-
wotnej. Chodzi m.in. o: brak łóżek, 
bardzo niskie finansowanie procedur 
medycznych realizowanych poprzez 
NFZ. Brakuje też poradni zdrowia 
psychicznego, które mogłyby prze-
jąć część pacjentów i niedofinanso-
wanie izby przyjęć. Coraz więcej jest 
małoletnich pacjentów, co jeszcze 
mocniej obnażyła nam pandemia. Są 
ogromne kolejki dzieci i młodzieży 
do psychiatrów – tłumaczył Mieczy-
sław Struk.

Według danych w krajowym systemie 
ochrony zdrowia pracuje tylko około 
500 psychiatrów dzieci i młodzieży. 
Na Pomorzu takich specjalistów jest 
zaledwie 30. To jeden z najgorszych 
wskaźników w całej Unii Europej-
skiej.

– Za mało kształcimy psychiatrów na 
uczelniach medycznych – alarmował 
marszałek województwa.

Jak podkreślają władze Pomorskiego, 

oddział dla dzieci i młodzieży na Sre-
brzysku jest nadal niedofinansowany. 
W latach 2020-2021 przyniósł stratę 
na poziomie ok. 2,5 mln zł. Gdyby nie 
pożyczka z budżetu województwa 
pomorskiego, to oddział zostałby już 
zamknięty.

– Dotarliśmy do miejsca i czasu, gdzie 
bez natychmiastowych rozwiązań 
systemowych nie będzie możliwie 
dalsze funkcjonowanie stacjonarnej 
psychiatrii dzieci i młodzieży i doty-
czy to całej Polski – poinformował 
Mariusz Kaszubowski, dyrektor szpi-
tala na Srebrzysku.

Dodał, że szpital, przy wsparciu samo-
rządu województwa, zrobił wszystko, 
co mógł, a nawet więcej niż wynika to 
z roli placówki medycznej. Zaznaczył, 
że przyczyn zapaści psychiatrii jest 
wiele i są znane od lat.

– Wzywamy premiera Morawieckie-
go i ministra zdrowia do zajęcia się 
palącym problemem. Sytuacja jest 
dramatyczna, a dotyczy dzieci i mło-
dzieży. To grupa, na której zależy 
nam najbardziej. Jeśli nie pomożemy 
najmłodszemu pokoleniu, to będzie 
ogromny problem – podkreśliła po-
słanka Agnieszka Pomaska.

Autor: Mat.pras./raz
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Psychiatria dziecięca potrzebuje wsparcia

Nowalijki. Jak je jeść?

Młode, wiosenne warzywa to właśnie 
nowalijki. Wielu czeka na nie niecier-
pliwie wraz z zakończeniem zimy. 
Okresem w jakim możemy w pełni ko-
rzystać z tych darów natury przypada 
na miesiące od marca do czerwca.

Nowalijek w codziennej diecie nie 
może zabraknąć. Stanowią one cenne 
źródła witamin i minerałów, bardzo po-
trzebnych organizmowi. Za ich pomo-
cą można poprawić wygląd skóry czy 
zapobiec chorobą układu krążenia.
By mieć własne, świeże nowalijki nie 
trzeba posiadać szklarni czy tunelu 
foliowego. Można to robić w donicz-
kach w domu lub na balkonie. W upra-
wie doniczkowej świetnie sprawdzą 
się: szczypiorek, natka pietruszki, rze-
żucha, wszelkiego rodzaju kiełki czy 
nawet sałata.
Kiedy już nasze warzywa są gotowe 
do zbiorów, warto wiedzieć jak je 
przechowywać by zachowywały swo-
je wartości. Najlepszym miejscem do 
tego będzie lodówka, ale warzywa 
nie mogą być ściśnięte ani w plasti-
kowych woreczkach. Nowalijki nale-
ży owinąć wilgotną ściereczką by nie 
wysychały. Tak zapakowane warzywa 
można przechowywać bezpośrednio 
na półce lub w naczyniu. O nowalij-
kach opowiedziała nam ekspertka 
w dziedzinie zdrowego żywienia.

„Nowalijki to warzywa, które na stra-
ganach i w sklepikach pojawiają się już 
z początkiem marca. Są one bardzo 
zdrowe i pełne witamin, minerałów, 
przeciwutleniaczy i błonnika pokarmo-
wego. Do nowalijek zaliczamy przede 
wszystkim młodą kapustę, botwinkę, 
szczaw, rzodkiewkę, młodą marchew, 
sałatę, pomidory, ogórki, pietruszkę. 
Nowalijki są nisko kaloryczne i może-
my je spokojnie spożywać w dużych 
ilościach, traktować jako zdrową prze-
kąskę pomiędzy posiłkami, czy robić 
z nich zdrowe sałatki i zupy. Zbilanso-
wana dieta która zawiera nowalijki, to 
istotny element profilaktyki zdrowia. 
Nać pietruszki i korzeń pietruszki są 
wykorzystywane w przypadku kamie-

ni nerkowych, w stanach zapalnych 
pęcherza moczowego, przy zatrzy-
maniu wody w organizmie czy w celu 
pobudzenia trawienia, ponieważ 
pietruszka ma działanie diuretyczne. 
Pomidor natomiast jest dobrym  źró-
dłem potasu ponieważ obniża ciśnie-
nie krwi, reguluje pracę serca, zawiera 
również likopen,  który jest antyrako-
wy. Dodatkowo zawiera dużo wody, 
a w związku z tym jest mało kalorycz-
ny. Pomidory mają też działanie zasa-
dotwórcze tj. odkwaszają organizm. 
Nowalijki warto wprowadzić do diety, 
gdyż wspomagają procesy odchudza-
nia.” Aleksandra Bigott SYLWETKA 
Gabinet Dietetyczny

MF

fot. Aleksandra Bigott SYLWETKA Gabinet Dietetyczny
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Często jemy wysokoprzetworzone produk-
ty i spożywamy nadmierną ilość szkodli-
wych tłuszczy, łącząc to ze stanem ciągłego 
stresu, który dopada nas przez obowiązki 
zawodowe i problemy życia codzienne-
go - mówi Krzysztof Kacnerski zawodnik 
Strongman Polska i Trener Personalny 
przedstawiając 7 złych nawyków żywienio-
wych, które należy wyeliminować:

1. Mleko, dlaczego? Organizm człowieka 
zwyczajnie nie potrafi strawić mleka, przez 
co po raz kolejny obciąża się nasz układ 
trawienny. Pamiętajcie, że mleko dostępne 
w sklepach ma niestety niewiele wspólnego 
z prawdziwym mlekiem. Dotyczy to strat 
w postaci witamin B1, B12, C oraz folianów. 
„Pij mleko będziesz wielki!” słyszeliśmy od 
najmłodszych lat w TV – niestety nie sądzę...

