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Wśród przybyłych gości znaleźli się 
m.in. parlamentarzyści Henryka Krzy-
wonos-Strycharska i Kazimierz Plocke, 
Wicewojewoda Pomorski Mariusz Łu-
czyk, delegacja samorządowców z Okrę-
gu Wileńskiego, przewodnicząca Sto-
warzyszenia Reda-Waldbronn Bożena 
Arnold, przedstawiciele sąsiadujących 
z Reda samorządów oraz współpracują-
cych jednostek i instytucji.

Uroczystość rozpoczęła się od upamięt-
nienia minutą ciszy zmarłego 1 czerwca 
Jerzego Koski, samorządowca i radnego 
Rady Miejskiej oraz Redzkiej Rady Se-
niorów. Jerzy Koska był przewodniczą-
cym Komisji Prawnej i Bezpieczeństwa 
Publicznego Rady Miejskiej w Redzie, 

a także współtwórcą Młodzieżowej Rady 
Miejskiej. W roku 2019 został odznaczony 
medalem Zasłużony dla Miasta Redy.

Głównym punktem porządku obrad 
było wręczenie medali, odznaczeń i dy-
plomów. W imieniu Ministra Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu Wi-
cewojewoda Pomorski Mariusz Łuczyk 
wręczył Medale „Opiekun Miejsc Pa-
mięci Narodowej” dwóm mieszkańcom 
Redy: Andrzejowi Brzozowskiemu – 
kronikarzowi Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Redzie i Wiesławowi Kornackiemu 
– byłemu prezesowi redzkiej OSP. Na-
stępnie wręczono trzy medale „Zasłużo-
ny dla Miasta Redy”, które decyzją Rady 
Miejskiej w Redzie w roku 2022 otrzyma-

li: Marzenna Jodłowska, Bożena Natzke 
i Elżbieta Lesner. Wśród wyróżnionych 
za zasługi dla miasta znalazł się również 
Edmund Lewańczyk, który został przez 
Burmistrza Miasta Redy pośmiertnie na-
grodzony Orłem Redy.

Przewodniczący Rady Miejskiej Kazi-
mierz Okrój poinformował zebranych 
o podjętych uchwałach Rady Miejskiej, 
przyznających tytuły Honorowego Oby-
watela Miasta Redy Edwardowi Maniurze 
– burmistrzowi Lublińca i Krzysztofowi 
Kalińskiemu – burmistrzowi Łowicza. 
Uroczyste wręczenie odznaczeń odbędzie 
się w terminie późniejszym, przy okazji 
wizyty władz Redy w Lublińcu i Łowiczu.

Kolejnym punktem uroczystej sesji była 
prezentacja okolicznościowego albumu, 

który miasto wydało z okazji jubileuszu 
55-lecia.

- Album ten składa się ze zdjęć wykona-
nych i przekazanych przez mieszkańców 
i ukazuje zmiany, jakie zaszły w Redzie na 
przestrzeni ostatnich 55 lat. Dziękujemy 
wszystkim autorom zdjęć i osobom, które 
w inny sposób wniosły wkład w powsta-
nie tej książki - mówi Krzysztof Krzemiń-
ski Burmistrz Miasta Redy.

Uroczystą sesję Rady Miejskiej w Redzie 
uświetnił Maciej Miecznikowski, znany i lu-
biany muzyk pochodzący z Kaszub. W wy-
stępie pana Macieja nie zabrakło osobistych 
akcentów związanych z Redą, gdyż jego na-
uczycielem w szkole średniej był nieżyjący 
już były burmistrz Redy Antoni Jaks, które-
go artysta niezwykle ciepło wspominał.

Dni Redy trwały aż do niedzieli, upły-
wając pod znakiem wydarzeń kultural-
nych i sportowych. W sobotę na miej-
skim stadionie zorganizowano Mini Euro 
Turniej Piłkarski dla dzieci, rozegrano 
turniej „Baśki Kaszubskiej”, a wieczo-
rem odbył się koncert gwiazd, na którym 
wystąpiła Roksana Węgiel, poprzedzo-
na występem Baranovskiego i Domini-
ki Kwiatkowskiej. W niedzielę można 
było wziąć udział w turnieju deblowym 
tenisa ziemnego, a w Miejskim Parku 
Rodzinnym odbyła się potańcówka dla 
seniorów. Przez cały weekend w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym nr 1 odbywały 
się warsztaty taneczne dla młodzieży, or-
ganizowane przez Cypher Movement.