2. Przejadanie się, które jest niezwykle 
groźne! Jedzenie w nadmiernych ilościach 
może mieć poważne konsekwencje dla 
naszego organizmu. Pamiętaj, że żołądek 
to elastyczny narząd. Jeśli regularnie go 
rozciągamy, może to skutkować wzmo-
żonym apetytem i prowadzić do jeszcze 
większego podjadania ze wszystkimi nieko-
rzystnymi tego następstwami. Co dzieje się 
dalej? Spożywamy duże ilości szkodliwych 
tłuszczów, żywności wysokoprzetworzonej 
oraz cukrów. Nasz przeciążony już układ 
trawienny nie ma czasu na odpoczynek i re-
generację, utrudniamy wtedy także proces 
usuwania toksyn z organizmu a on samu 
ulega zakwaszeniu. Taki układ pokarmowy 
staje się mniej wydolny, a my czujemy się 
ospali i zmęczeni.

3. Żywność wysokoprzetworzoną, ponie-
waż tego rodzaju produkty to zwyczaj-
ne zagrożenie naszych czasów. Dodatki, 
spulchniacze, konserwanty, zagęszczacze 

i wszystkiego rodzaju ulepszacze to dodat-
ki, które tylko i wyłącznie nas uzależniają 
i mają negatywny wpływ na nasze funkcjo-
nowanie.

4. Biały cukier, nie dość, że także działa on 
uzależniająco to jeszcze na dodatek niszczy 
naszą florę jelitową i powoduje rozwój pa-
sożytów i grzybów w naszym organizmie. 
Szukaj jego zamienników! Miód, erytrytol 
czy stewia. Wiem, że miód zawiera znaczną 
ilość kalorii, ale posiada także sporo mine-
rałów i enzymy.

5. Tłuszcze trans, co to takiego? Są to nie-
nasycone kwasy tłuszczowe typu trans, 
powstają w wyniku utwardzania olejów ro-
ślinnych, gdy zmieniamy ich konsystencję 
z płynnej na stałą. Same oleje roślinne są 
okej, ale cały proces utwardzania sprawia, że 
zmieniają się ich właściwości. Gdzie je znaj-
dziemy? Oczywiście, że dodawane są one 
zazwyczaj do produktów, które mają długi 
termin przydatności, żywności typu fast 
food, wyrobów cukierniczych czy chipsów.

6. Używki, co obecnie znajduje się w wyro-
bach tytoniowych? Nikotyna, tlenek węgla, 
związki rakotwórcze, pyły czy nawet cyja-
nowodór. Co dzieje się dalej? Palenie papie-
rosów przyczynia się do osłabienia zmysłu 
smaku, słuchu i czucia. Staje się również 
przyczyną zachorowania na raka płuca. Je-
żeli już musisz kawę rozpuszczalną zamień 
na taką z prawdziwych, mielonych ziaren 
lub zbożówkę. Kofeina, jasne, że daje tzw. 
chwilowego kopa, ale potem tak naprawdę 
nas osłabia i uzależnia. Alkohol? Lampka, 
zwłaszcza czerwonego wina, od czasu do 
czasu może okazać się nawet pożyteczna, 
jest to poprawny nawyk żywieniowy.

7. Stres, długotrwały i przewlekły nie robi 
niczego innego jak zabiera z nas to co naj-
cenniejsze, zwiększa potrzeby metabolicz-
ne organizmu i powoduje wzrost zużycia 
i wydalania wielu składników odżywczych. 
Do czego to prowadzi? Powstają w nas licz-
ne niedobory witamin a także makro i mi-
kroelementów.

Krzysztof Kacnerski

7 złych nawyków 
żywieniowych
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Makijażowe sposoby 
na sezon wiosenno-letni

Dni robią się coraz cieplejsze,a zimo-
we ubrania wracają do szafy by po-
czekać tam na kolejny sezon. Razem 
za tymi modowymi zmianami idą 
również zmiany w naszym codzien-
nym rytuale piękna.

PIELĘGNACJA

Ocieplenie się pogody wpływa na 
trwałość kosmetyków jakie nakłada-
my na twarz. By przedłużyć ich nie-
skazitelny wygląd warto zacząć już od 
pielęgnacji skóry przed makijażem. 
Do tego procesu dobrze jest używać 
lżejszych kremów niż tych, których 
używaliśmy zimą, gdyż też podkład 
nie będzie tak ciężkim, aby wymagać 
porządnego kremu. Kiedy słońce za 
oknem grzeje coraz bardziej, należy 
używać również kremów z filtrem by 
nie zaszkodzić naszej cerze i skórze.

PRZYGOTOWANIE

Po rytuale pielęgnacyjnym możemy 
zacząć makijaż. W zależności od 
tego jaki chcemy uzyskać efekt, 
taką nakładamy bazę pod makijaż, 
która go dobrze podtrzyma w ciągu 
dnia. Bazy mogą być rozświetlające, 
matujące, nawilżające, ukrywające 
zaczerwienienia lub w różnych 
kompilacjach tych właściwości. 
Hitami na ten sezon są makijaże 
rozświetlone, naturalne, 
upiększające naszą cerę a nie 
zakrywające ją.