Źródło: UM w Redzie

Reda ma już 55 lat! Uroczysta Sesja 
Rady Miejskiej w Redzie

REDA | 3 czerwca w Fabryce Kultury w Redzie odbyła się XLIX 
uroczysta Sesja Rady Miejskiej, wpisująca się w obchody jubi-
leuszu 55-lecia nadania Redzie praw miejskich.
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Młodzieżowa Rada Miejska 
w Redzie, pod opieką radnego 
Rady Miejskiej Radosława Fariona 

i zastępcy burmistrza Łukasza 
Kamińskiego, przeprowadza 
cykl lekcji obywatelskich dla 

najstarszych klas. Przedmiotem 
lekcji jest konstrukcja i realizacja 
miejskiego budżetu oraz znaczenie 
działań młodych mieszkańców dla 
samorządu miasta.
- W trakcie spotkań z młodzieżą 
w przystępny sposób staramy się 
prezentować mechanizmy rządzące 
miejskim budżetem – mówi Łukasz 
Kamiński, Zastępca Burmistrza 
Miasta Redy - Pokazujemy strukturę 
dochodów i wydatków, co to są 
subwencje, jakie zadania gmina 
musi finansować we własnym 
zakresie i co dzieje się z podatkami. 
Podczas lekcji uczniowie mają 
też możliwość zadawania pytań 
i zgłaszania pomysłów lokalnym 
samorządowcom oraz swoim 
przedstawicielom w Młodzieżowej 
Radzie Miejskiej. Mamy nadzieję, że 
realizowany projekt zaprocentuje 
w przyszłości wzrostem 
zaangażowania w sprawy lokalnej 
społeczności.

Druga część lekcji należy do radnych 
Młodzieżowej Rady Miejskiej, którzy 
prezentują swoją instytucję, pokrótce 
opowiadają o bieżącej działalności 
i zachęcają uczniów do udziału 
w corocznych wyborach do MRM, 
które odbywają się jesienią.
- Prawie siedem lat istnienia 
Młodzieżowej Rady Miejskiej ukazuje 
duży stopień zaangażowania 

młodych w miejskie sprawy – dodaje 
Łukasz Kamiński – Młodzieżowa 
Rada pełni funkcję konsultacyjną 
i doradczą, a głosu młodzieży 
słuchamy z wielką uwagą.
Lekcje odbywały się od 2 do 10 
czerwca we wszystkich redzkich 
szkołach publicznych i jednej 
prywatnej.
Źródło: UM w Redzie

Młodzi dla Młodych. W redzkich szkołach trWały lekcje obyWatelskie
reda | ostatni miesiąc przed wakacjami oznacza dla uczniów redzkich szkół podstawowych udział w ciekawym projekcie przygotowanym przez rówieśników.

fot. UM w Redzie



www.gwe24.pl/aktualnościPiątek, 10 czerwca 2022 3

W Sklepie Społecznym, klienci MOPS 
będą mogli nie tylko zaopatrzyć się w bez-
płatną żywność, ale także znaleźć wspar-
cie oraz uzyskać wskazówki co do tego, 
jak i z czyją pomocą wyjść na życiową 
prostą. Do Sklepu Społecznego trafia peł-
nowartościowa żywność krótkotermino-
wa, przekazywana przez sieci handlowe. 
Przewożona specjalnym samochodem 
chłodniczym Banku Żywności, na miejscu 
przechowywana jest w odpowiednich dla 
danego produktu warunkach; w sklepach 
są zamrażarki, lodówki oraz półki. I to 
prosto z nich klienci sklepu – podopieczni 
MOPS wybierają to, czego w danym mo-
mencie najbardziej potrzebują – jest to 2,5 
kg na osobę w gospodarstwie domowym.

dbajMy o jedzenie
– Żywność znajdująca się w tym Sklepie 

jest krótkoterminowa, wolimy, by ktoś 
odwiedzał nas częściej niż żeby nie brał 
żywność z nadmiarem i aby się marno-
wała – podkreśla Michał Chabel, prezes 
Zarządu Banku Żywności w Trójmieście. 
– Każdego roku marnuje się w Polsce 4,8 
mln ton żywności. Dlatego Banki Żyw-
ności poprzez Sklepy Społeczne – taki 
jak ten w Wejherowie - ratują żywność 
przed zmarnowaniem, przekazując ją 
najbardziej potrzebującym. Nasi pracow-
nicy służą pomocą i podpowiadają, co 
z jakich produktów można przygotować, 
wyjaśniają co z czym można łączyć, jak 
najlepiej wykorzystać odebrane od nas 

produkty. Naszym przesłaniem jest prze-
kazywanie godnej żywności, w godnych 
warunkach i w godny sposób. Chcemy, 
by przychodzące do nas osoby poczuły 
się jak w prawdziwym sklepie, w którym 
sami mogą wybierać. Różnica jest taka, 
że u nas się nie płaci.

Jak mówi pani Izabela, która będzie 
obsługiwała w Sklepie Społecznym, żyw-
ność odbierana będzie przez osoby po-
trzebujące wprost z półek zgodnie z in-
dywidualnymi preferencjami. Nauczy to 
świadomości wartości poszczególnych 
produktów.

- Chcielibyśmy poprzez zakupy w Skle-

pie Społecznym nauczyć naszych klientów 
korzystania z żywności, nie takiej, którą 
dajemy w postaci paczek, ale takiej, którą 
sami sobie wybiorą - mówi Anna Kosmal-
ska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Wejherowie. – Mamy także 
w planie zorganizowanie warsztatów ku-
linarnych. Na razie skierowania do Skle-
pu Społecznego otrzymało 80 osób, które 
będą korzystały z tych dóbr.