MALOWANIE CZAS ZACZĄĆ

Po bazie przechodzimy do podkładu, 
który powinien być lekki i oddychają-
cy. Nasza skóra w ciągu dnia z pew-

nością będzie się pocić i ciężkie pod-
kłady o gęstszej konsystencji mogą 
po prostu z twarzy spływać. Lekkie 
podkłady, nałożone nawet w trochę 
grubszej warstwie będą lepiej znosić 
warunki atmosferyczne. Warto pa-
miętać że, im warstwa podkładu bę-
dzie cieńsza, tym trudniej będzie do-
strzec na niej wytarte miejsca, które 
mogą się pojawić w trakcie noszenia 
makijażu przez cały dzień. Po podkła-
dzie przechodzimy do korektora pod 
oczy, który również powinien być 
lekki, może być rozświetlający, jeśli 
zależy nam na takim efekcie na skó-
rze pod okiem. Naturalności w takim 
makijażu doda również róż i bronzer 
na mokro. Takim różem może zostać 
nasza pomadka w odcieniach czer-
wieni i różu lub specjalne kosmetyki 
zrobione w tym celu. Do konturo-
wania twarzy na mokro bronzerem 
dostępne są dedykowane do tego 
produkty, tak samo jak rozświetlacze 
w płynie. Po nałożeniu mokrych ko-
smetyków przechodzimy do pudro-
wania twarzy. Tutaj jest również kilka 
różnych typów pudrów, ale najlepiej 
sprawdzą się te wykończeniowe, 
które dobrze utrwalą makijaż. Nie 
należy jednak nakładać go za dużo, 
by nie uzyskać efektu tępego matu. 
Do przypudrowania można użyć rów-
nież pudrów rozświetlających, lub 
matujących w niewielkich ilościach, 
jeśli mamy cerę tłustą lub mieszaną. 
Puder najlepiej dobrać do naszych in-
dywidualnych potrzeb.

PRZYCIĄGAJĄCE SPOJRZENIE

Kiedy już twarz mamy zrobioną, mo-
żemy przejść do oczu, na których 
może się naprawdę wiele zadziać. 

W okresie wiosennym dobrze spraw-
dzą się nam kolory inspirowane na-
turą, czyli odcienie różu, czerwieni, 
brązu, beżu lub te bardziej wyróż-
niające się jak: czerwienie, zielenie, 
żółcie i pomarańcze. Latem, wszyst-
kie chwyty są dozwolone, bo wtedy 
korzysta się z kombinacji wszystkich 
kolorów dostępnych w paletach. Do 
najczęściej jednak używanych należą 
odcienie: niebieskiego, fioletowego, 
zielonego, żółtego i różowego. Nie-
kiedy występują one w wersjach neo-
nowych, które są idealne na letnie 
festiwale. By oczy nabrały wyrazu, 
można dodać coś błyszczącego. W tej 
roli świetnie sprawdzą się pięknie mi-
goczące w słońcu prasowane broka-
ty, cienie metaliczne dające efekt tafli 
lub coś bardziej subtelnego jak cienie 
perłowe. Do takiego zadania świetny 
będzie również rozświetlasz, który 
wcześniej spoczął już na policzkach. 
Nie możemy zapomnieć o brwiach. 
Do ich stylizacji przydadzą się kredki 
w odcieniach dopasowanych do na-
szych włosków, cienie do brwi lub żele 
z kolorem oraz transparentne. Hitem 
ostatniego czasu stały się mydełka do 
brwi, które w swoich ofertach ma już 
wiele firm. Za ich pomocą brwią moż-
na nadać dowolny kształt, ale najbar-
dziej popularnym sposobem jest wy-
czesanie włosków do góry i delikatne 
ugładzenie ich w kierunku skroni.

W zależności od tego jakich cieni 
użyliśmy, możemy dobrać maska-
rę. Jeśli zależy nam na naturalnym 
efekcie, dobrze w tym sprawdzą 
się tusze w odcieniach brązu, brązu 
z czernią, dla bardziej wyraźnego 
efektu wachlarza rzęs dobry będzie 
klasyczny, czarny tusz. Przy bardziej 

kolorowych makijażach oczu można 
popróbować z maskarami w odcie-
niach niebieskiego.

CAŁUŚNE USTA

Do ust w makijażach naturalnych 
sprawdzą się produkty takie jak: 
błyszczyki w ulubionych kolorach, 
olejki i tinty do ust, czy zwykłe balsa-
my. Przy bardziej intensywnych ma-
kijażach oczu by nie odwracać od nich 
uwagi, sięgajmy po produkty do ust 
w kolorach zbliżonych do naszych, 
chyba, że chcemy by usta i oczy wy-
bijały się kolorem to nie bójmy się 
łapać za bardziej intensywne płynne 
pomadki czy tradycyjne szminki.

TRWAŁY CAŁY DZIEŃ

Po skończonym makijażu dla prze-
dłużenia jego trwałości, całość 
spryskujemy mgiełką utrwalającą, 
która również może dać nam różne 
efekty: matowy, rozświetlający czy 
satynowy. Jeśli w ciągu dnia twarz 
zacznie się nam wyświecać, tz. na 
skórze zgromadzi się widoczna ilość 
sebum, absolutnie nie wolno pocie-

rać jej ręcznikiem czy innym materia-
łem. W takiej sytuacji najlepiej użyć 
bibułek matujących. Są niedrogie, 
pakowne po kilkadziesiąt sztuk i do-
stępne w wielu drogeriach. Tańszą 
opcją i bardzo dobrze działającą są 
ręczniki papierowe, często dostęp-
ne w publicznych toaletach. Ściągają 
całkowicie nadmiar sebum nie po-
wodując dużych szkód w makijażu, 
dobrze też zdejmują z twarzy pot. 
Taką bibułkę lub papierowy ręcz-
nik przykładamy do świecącego się 
miejsca na twarzy i delikatnie przy-
ciskamy palcami. Po tej czynności 
można ponowić aplikacje mgiełki, 
która odświeży całość.

Podsumowując, na cieplejsze miesią-
ce w roku sprawdzają się lekkie ma-
kijaże cery, naturalne i rozświetlone 
przez co skóra będzie wyglądała na 
zdrową i promienną. Dla przyciągnię-
cia wzroku warto jest poeksperymen-
tować z kolorami na oczach i ustach, 
lub zupełnie na odwrót. Nie bójmy 
się sięgać po odważne kolory, które 
łatwo można wpleść w codzienny 
makijaż.
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Zawody te odbywa się dzięki dobrej współ-
pracy pomiędzy Gminnym Centrum Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Szemudzie a Pomorskim 
Klubem Orientacji HARPAGAN.
-W Koleczkowie startowaliśmy po raz 
pierwszy - poprzednie edycje pokrzyżowała 
nam pandemia. Miejsce i okolica sprzyjają 
aktywności na świeżym powietrzu i „Harpuś 

Koleczkowo” na stałe zagości w kalendarzu 
imprez sportowych Gminy Szemud. Pomimo 
niesprzyjającej pogody na starcie pojawiło 
się liczne grono zawodników. Wszyscy na 
metę dotarli o czasie i w dobrych humorach. 
Już dzisiaj zapraszamy na trzecią edycję 
„Harpusia” w Kamieniu w dniu 24 września 
2022 roku. - informuje Urząd Gminy Szemud.