Wspaniała inicjatyWa
- Jest to wspaniała inicjatywa - ratujemy 

żywność przed zmarnowaniem i przeka-
zujemy ją potrzebującym – mówi Arka-

diusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta 
Wejherowa ds. społecznych i ekonomicz-
nych. – Wielkie słowa uznania należą się 
pracownikom Banku Żywności, którzy 
wspólnie z pracownikami wejherowskie-
go MOPS nie tylko przekazują żywność, 
ale także uczą i uwrażliwiają swoich 
podopiecznych na problem marnowania 
żywności pokazują im pomysły, jak z tym 
walczyć.

Sklep będzie otwarty na razie dwa razy 
w tygodniu.

W otwarciu sklepu uczestniczył An-
drzej Kowalczys, pełnomocnik Mar-
szałka Województwa Pomorskiego ds. 
Współpracy z Organizacjami Pozarzą-
dowymi oraz Emilia Marzejon, zastępca 
dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Wejherowie.

Źródło: UM Wejherowo

Sklep społeczny w Wejherowie - 
bezpłatna żywność dla potrzebujących

WEJHEROWO | W Wejherowie otwarto Sklep Społeczny, który mieści się przy ul. Ogrody Nanickie. Powstał dzięki współpracy Banku Żywności w Trójmie-
ście z wejherowskim Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
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Podczas wizyty w taki sposób Wójt Czajka 
wypowiadał się o gminie Szemud:

„Odwiedzamy naszych przyjaciół z który-
mi mamy dobre stosunki i wymieniamy się 
cennym doświadczeniem samorządowym. 
Mamy też pewien aspekt sympatii do Gminy 
Szemud, dlatego pewnie też nasza współpraca 
ma szerszy wymiar. Pierwszy raz w Szemudzie 
jak się nie mylę byłem 10 lat temu. Widziałem 
jak wtedy gmina wyglądała, a teraz patrzę na 
nią z wielkim uznaniem. Szczerze gratuluje 
tego rozmachu inwestycyjnego oraz dobrych 
przemian. Inwestycje robią ogromne wraże-
nie w wielu dziedzinach życia mieszkańców. 
Widziałem piękne biblioteki w zabytkowych 
budynkach, wspaniałe szkoły, mieszkańcy 
mają do dyspozycji wielofunkcyjne Centrum 
Sportowe w Kielnie. Bardzo dużo osiągnięć 
jak na taki krótki czas i gratuluje z tego miej-
sca mojemu koledze Wójtowi Ryszardowi Kal-
kowskiemu. Jest to człowiek z wizją - patrzę 
na to co pokazuje i słyszę go jak on z wielkim 
zaangażowaniem mówi o całym życiu gminy. 

Jestem pod wrażeniem, że zna każdy detal 
w tych obiektach, które są w trakcie realiza-
cji albo co zostały dopiero zrealizowane. Jako 
doświadczony włodarz wróżę Gminie Szemud 
nieustanny i dynamiczny rozwój, nie zapomi-
nając o rychłym otwarciu Trasy Kaszubskiej. 
Będzie to nowy powiew inwestycji prywat-
nych, który będzie miał bezpośredni dobry 
wpływ na budżet gminy. Z dobrym gospoda-
rzem zrobiliście Państwo skok cywilizacyjny, 
który jest zauważalny w całym kraju”

Delegacja zobaczyła m.in. powstające Cen-
trum Samorządowe z Budynkiem Służb Mun-
durowych, biblioteki gminne, inwestycje dro-
gowe, szkoły, Centrum Sportowe w Kielnie 
oraz Centrum Rehabilitacji.

- Zaprosiliśmy również Gminę Tarnowo 
Podgórne na nasze wielkie Dożynki Gminy 
Szemud. Kochani mieszkańcy Was również 
już z tego miejsca zapraszamy i przypomina-
my o wspólnym świętowaniu. - zachęca Urząd 
Gminy Szemud.

Źródło: UG Szemud fo
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Gminę Szemud doceniają doświadczone i silne samorządy
GminA SzEmuD | Gmina Szemud gościła delegację z Gminy Tarnowo Podgórne. Samorządowi partnerzy z Wójtem Tadeuszem Czajką na czele obejrzeli powstające i zakończone inwestycje w Gminie Szemud.
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Po raz pierwszy w Wejherowie mogliśmy je 
spotkać w 2018 roku i śmiało można stwier-
dzić, że już I edycja spodobała się uczestnikom 
festiwalu. Dokładnie 18 i 19 czerwca kolejny raz 
będzie można spróbować dań, których nie ser-
wujemy zbyt często w swoich domach. W so-
botę organizatorzy zapraszają w godzinach od 
12:00 do 21:00, natomiast w niedzielę od 12:00 

do 22:00. Wstęp na imprezę jest wolny.
Dopracowane menu, restauracja w wersji mini, 
w samochodzie lub specjalnie wyposażonej, 
gastronomicznej przyczepie, gdzie gotują oso-
by z pasją i dbają o to aby na miejscu wszystko 
było starannie przygotowane – to właśnie są 
food trucki.
Na festiwalu znaleźć będzie można kuchnię 

meksykańską, chińską tajską, hiszpańską, ho-
lenderską i nawet gruzińską. Nie zabraknie 
również przekąsek na słodko i różnego rodzaju 
dań orientalnych. Warto również wspomnieć, 
że wszystkie prezentowane dania są pomysłami 
autorskimi.
Organizatorzy twierdzą, że głównym punktem 
wydarzenia jest oczywiście jedzenie, jednak 
przygotowali również szereg innych, ciekawych 
atrakcji w postaci rodzinnej gry terenowej, je-
dzenia na czas, głosowania na najsmaczniej-
szego food trucka. Dla dzieci dostępna będzie 
także kącik kolorowanek, na dorosłych czekać 
będzie strefa chilloutu.

Festiwal Smaków Food 
Trucków powraca
WEJHEROWO | To już VI edycja mobilnych restauracji, która ponownie odbędzie się w kolejny week-
end na Placu Jakuba Wejhera. Organizatorzy przygotowali pyszności z najróżniejszych stron świata.

OGłOSzenie 53/2022/PR-Media-Group/DB

RekLaMa 174/2021/DB

OGŁOSZENIE 
Burmistrza Miasta Rumi 

Stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. - Dz.U. z 2021r., poz. 
1899 z późn.zm.) informuję, iż w siedzibie 
Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, na 
okres 21 dni wywieszone zostały :

- Wykaz nr XiV stanowiący załącznik do 
zarządzenia nr 1449/180/2022 Burmistrza 
Miasta Rumi z dnia 27 maja 2022 roku 
obejmujący nieruchomość niezabudowaną 
oznaczoną jako działka nr 50/33 o pow. 5 m², 
obr. 6, położoną w Rumi przy ul. klonowej, 
stanowiącą własność Gminy Miejskiej Rumia 
przeznaczoną do sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej. 

- Wykaz nr XV stanowiący załącznik do 
zarządzenia nr 1450/181/2022 Burmistrza 
Miasta Rumi z dnia 27 maja 2022 roku 
obejmujący nieruchomość, w części 
zabudowaną kostką brukową, oznaczoną jako 
działka nr 366/6 o pow. 27 m², obr. 8, położoną 
w Rumi przy ul. Różanej, stanowiącą własność 
Gminy Miejskiej Rumia przeznaczoną do 
sprzedaży w drodze bezprzetargowej 

OGłOSzenie 71/2022/PR-Media-Group/DB

Dzień pełen zabawy i nauki rozpocznie się od 09:00, 
zbiórką chętnych uczestników do sprzątania mia-
sta. Teren na jakim będą poruszać się wolontariusze 
zostanie podzielony na sektory, gdzie w każdym nad 
wszystkimi będzie czuwał koordynator, który na zbiór-
ce będzie wręczał worki na śmieci oraz rękawiczki. 
Wypełnione śmieciami worki uczestnicy „Czystej Rumi” 
będą mogli pozostawiać przy miejskich koszach. Po 
uporządkowaniu publicznej przestrzeni każdy wolon-
tariusz otrzyma opaskę uprawniającą do odbioru eko-
logicznych gadżetów, które będą wydawane podczas 
festynu.
Podczas festynu, rozpoczynającego się 11 czerwca 
o 13:00, odbywać się będą również warsztaty z tworze-
nia budek dla patów, prezentacje pojazdów wywożą-
cych odpady oraz kręcenie kołem fortuny. Miejscem 
zabawy wraz ze strefą gastronomiczną będzie Park 
Starowiejski na ul. Mickiewicza 19. Więcej szczegółów 
dostępnych jest na stronie rumia.eu.
Źródło: UM Rumia

sprzątanie Miasta 
i ekologiczny festyn
ruMia | akcja „czysta rumia” łączy w sobie bardzo 
wiele atrakcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych. zapla-
nowano m.in. ekologiczne warsztaty z szycia worecz-
ków na warzywa lub solarne gokarty.

fot. UM Rumia
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Wakacyjny Turniej Szachowy
GminA SzEmuD | W ramach XXXV Turnieju Szachowego o Puchar Wójta Gminy Szemud w dniu 5 czerwca 2022 roku w GCKSiR w Szemudzie odbył 
się, Wakacyjny Turniej Szachowy.

Organizatorem Turnieju Sza-
chowego skierowanego do dzieci 
był: Klub Szachowy GAMBIT. 
Rywalizowano w trzech katego-
riach wiekowych: do lat 8, 10 i 12. 
Sędziom głównym zawodów była 
pani Hanna Garbowska – prezes 
Klubu Szachowego GAMBIT. 
Ogółem w zawodach uczestniczy-
ło 47 młodych szachistów.