RodziNNa imPReza Na oRieNtację 
„haRPuś” w gmiNie szemud
gmiNa szemud | 21 maja w sobotę w koleczkowie odbyła się rodzinna impreza sporto-
wa w biegach na orientację: „harpuś koleczkowo 2022”.

fot. Ug szemud

Powstanie nowe miejsce 
rekreacji w Warszkowie

GMINA WEJHEROWO| W dniu 24 maja b.r. Przemysław Kiedrowski Wójt Gminy Wejherowo podpisał umowę na dofinansowanie projektu ze środków 
Województwa Pomorskiego w ramach pomocy finansowej pod nazwą „Aktywne Sołectwo Pomorskie 2022”.

W podpisywaniu umowy 
uczestniczył także Józef Sar-
nowski- Członek Zarządu 
Województwa Pomorskiego, 
Krystyna Kohnke- skarbnik 
Gminy Wejherowo oraz Do-
rota Formela - sołtys Warsz-
kowa.  To właśnie sołectwo 
Warszkowo będzie bezpośred-
nim beneficjentem otrzyma-
nych środków finansowych.

W ramach przedsięwzięcia 
zakupione i zamontowane 
zostaną dwa urządzenia do 
ćwiczeń tj. stepper- surfer oraz 
biegacz- orbitrek. Całość do-
pełnią nasadzenia.

Planowana do realizacji 
strefa fitness wzbogaci istnie-
jącą strefę zabaw oraz strefę 
wypoczynkowo- turystyczną. 
Powstanie nowego, ogólnodo-

stępnego elementu sportowe-
go w samym centrum sołectwa 
przyczyni się do propagowania 
zdrowego trybu życia.

Inwestycja zostanie oddana 
do użytku jeszcze w tym roku.

Przedsięwzięcie oszacowa-
no na kwotę 14.500,00 zł, przy 
czym 10.000,00 zł to pomoc 
finansowa udzielana przez Sej-
mik Województwa Pomorskie-
go na dofinansowanie zadań 
własnych gminy w zakresie ma-
łych projektów lokalnych pod 
nazwą „Aktywne Sołectwo Po-
morskie 2020” realizowanych 
na terenach wiejskich. Nato-
miast reszta zostanie sfinan-
sowana z środków własnych 
Gminy oraz nieodpłatnej pracy 
mieszkańców sołectwa.

Źródło: UG Wejherowo fo
t. 
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Tymoteusz Chruściński to 6-letni chłopiec, który 
jestem jedynym na świecie zdiagnozowanym dziec-
kiem z aberracją chromosomu 13q.21.13q.33. Choro-
ba spowodowała u chłopca brak mowy, słaby wzrok, 
niskie napięcie w prawej stronie ciała, brak. Tymote-
usz jest pod stałą opieką specjalistów, co niestety jest 
jednoznacznie z wysokimi kosztami leczenia. Dlate-
go została uruchomiona specjalna zbiórka na lecze-
nie na portalu mojemiejsce.pl.

Głównym celem pikniku charytatywnego była 
pomoc dla Tymoteusza. Dzięki zaangażowaniu 
organizatorów, wolontariuszy, uczestników oraz 
mieszkańców łącznie uzbierano aż 3754 zł na le-
czenie chłopca.

Po za wieloma atrakcjami, które czekały na miesz-
kańców. Rozegrano także turniej piłki nożnej o Pu-

char Prezydenta Miasta, w którym wzięło udział aż 
8 drużyn. Najlepszym zespołem okazał się Junak 
Pętkowice. Na drugim miejscu turniej skończyła 
drużyna Nachosów. Natomiast na ostatnim stopniu 
podium stanął zespół NeoPunkt. Przyznano także 
nagrody indywidualne. Królem strzelców został Ma-
teusz Białk. Najlepszym bramkarzem wybrano gol-
kipera zespołu Junak Pętkowice. Zaś za najlepszego 
zawodnika turnieju wybrano Mariusza Pionk.

W imieniu Prezydenta Miasta, Krzysztofa Hilde-
brandta nagrody wręczał zastępca prezydenta, Arka-
diusz Kraszkiewicz, który podziękował organizato-
rom fundacji #RazemdlaCiebie oraz Radzie Osiedla 
Sucharskiego za wsparcie tak szczytnej akcji i organi-
zację tego wydarzenia w Wejherowie.

Źródło: UM Wejherowo
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Udany piknik charytatywny 
na Osiedlu Sucharskiego
WEJHEROWO | Animacje dla dzieci, turniej piłki nożnej, pokazy tańca, strefa gastronomiczna, punkt pobrań 
DKMS – to wszystko i wiele innych atrakcji towarzyszyło piknikowi rodzinnemu, który odbył się na Osiedlu 
Sucharskiego w Wejherowie. Jednak całemu wydarzeniu przyświecał jeden cel – pomoc Tymoteuszowi.
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W PZS nr 4 w Wejherowie odbyła się kolejna edycja 
Powiatowych Targów Edukacyjnych. Podczas wydarze-
nia młodzież miała okazję do zapoznania się w jednym 
miejscu z ofertą edukacyjną szkół prowadzonych przez 
Powiat Wejherowski.
– Od połowy maja trwa nabór w naszych placówkach. 
Do 20 czerwca macie czas żeby wybrać przyszłą szko-
łę i kierunek dalszego kształcenia. Edukacja to bardzo 
ważna dziedzina działalności Samorządu Powiatu Wej-
herowskiego, to inwestycja w młode pokolenie. Nasze 
szkoły wyróżniają się doświadczoną kadrą pedagogicz-
ną, nowoczesnymi pracowniami technicznymi i zawo-
dowymi oraz ofertą dostosowaną do zmieniającego 
się rynku pracy. Zainteresowanie naszymi placówkami 
jest bardzo duże, co widać po przybywających z roku 
na rok uczniach. Mam nadzieje, że dzisiejsze targi po-
mogą Wam dokonać właściwego wyboru – powiedział 
podczas otwarcia Powiatowych targów Edukacyjnych 
Wicestarosta Wejherowski Jacek Thiel.
Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem ze 
strony uczniów klas ósmych, stojących przed wyborem 
kolejnego etapu kształcenia. W trakcie targów mło-
dzież mogła zapoznać się z bogatą ofertą edukacyjną 
powiatowych szkół ponadpodstawowych z Wejherowa, 
Rumi i Redy, zarówno jeśli chodzi o licea ogólnokształ-
cące, technika jak i szkoły branżowe.
Źródło: Starostwo Powiatowe w Wejherowie

ósmoklasiści PozNali 
oFeRtę edukacyjNą 
Powiatowych szkół
Powiat | z myślą o uczniach kończących szkołę pod-
stawową w Powiatowym zespole szkół nr 4 w wejhe-
rowie odbyły się targi edukacyjne, podczas których 
młodzież mogła zapoznać się z publiczną ofertą 
edukacyjną powiatowych szkół ponadpodstawowych 
na rok szkolny 2022/2023.

fot. starostwo Powiatowe w Wejherowie

Ciąg dalszy wejherowskiej 
Nocy Muzeów

Tegoroczna edycja Europejskiej Nocy Muzeów 
w powiatowej placówce kulturalnej odbyła się 
pod hasłem „Durzę się w mundurze”, w związku 
z ogłoszeniem przez Zrzeszenie Kaszubsko-Po-
morskie roku 2022 rokiem Józefa Wybickiego. 
Odwiedzający mogli obejrzeć wystawy stałe 
i czasowe przygotowane w Pałacu i Książnicy, 

w tym utrwalającą pamięć o prof. Gerardzie La-
budzie, poświęconą muzycznym instrumentom 
kaszubskim czy przygotowaną przez Spichlerz 
Sztuki Wejherowo związaną z mundurami. Nie 
zabrakło również atrakcji dla dzieci, które mogły 
wziąć udział w warsztatach „Ziemniaczanych 
mundurków pieczątki” i przygotować sztãple 

z bùlew. Ponadto odwiedzający na specjalnie 
przygotowanej mapie zbierali pieczątki, którą 
następnie mogli wymienić na książkę. Goście 
mogli także skosztować gorących ziemniaków 
w mundurkach przygotowanych przez panie 
z KGW z Bolszewa.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Wejherowie

POWIAT | Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią, mieszkańcy powiatu i przyjezdni goście 
mogli bezpłatnie zwiedzić placówki kulturalne pod osłoną nocy. Z tej okazji Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie oraz Książnica prof. Gerarda Labudy przygotowały in-
teresujący program. Wydarzenie spotkało się z dużym zainteresowaniem.
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Spotkanie odbyło się w kawiar-
ni Caffeelife w Wejherowie przy 
akompaniamencie Andrzeja Mar-
czyńskiego, który odpowiedzialny 
jest za napisaną muzykę do liryków 
Leszka Glazy. Utwory znajdujące 
się na kartkach tomiku obfitują 
w środki artystyczne, promując 
najwyższe wartości. Pełne optymi-
zmu oraz nadziei słowa ukazują to 
czego nie doceniamy, dając przy 
tym szansę by to zauważyć i po-
dziękować.

Małgorzata Wiszowata, prowa-
dząca promocję tomiku, skiero-
wała pytanie do autora, o tym jak 
powinniśmy słuchać innych by ich 
zrozumieć oraz czy milcząc, tak 
naprawdę nie mówimy więcej niż 
nam się wydaje.

-Szczególnie ważne jest to w dzi-
siejszych czasach, kiedy potok słów 
wylewa się zewsząd i trochę nas 
zagłusza – mówi Leszek Glaza. - 
Telefon już nie jest telefonem, ale 
przekaźnikiem informacji, przed 
którymi coraz trudniej jest nam się 
bronić. Coraz częściej tak zaczyna-
my i kończymy nasz dzień. Jednak 
najcudowniejszym momentem 
jest to, kiedy spotykają się ludzie, 
którzy nie chcą mówić o sobie, ale 
chcą słuchać o tym, kogo spotykają 
na swojej drodze. Kiedy, po namo-
wach przyjaciół, żeby opublikować 
te moje wiersze, zdecydowałem 
się wydać tomik, napisałem wstęp, 
ale nagle uświadomiłem sobie, jak 
ważne jest to, z kim się przebywa-
.W tłumie możemy nie usłyszeć, co 

ktoś chce nam powiedzieć. Przy-
chodzi taki moment, że możemy 
posłuchać siebie. Wczuć się w to, co 
mówimy, jakie emocje nam towa-
rzyszą. Bylejakość nie jest dla tych, 
którzy czytają poezję.

Leszek Glaza jest przedsiębiorcą, 
społecznikiem i wieloletnim rad-
nym, który przez jedną kadencję 
pełnił funkcję wiceprzewodniczą-
cego, a przez dwie - Przewodniczą-
cego Rady Miasta.

na spotkaniu obecni byli człon-
kowie najbliższej rodziny autora, 
znajomi i przedstawiciele władzy 
w tym: Arkadiusz Kraszkiewicz, 
zastępca prezydenta Wejherowa 
i Leszek Szczypior, wiceprzewodni-
czący Rady Miasta Wejherowa.

Źródło: UM Wejherowo fo
t. 
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Tomik wierszy Leszka Glazy
WEJHEROWO | Na kartkach w tomiku „Dwa Światy” zostały spisane głębokie przemyślenia, uczucia 
i refleksje autora. Do utworów skomponowano również nastrojową muzykę.
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„Psoty na Błoniach” dla miłośników psów
RUMIA | Zlot spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców jak i osób z okolic. Setki „psiarzy” spotkało się by dzielić swoje 
doświadczenia oraz promować adopcje zwierząt.

Głównymi celami spotkania właści-
cieli psów i nie tylko, było propagowa-
nie wiedzy o budowaniu pozytywnej 
relacji z pupilami oraz promowanie 
adopcji zwierząt ze schronisk. Na 
zlocie nie zabrakło specjalistów od 
psów, z którymi można był porozma-
wiać by dowiedzieć się jak odpowied-
nio dbać o swojego czworonożnego 
przyjaciela, czyli m.in.: o tym jaką 
podawać mu karmę, jak zapewnić 
odpowiedni wysiłek fizyczny oraz jak 
prawidłowo rozwijają się psiaki.