Klasyfikacja końcowa w po-
szczególnych kategoriach (pierw-
sze szóstki):

Dzieci do lat 8
1. Zielonka Michał
2. Czerwonko Borys
3. Ziomek Igor
4. Lewandowski Henryk
5. Sadowski Daniel
6. Mathea Tymoteusz
Dzieci do lat 10
1. Korszański Stanisław
2. Wons Krystian

3. Łosiewicz Wojciech
4. Rybak Hubert
5. Kaszubowski Michał
6. Karmowska Antonina
Dzieci do lat 12
1. Zieliński Krzysztof
2. Sapletta Lilianna
3. Miszka Aleksander
4. Diakun Zofia
5. Cichy Olgierd
6. Bukowski Franciszek
Puchary i medale zawodnikom 

wręczała prezes klubu GAMBIT 
Hanna Garbowska i dyrektor 
GCKSiR w Szemudzie Tomasz 
Stein. Przekazano również po-
zdrowienia i życzenia sukcesów 
sportowych od Wójta Gminy Sze-
mud Ryszarda Kalkowskiego, któ-
ry niestety w tym dniu nie mógł 
być na turnieju.

-Już dzisiaj zapraszamy dzieci na 
kolejny XXXVI Turniej Szachowy 

o Puchar Wójta Gminy Szemud, 
który odbędzie się w grudniu (do-
kładny termin zostanie podany 
w późniejszym czasie). - informu-
je Urząd Gminy Szemud.

Źródło: UG Szemud fo
t. 
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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 2022-05-18 na wniosek Burmistrza Miasta Rumi, 84-230 Rumia ul. 
Sobieskiego 7 wszczęto postępowanie w sprawie:

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

 "Rozbudowa drogi gminnej ul. Górniczej nr 132062G w Rumi"

na nieruchomościach gruntowych na terenie Gminy Miasta Rumia określonych 
poniżej:

A. działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogi gminnej:

obr. 19: 293/1, 303/8, 303/5, 292/1, 291/1, 355/3 (powstała z dz. nr 355/2), 
obr. 23: 20/5 (powstała z dz. nr 20/1), 77/3 (powstała z dz. nr 77), 20/6 ( powstała 
z dz. nr 20/2)

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

obr. 23: 77/4 (powstała z dz. nr 77), 20/7 (powstała z dz. nr 20/2), 
obr. 19: 355/1, 363/8, 363/9, 355/4 (powstała z dz. nr 355/2)

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 69/2022/PR-Media-Group/DB

Nowy układ drogowy w Szemudzie
GminA SzEmuD | Gmina Szemud już od lat przygotowuje się do ważnego zadania jakim jest podniesienie bezpieczeństwa na drogach w stolicy gminy.

Jest już gotowy projekt 
kompleksowej przebudowy 
układu drogowego w Szemu-
dzie. Urzędnicy wraz z Wój-
tem Ryszardem Kalkowskim 
składają wiele wniosków na 
dofinansowania z różnych 
źródeł tego wielkiego projek-
tu inwestycyjnego.

-Dzięki przychylności władz 
naszego kraju udało się teraz 
pozyskać 5 mln zł z drugiej 
edycji Funduszu Polski Ład 
- Program Inwestycji Strate-
gicznych. Te środki przybli-
żają nas do realizacji projek-
tu w Szemudzie. - informuje 
Urząd Gminy.

Zadanie ma zostać podzie-
lone na etapy. Kompleksowa 

przebudowa dróg w stoli-
cy Gminy Szemud pozwoli 
wprowadzić nową jakość 
poruszania się oraz rozwiąże 
wszystkie problemy związane 
z bezpieczeństwem miesz-
kańców oraz kierowców. 
Dofinansowanie z Polskiego 
Ładu pomoże w przebudo-
wie między innymi ulicy 
Szkolnej. Możliwe, że kolejne 
środki na tą wielką inwesty-
cję Gmina Szemud pozyska 
z Unii Europejskiej z Urzędu 
Marszałkowskiego w Gdań-
sku. Wójt Ryszard Kalkow-
ski odbył już rozmowy w tej 
sprawie z marszałkiem Mie-
czysławem Strukiem.

Źródło: UG Szemud fo
t. 

U
G

 S
ze

m
ud

W uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: 
dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej- Karolina Dębkowska, wójt gminy Wejhe-
rowo- Przemysław Kiedrowski, prezes Banku 
Żywności w Trójmieście- Michał Chabel.

Klienci będą mogli wybrać między artyku-
łami spożywczymi takimi jak: pieczywo, na-
biał, wędliny, produkty suche, dania gotowe, 
mrożonki ale także słodycze. Osoby w trud-
nej sytuacji ekonomicznej będą mogły bez-
płatnie odebrać artykuły spożywcze. Produk-
ty te będą z krótkim terminem przydatności, 
pozyskane z marketów i innych sklepów spo-
żywczych. Dzięki temu zostaną uratowane 
one przed zmarnowaniem. Jednak nie każdy 
będzie mógł zrobić tam zakupy. Sklep socjal-
ny skierowany jest do osób w trudnych sytu-
acjach życiowych, posiadających odpowied-
nie zaświadczenie z GOPS.