Na wydarzeniu obecni byli również 
przedstawiciele fundacji, którzy tłu-
maczyli jak zaadoptować zwierzątko 
lub tworzyć tymczasowe domy. Chęt-
ni mogli też posłuchać na czym polega 
praca psa służącego w wejherowskim 

areszcie śledczym.
Na zlocie dostępne były także sto-

iska z profesjonalnymi zabawka-
mi dla psów, karmy, smycze i inne 
akcesoria, które każdy mógł zaku-
pić. Największą jednak atrakcją były 
pokazy psiego tańca, gdzie tłumnie 
zbierali się uczestnicy.

Pierwsze takie wydarzenie w mie-
ście odbywało się na Janowskich Bo-
niach w Rumi 22 maja. Akcja „Psoty 
na Błoniach” zainicjowała radna Lilia-
na Bareła-Palczewska, będąca właści-
cielką dwóch borderów. W wydarze-
nie zaangażowany był również Urząd 
Miska, MDK i kilkunastu partnerów.

-Jesteśmy już po naszym rumskim 
psim wydarzeniu. Pierwsze recenzje, 
jakie dotarły do nas organizatorów, 

były tak sympatyczne i pozytywne, że 
cały stres z powodu pogody, a także 
obawy o frekwencję i o to, jak zosta-
niemy przyjęci przez mieszkańców, 
szybko minęły – mówi radna Liliana 
Bareła-Palczewska, inicjatorka zlotu. 
– Pokaz przygotowany przez Dragons 
Dogs School z Poznania zebrał mnó-
stwo głosów zachwytu. Mieszkańcy 
mogli posłuchać osób wyróżniających 
się ogromną pasją i wiedzą, pobawić 
się z pupilem, podziwiać nasze rum-
skie psie piękności. Mamy nadzieję, że 
wszystkim się podobało i już dziś mo-
żemy obiecać, że wspólnie z naszymi 
partnerami sprawimy, że kolejna edy-
cja „Psot na Błoniach” będzie jeszcze 
lepsza – podsumowuje.

źródło: UM Rumia fo
t. 
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Deklarację można złożyć online za pomocą profilu zaufa-
nego przez stronę: ceeb.gov.pl. Dla osób, które wolą zło-
żyć wniosek papierowo, druki są dostępne w Urzędzie na 
Kancelarii Ogólnej. W przypadku pytań dot. wypełniania 
deklaracji można uzyskać pomoc pod nr tel. 58 677 71 06.
Przypominamy, że Centralna Ewidencja Emisyjności 
Budynków jest prowadzona przez Główny Urząd Nadzoru 
Budowlanego, a obowiązek złożenia deklaracji jest ogól-
nopolski i dotyczy każdego budynku, który posiada sys-
tem grzewczy. Za brak złożenia deklaracji grozi grzywna, 
która jest wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu 
wykroczeń.
Deklaracje dostępne są w załączniku na stronie ceeb.gov.pl.
Źródło: UM Wejherowo

właścicielu i zaRządco 
NieRuchomości – złóż 
deklaRację do ceeB
wejheRowo | już niewiele czasu zostało dla wła-
ścicieli i zarządców nieruchomości, którzy nie złożyli 
deklaracji o źródłach ciepła i źródeł spalania paliw 
w budynkach. czas na złożenie deklaracji mija 30 
czerwca br., a tylko niecałe 30% właścicieli z terenu 
miasta wejherowa złożyła deklarację. 

fot. pexels.com

Wiadomości | Sport | Kultura | Biznes | Region | Co? Gdzie? Kiedy?

Bądź na Bieżąco
z
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Festyn Rekreacyjny „Wejherowo Biega”

Patronat honorowy nad zawodami obję-
li: Prezydent Miasta Wejherowa i Starosta 
Wejherowski. Specjalną ofertę przygoto-
wano dla posiadaczy Wejherowskiej Karty 
Mieszkańca.

Celem imprezy jest popularyzacja bie-
gów jako czynnej formy rekreacji fizycz-
nej oraz oferta rekreacyjna dla lokalnej 
społeczności. Biegi mają charakter rekre-
acyjny, na mecie nie będzie prowadzona 
klasyfikacja zajętych miejsc.

Uczestnik biegu przed startem – po wy-
pełnieniu karty zgłoszeniowej i opłaceniu 
opłaty wpisowej oraz oświadczenia rodzi-
ców - otrzymuje koszulkę, w której ma 
obowiązek startować (wydawanie koszu-
lek w godz. 8.00-10.30).

O godzinie 10.35 odbędzie się wspól-
na rozgrzewka. Uczestnicy, którzy w po-
szczególnych biegach dobiegną do mety, 
otrzymają medale i wodę. Po każdym 
biegu odbędzie się losowanie nagród 
rzeczowych dla uczestników poszcze-
gólnych biegów. W razie nieobecności 
podczas losowania upominek przepada 
i przechodzi na następną wylosowaną 
osobę.

Organizatorami zawodów przy wsparciu 
sponsorów są: Urząd Miejski w Wejhero-
wie, KS „Wejher”, Wejherowskie Centrum 
Kultury i Starostwo Powiatowe w Wejhe-
rowie. Biuro zawodów dostępne w Amfi-
teatrze, będzie czynne w godz. 8.00-10.30.

wejheRowska kaRta 
mieszkańca

Podczas trwania Festynu będzie czyn-
ny punkt obsługi wniosków, w którym 
będzie można założyć Kartę Mieszkańca. 
Należy pamiętać o dokumentach potwier-
dzających miejsce zamieszkania (PIT lub 
decyzja MOPS lub dokument z PUP lub 
legitymacja emeryta/rencisty – szczegóły 
na: www.wejherowskakarta.pl).

Plan zawodów:
- godz.10.45 - bieg nr 1 na 300 m dla 

dzieci do 6 lat (rocznik 2016 i młodsi)
- godz. 11.00 - bieg nr 2 na 500 m dla 

dzieci 7-10 lat -dziewczęta i chłopcy 
(roczniki 2015- 2012)

- godz. 11.20 - bieg nr 3 na 900 m, dziew-
częta 11-15 lat ( roczniki 2011-2007)

- godz. 11.40 – bieg nr 4 na 1800 m, 
chłopcy 11-15 lat (roczniki 2011-2007)

- godz.12.05 – bieg nr 5 na 2000 m, 
dziewczęta i chłopcy 16-20 lat (roczniki 
2006-2002)

- godz.12.30 – bieg nr 6 na 3000 m, 21 lat 

( roczniki 2001 i starsi).
Uwaga!
1. W biegach mogą brać udział wszy-

scy chętni bez względu na wiek, którzy 
nie mają przeciwwskazań do uprawiania 
sportu. Dzieci i młodzież do lat 18 star-
tują po okazaniu Oświadczenia rodziców 
(druki do pobrania w biurze zawodów 28 
maja br. od godz. 8.00.)