Sklep „Za stołem” jest zlokalizowany w Bol-
szewie przy ul. Szkolnej 52 (siedziba Powia-
towo-Gminnej Spółdzielni Socjalnej “Kaszu-
bia”).Sklep będzie czynny w każdy piątek od 
godziny 13:30 do godziny 16:30.

-Osoby chętne do skorzystania z usług skle-
pu zapraszamy do Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Wejherowie, ul. Osiedle 
Przyjaźni 6, w celu wstępnej weryfikacji i wy-
dania skierowania. - informuje Urząd Gminy 
Wejherowo.

Źródło: UG Wejherowofo
t. 
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Sklep Społeczny w Bolszewie 
już działa
GminA WEJHEROWO |  W dniu 3. czerwca, otwarty został sklep społeczny “Za stołem”- pierwsze 
w Polsce tego typu miejsce utworzone w gminie wiejskiej. Jest to wspólna inicjatywa Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Wejherowie i Banku Żywności w Trójmieście.
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Podczas konferencji w wejherowskim 
parku przedstawiciele Nadleśnictwa Wej-
herowo, Działu Edukacji Przyrodniczej 
Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości 
Komunalnych, Zakładu Usług Komunal-
nych i EkoFabryki zachęcali do wzięcia 
udziału w wydarzeniach przygotowanych 
w ramach cyklu „KLIMATycznie w Wej-
herowie”. Akcje ekologiczne mają na celu 
zachęcenie mieszkańców do zwrócenia 
uwagi na ochronę środowiska i zmian na-
wyków, jakie może każdy poczynić w celu 
ochrony klimatu.

- Klimatyczne w Wejherowie to projekt, 
który będziemy konsekwentnie realizo-

wać w najbliższych latach, a w tym roku 
rozpoczynamy kolejną jego edycję/odsło-
nę – mówi Beata Rutkiewicz, zastępca pre-
zydenta Wejherowa ds. rozwoju miasta. - 
Ekologia, przyjazne przyrodzie inicjatywy 
i rozwiązania, działania na rzecz poprawy 
klimatu – to zagadnienia bliskie naszemu 
miastu Wejherowo podejmuje różne ini-
cjatywy, które mają na celu ochronę śro-
dowiska i klimatu. Musimy sobie uświa-
domić, wszelkie zmiany należy zacząć 
od siebie, swojej rodziny. Każde, nawet 
najdrobniejsze nasze działanie przynosi 
korzyści nie tylko dla środowiska, ale też 
poprawiają jakość życia mieszkańców. 

Akcja „KLIMATycznie w Wejherowie” 
to druga edycja, ale trzeba podkreślić, że 
różne działania prowadzone są przez cały 
rok. Niezmiennie zachęcamy do zmiany 
nawyków na bardziej ekologiczne oraz do 
aktywnego udziału w wydarzeniach orga-
nizowanych przez miasto!

akcje proekologiczne
Jak powiedział Jacek Szulc, Nadleśniczy 

Nadleśnictwa Wejherowo, nadleśnictwo 
włącza się aktywnie we wszystkie działa-
nia związane z ochroną środowiska na-
turalnego.

- Pierwsza edycja cieszyła się dużym po-

wodzeniem, co daje nam nadzieję, że na-
sza świadomość ekologiczna będzie coraz 
większa – mówi Jacek Szulc.

Szereg akcji proekologicznych prowadzi 
wejherowski Zakład Usług Komunalnych 
– m.in. przekazuje mieszkańcom bratki, 
zbiera puste doniczki, aby ponownie je 
wykorzystać. Jak mówi Małgorzata Hen-
ning, kierownik EkoFabryki, mieszkańcy 
otrzymają woreczki na warzywa i owoce, 
które będą rozdawane na wejherowskich 
targowiskach, a które zostały uszyte z ma-
teriałów pochodzących z odzysku.

Otwarta pod koniec ub. roku EkoFabry-
ka prowadzona przez ZUK to prawdziwe 
centrum ekologiczne. Miejsce, w którym 
znajdują się nie tylko punkt nowoczesny 
Punkt Zbiórki Odpadów Komunalnych, 
ale także warsztaty do naprawy przed-
miotów i sprzętów, biblioteka z odzysku, 
ścieżka edukacyjna dla dzieci i dorosłych 
oraz warsztaty „Zrób to sam”. Organi-
zowane są tam szkolenia oraz spotkania 
o tematyce ekologicznej.

edukacja ekologiczna
- Miasto prowadzi cały szereg działań 

edukacyjnych, bo nasza nadzieja i przy-
szłość należy do dzieci – mówi Arkadiusz 
Kraszkiewicz, zastępca prezydenta ds. 
społecznych i ekonomicznych. - 

W maju trwała kampania „Rowerowy 
Maj”. Każdy uczeń, który w maju dotarł na 
lekcje w sposób aktywny - na rowerze, hu-
lajnodze, rolkach czy deskorolce, otrzymał 
naklejki do rowerowego dzienniczka i na 

wspólny plakat klasowy. Rezultatem akcji 
jest ponad 1,1 tysiąc aktywnych uczestni-
ków i 23 tysiące przejazdów rowerowych.

Już 10 czerwca ogłoszone zostaną 
wyniki na najbardziej aktywne szkoły 
i najbardziej aktywne klasy, natomiast 
22 czerwca najbardziej wytrwali ucznio-
wie wezmą w losowaniu nagrody głów-
nej – rowerów. W akcję „KLIMATycznie 
w Wejherowie” włączyły się wejherowskie 
szkoły, biblioteka i Wejherowskie Cen-
trum Kultury, w których prowadzone są 
zajęcia ekologiczne, warsztaty i wystawy.

piknik przyrodniczy
Paweł Formela z Działu Edukacji Przy-

rodniczej WZNK zachęcał do wzięcia 
udziału w organizowanym 25 czerwca 
(sobota) Pikniku Przyrodniczym, który 
odbędzie się w wejherowskim parku (przy 
budynku WZNK od ul. Św. Jacka.

- W programie m.in. spotkania z przy-
rodnikami, dowiemy się, jak udzielić 
pierwszej pomocy napotkanym zwierzę-
tom, będą ekolekcje dotyczące segregacji 
odpadów organizowane przez ZUK – 
mówi Paweł Formela. - Będzie „skrzynka 
weterynaryjna”, informacje o nietoper-
zach i ptakach, gry i zabawy przygoto-
wane przez Nadleśnictwo Wejherowo. 
Podczas pikniku będzie można złożyć 
deklarację do Centralnej Ewidencji Emi-
syjności Budynków, wniosek o Kartę 
Mieszkańca i wypełnić ankietę dotyczącą 
Strategii Rozwoju Miasta.

Źródło: UM Wejherowo

KLIMAtycznie w Wejherowie
WEJHEROWO | Przekazywanie sadzonek drzew i krzewów mieszkańcom, rozdawanie woreczków na warzywa i owoce uszytych z materiałów pochodzących 
z odzysku, „drugie życie” bratków i doniczek, warsztaty ekologiczne dla najmłodszych oraz zapowiedź Pikniku Przyrodniczego w parku – to tylko niektóre 
z wydarzeń, które odbędą się w ramach realizowanego od ubiegłego roku cyklu „KLIMATycznie w Wejherowie”. W wejherowskim parku Beata Rutkiewicz, 
zastępca prezydenta Wejherowa, zaprezentowała plan działań na najbliższe miesiące.
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Galeria Wejherowskie Klamoty 
"Wejrowsczi klamòtë" to miejsce, 
w którym przedmioty dostają 
nowe życie. Mieści się w budynku 
EKOFABRYKI przy ul. Fabrycznej 
10 w Wejherowie – nowej inwestycji 
Zakładu Usług Komunalnych 
w Wejherowie i stanowi jeden 
z kluczowych elementów jej 
działalności.
Skąd pomysł na założenie galerii?
- W dobie dzisiejszego 
konsumpcjonizmu co za tym idzie 
ciągle zwiększającej się ilości 
odpadów jednym z głównych 

naszych zadań jest prowadzenie 
Gospodarki o obiegu zamkniętym – 
mówi Małgorzata Hening, kierownik 
EkoFabryki. - W związku z tym 
niezbędne jest by powstawały 
miejsce, gdzie przedmioty, które 
są w pełni sprawne lub wymagają 
drobnych napraw czy renowacji 
mogły dostać drugie życie. To co dla 
jednych staje się odpadem dla innych 
może być cennym przedmiotem jak 
np. meble, krzesła, naczynia, zabawki, 
meble ogrodowe itp.
Jak mówi Andrzej Gorczycki, dyrektor 
Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. 

pomimo trzymiesięcznej działalności 
udało się zebrać całkiem pokaźny 
zbiór najróżniejszych przedmiotów.
- To jest pierwsze otwarcie 
Wejherowskiej galerii, 
zainteresowanie było bardzo duże 
– mówi Andrzej Gorczycki. - Bardzo 
nas to cieszy i motywuje do dalszej 
pracy. Zachęcamy mieszkańców do 
przynoszenia rzeczy, które są im 
niepotrzebne, a które ucieszą kogoś 
innego. Kolejna edycja we wrześniu.
Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa, który 
odwiedził nowo otwartą Galerię 
podkreślił charytatywną i ekologiczną 
korzyść funkcjonowania tego miejsca.
- To miejsce jest wyjątkowe i cieszę 
się, że odwiedzającym gościom 
też przypadło do gustu – mówi 
Arkadiusz Kraszkiewicz. – Teraz 
to od nas – mieszkańców zależy, 
ile tych przedmiotów znajdzie się 
w Galerii. Najważniejsze w tym 
wszystkim jest jednak to, że osoby, 
które kupują rzeczy z Galerii, zasilają 
konta organizacji pozarządowych. 
Ten cel charytatywny jest nie do 
przecenienia.
Źródło: UM Wejherowo