2. Warunkiem uczestnictwa jest wypeł-
nienie Karty zgłoszeniowej, oświadczenie 
rodziców i opłata wpisowego (pakiet star-

towy): 10 zł - dzieci i młodzież do 18 roku 
życia i 20 zł - dorośli powyżej 18 roku ży-
cia, (decyduje rok urodzenia). Posiadacze 
Wejherowskiej Karty Mieszkańca otrzy-
mują 50-procentową ulgę: 5 zł – dzieci 
i młodzież, 10 zł – dorośli.

Liczba uczestników jest limitowana do 
950 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Regulamin dostępny na stronie interne-
towej Urzędu Miejskiego w Wejherowie 
www.wejherowo.pl

źródło: UM Wejherowo
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BIEGI | Wszyscy miłośnicy biegania zaproszeni są 28 maja do wejherowskiego amfiteatru i Parku Miejskiego im. A. Majkowskiego na Festyn Rekreacyjny 
„WEJHEROWO BIEGA”. 

Dnia 21 kwietnia 2022 r. Wójt Gminy Gnie-
wino Zbigniew Walczak podpisał porozumienie 
z Powiatem Wejherowskim, na mocy którego 
powiat przekazał gminie zadanie publiczne po-
legające na prowadzeniu na terenie gminy szko-
ły ponadpodstawowej – Liceum Mistrzostwa 
Sportowego w Gniewinie. Inicjatywa utworze-
nia szkoły ponadpodstawowej jest odpowiedzią 
na zapotrzebowanie związane z rozwojem już 
istniejących oddziałów mistrzostwa sportowego 
w ramach gniewińskiej szkoły podstawowej. Po-
czątkowo w nowo powstającej szkole utworzone 
zostaną klasy o profilu piłka nożna, ale w przy-
szłości planowane jest wdrożenie nauczania 
także innych dyscyplin. Uczniowie obecnych 
klas ósmych szkoły podstawowej o profilu spor-
towym dostają w ten sposób szansę kontynuacji 
treningów w ramach zajęć szkolnych. Oczywi-
ście nabór będzie otwarty, zatem zainteresowa-
na młodzież z innych szkół z roczników 2008 
i 2007, chcąca rozwijać swój talent piłkarski – 
również może spróbować swoich sił w testach 
sportowych, które będą elementem rekrutacji.

Liceum Mistrzostwa Sportowego w Gniewi-
nie, to znakomita szansa dla młodzieży, która 
marzy o karierze piłkarskiej. Wszystkie zajęcia 
prowadzone będą z wykorzystaniem najlepszej 
bazy sportowej na Pomorzu. Szkoła będzie dys-
ponowała pięcioma pełnowymiarowymi boiska-
mi, trzema salami sportowymi, pływalnią krytą, 
siłownią oraz strefą odnowy biologicznej. Tre-
ning w ramach klasy mistrzostwa sportowego, 
to 16 godzin zajęć w postaci treningu piłki noż-
nej oraz motoryki, judo, pływania czy treningu 
mentalnego. Efekt treningów obserwujemy już 

w wynikach uczniów klas sportowych w szkole 
podstawowej i wynikach drużyn rocznika 2008 
i 2007, które są liderami w swoich ligach z kom-
pletem zwycięstw.

- Oczywiście, liceum to nie tylko trening, ale 
też nauka, która jest bardzo istotna w plano-
waniu przyszłości młodego człowieka. – mówi 
Wojciech Block, dyrektor Gminnego Ośrodka 
Turystyki i Sportu w Gniewinie, od lat zaan-
gażowany w rozwój sportu dzieci i młodzieży 
w regionie. - Zajęcia edukacyjne powiązane ze 

sportem spowodują, że uczniowie będą mieli 
dodatkową motywację. Chcąc trenować i grać 
będą zmuszeni osiągać zadowalające wyniki 
z innych przedmiotów. 

-Władze Gminy mają nadzieję, że dzięki tak 
kompleksowym działaniom będziemy wycho-
wywać znakomitą młodzież a w przyszłości 
będziemy mogli pochwalić się reprezentantem 
Polski. Liceum rozpocznie swą działalność od 1 
września a nabór już wkrótce. - informuje Urząd 
Gminy.
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Sportowy rozwój młodzieży
GMINA GNIEWINO | Gniewino stawia na rozwój sportu i młodzieży – 20 maja 2022 r. Rada Gminy Gniewino podjęła uchwałę w sprawie 
utworzenia Liceum Mistrzostwa Sportowego w Gniewinie.
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Mistrzostwa odbędą się już w ten weekend. 
Zapisy prowadzane będą: 28.05.2022r. do 
godz 10.00 MOSiR REDA ul. Łąkowa 59. 
Osoby kontaktowe w sprawie wydarzenia: 
tel. Jakub Degórski 501 862 799 oraz 662 
089 911, zbyszek-elwart @wp.pl/Zbigniew 
Elwart/.
Turniej zostanie rozegrany w konkuren-
cjach:
1. MIKST / gra mieszana / w której mogą 
startować : małżeństwo ,ojciec z córka 
, matka z synem , rodzeństwo , dziadek 
z wnuczką , babcia z wnukiem, teść, te-
ściowa, bratanek, bratanica, siostrzeniec, 
siostrzenica, synowa, zięć, kuzyni .itp.
2. DEBEL / gra podwójna / Mężczyzn, w któ-
rej mogą startować: ojciec z synem, dziadek 
z wnuczkiem, dwaj bracia , teść,teściowa-
,bratanek,bratanica,siostrzeniec,siostrzeni-
ca,synowa, zięć, kuzyni .itp
3. DEBEL / gra podwójna / Kobiet , w której 
mogą startować : matka z córka , babcia 
z wnuczką , dwie siostry . teściowa,bratani-

ca,siostrzenica,synowa,.itp
4. RODZIC Z DZIECKIEM DO 11 LAT./ na 
małe pola serwują tylko dzieci ,a dorośli 
nie grają woleja i tylko mogą odbijać piłki 
z własnego kara tenisowego
Nagrody wręczane będą dla zwycięzców 
w postaci dyplomów i pucharów.
Na zawody obowiązuje wpisowe:
40 zł. od osoby / 80 zł. od pary deblowej lub 
mikstowej.
Nocleg dla uczestników mistrzostw:
Promocyjna cena tylko dla uczestników 
Mistrzostw - 60zł os./doba ze śniadaniem 
tel. 586 783 164.
Harmonogram:
Grupowy + pucharowy uzależniony od ilości 
zgłoszeń.
Całe wydarzenie odbędzie się 28.05. sobota 
/godz. 10.00 - 18.00 - gry eliminacyjne/ 
29.05. niedziela /godz. 10.00 - 14.00 - do-
kończenie gier eliminacyjnych godz. 10.00 
- 17.00 - półfinały i finały Mistrzostw.
Źródło: MOSiR Reda

mistRzostwa RegioNu Polski 
PółNocNej w teNisie ziemNym 
„Family cuP”
teNis ziemNy | miejski ośrodek sportu i Rekreacji w Redzie zaprasza wszystkich chęt-
nych w dniach 28-29.05.2022r. na rodzinne zmagania sportowe.

fot. Michał Kaczmarek/archiwum

W Gniewinie będą pływać, jeździć i biegać
TRIATHLON | Z podjazdem pod zbiornik wodny w Czymanowie będą musieli zmierzyć się m.in. uczestnicy LOTTO Triathlon Energy Gniewino. Zawody 
odbędą się w najbliższą niedzielę, 29 maja.

Trasa pływacka w gminie Gniewino 
znajdować się będzie w jeziorze Żar-
nowieckim. Natomiast podczas trasy 
kolarskiej zawodnicy zmierzą się ze 
słynnym podjazdem pod zbiornik, 
a trasa biegowa będzie przebiegała po 
płaskim terenie. Start i meta zlokali-
zowane będą na terenie Stolemowej 
Groty w Nadolu.

- Zawody triathlonowe już od sze-
ściu lat goszczą w naszej gminie i wpi-
sują się w kalendarz wydarzeń spor-
towych na terenie gminy Gniewino. 
W nowoczesnych społeczeństwach 
ery globalizacji sport jest jedną z waż-
nych wartości kulturowych, wpływa-
jących na rozwój człowieka, jego zdro-
wie i jakość życia. Z tych względów 
Gniewino jest żywotnie zaintereso-
wana rozwojem i upowszechnianiem 
różnych form sportu. Serdecznie za-

praszam do sportowej rywalizacji na 
terenie naszej gminy - mówi Zbigniew 
Walczak, wójt gminy Gniewino.

Portal triathlonenergy.pl informuje, 
że podczas imprezy w Gniewinie tra-
dycyjnie wyłonieni zostaną najlepsza 
góralka i najlepszy góral w triathlo-
nie. Na odcinku podjazdu pod zbior-
nik wprowadzony zostanie dodat-
kowy pomiar czasu. Zawodnicy na 
dystansie połówki pokonają podjazd 
4 razy, na ćwiartce dwukrotnie, a na 
najkrótszym dystansie jeden raz.

Harmonogram zawodów 29 maja:
Godz. 7-11 wydanie pakietów •	
startowych
Godz. 7-11.15 wstawienie rowe-•	
rów do Stefy Zmian
Godz. 8.20-11.45 możliwość po-•	
zostawienia rzeczy w depozycie 
przed startem

Godz. 9-16 godziny otwarcia stre-•	
fy Expo
Godz. 8.20 oficjalne rozpoczęcie •	
zawodów
Godz. 8.30 Start, dystans ½ IM, •	
sztafeta ½ IM
Godz. 10.30 Start, dystans, ¼ IM, •	
sztafeta ¼ IM
Godz. 11.30 Start, dystans 1/8 IM, •	
sztafeta 1/8 IM
Godz. 12.30 zamknięcie wjazdu •	
na ostatnią lub jedyną pętlę ro-
werową dla wszystkich dystansów 
przy strefie zmian
Godz. 13-15 odbiór rzeczy z de-•	
pozytu
Godz. 13-16 wydawanie rowerów •	
ze Strefy Zmian
Godz. 15.30 zamknięcie trasy •	
każdego z dystansów, zakończe-
nie imprezy fo
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Starty w przypadku wszystkich tras odbywać się 
będą na terenie Szkoły podstawowej nr 10 w Rumi, 
również tam usytuowana będzie meta każdego biegu. 
Piękne trasy zlokalizowane na terenie Kaszub Północ-
nych przyciągają zawodników z całej Polski by na nich 
rywalizować. Głównym celem organizatorów przy 
ustalaniu tras jest pokazanie najpiękniejszych zakąt-
ków Kaszub, odkrywając przy tym przed biegaczami 
zupełnie nowe miejsca.

W ramach Festiwalu Biegowego ULTRA WAY odbę-
dzie się pięć biegów. Dla początkujących miłośników 
trailu przygotowano ,,Bieg dla 10" na dystansie ponad 
10 km. Bardziej doświadczeni zawodnicy wystartują 
w biegu o nazwie ,,Słoneczne Popołudnie" i zmierzą 
się ze sobą na trasie ok. 21 km. Będzie też coś dla ul-
trasów. Organizatorzy przygotowali dystans ponad 50 

km, czyli ,,Rześki Ranek", a także 100-kilometrowy 
bieg ,,W Blasku Księżyca" oraz prawdziwą gratkę dla 
twardzieli: 160 km ,,Poranek na Plaży".

Dla poszczególnych dystansów prowadzone będą 
klasyfikacje open kobiet i mężczyzna w kilku katego-
riach wiekowych. Nagrody wręczane będą 3 pierw-
szym zawodnikom i zawodniczkom w kategorii open 
oraz w kategoriach wiekowych. Statuetki trafią rów-
nież do najlepszych zawodników i zawodniczek w kla-
syfikacji mieszańców powiatu wejherowskiego.

Bieg odbędzie się 27 i 28 maja 2022 w Rumi, na tere-
nie Szkoły Podstawowej nr 10. Pierwszy trail „Poranek 
na Plaży” startuje o 11:00.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie organi-
zatora ultra-way.pl.

Źródło: UM Rumia

Festiwal Biegowy Ultra Way
BIEGI | Zmagania zawodników odbywać się będą na pięciu wymagających i malowniczych trasach. Naj-
dłuższa z nich ma aż 160 km i przebiega wzdłuż Jeziora Żarnowieckiego oraz Portu we Władysławowie.
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