WejheroWskie klaMoty – ekologicznie i charytatyWnie
WejheroWo | W ekofabryce debiutowały Wejherowskie klamoty. była to prawdziwa gratka dla miłośników przedmiotów 
„z duszą”. Można tu było znaleźć wiele perełek – od mebli, lamp, ceramiki po książki i dekoracje. cały dochód ze sprzedaży 
przedmiotów do ponownego użycia zasilił konta wejherowskich organizacji pożytku publicznego.

fot. UM Wejherowo
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Uczniowie z tej klasy w tym roku szkolnym wzięli udział w projekcie 
„Razem dla środowiska”. Celem projektu było kształtowanie umiejętno-
ści odpowiedzialnego zachowania się w terenie, a przede wszystkim po-
czucia odpowiedzialności za otaczające środowisko, w tym zachęcenie 
do działań na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego. 

W ramach realizacji założeń programu uczniowie wzięli udział 
w trzech rajdach pieszych, podczas których zbierali surowce wtórne.

Źródło: UM Wejherowo

Uczniowie „ósemki” 
ekologicznie
WEJHEROWO | Wystawa „śmieci naszych lasów” to efekt pracy 
uczniów klasy VIII a wejherowskiej Szkoły Podstawowej nr 8.
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Pierwszym punktem uroczystości była msza święta 
w języku kaszubskim, odprawiona 5 czerwca, w kościele 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i świętej Ka-
tarzyny Aleksandryjskiej w Redzie. Liturgię kaszubską 
odczytali Mateusz Schuttenberg i Zosia Dzienisz, a były 
prezes oddziału w latach 2001-2004 Andrzej Kass 
odśpiewał w języku kaszubskim psalm responsoryjny. 
W czasie mszy została odsłonięta tablica „Ojcze nasz” 
w języku kaszubskim. Po mszy zgromadzeni udali się do 
amfiteatru w Miejskim Parku Rodzinnym, gdzie odbyła 
się dalsza część uroczystości. W części artystycznej 
nie mogło zabraknąć koncertu zespołu „Redzanie”. Na 
zakończenie można było się posilić grochówką przygo-
towaną przez państwa Joannę i Wojciecha Minczykow 
oraz słodkimi wypiekami redzkich gospodyń.
- Reda ma świadomość kaszubskich korzeni i dba 
o regionalną kulturę – mówi Kazimierz Okrój, Przewod-
niczący Rady Miejskiej w Redzie – W redzkich szkołach 
dzieci uczą się języka kaszubskiego, organizujemy 
konkurs plastyczny „Cassubia Visuales”, a w 2015 roku 
Reda była gospodarzem Światowego Zjazdu Kaszubów. 
W mieście działają dwa zespoły kaszubskie, „Redzanie” 
i „Modroki”. Życzymy naszemu oddziałowi Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego wielu kolejnych jubileuszy 
i dziękujemy za wszystko, co robi na rzecz kaszubskiej 
społeczności.
Źródło: UM w Redzie

jubileusz 30-lecia 
redzkiego oddziału 
zrzeszenia kaszubsko-
poMorskiego
reda | 9 czerwca 1992 roku w miejskiej bibliotece w re-
dzie wyłoniono tymczasowy zarząd redzkiego oddziału 
zrzeszenia kaszubsko-pomorskiego. od tego momentu 
przyjęło się datować historię oddziału, który w miniony 
weekend obchodził jubileusz 30-lecia istnienia.

fot. Michał kaczmarek

Nekrologi
Kondolencje

Zamów!
d.bieszke@expressy.pl

660 731 138
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Blisko 2,5 tys. sadzonek bratków znalazło 
swój drugi dom i trafiło do mieszkańców. 
Każdego roku, na przełomie maja i czerw-
ca, rośliny kwitnące wiosną wymieniane są 
na gatunki letnie. Często te sadzonki są 
bardzo dobrej kondycji i wciąż mogą cie-
szyć oko mieszkańców w ich ogrodach czy 
na balkonach. Dodatkowo mogli zostawić 
puste doniczki, które zostaną przekazane 
do szkółek ogrodniczych w celu ich po-
nownego wykorzystania.
Jak mówi Andrzej Gorczycki, dyrektor 
Zakładu Usług Komunalnym w Wejherowie, 
akcja wpisuje się ideę EkoFabryki – Nie 
wyrzucaj, naprawiaj.
- W tym przypadku dajemy drugie życie 
bratkom, które są w dość dobrej kondycji 
ze względu na aurę pogodową, która pano-
wała w tym roku. Chcemy, aby mieszkańcy 
przygarnęli bratki i przyozdobili swoje 
ogrody i balkony. - powiedział Andrzej 
Gorczycki.
Wydarzenie to jest jednym z wielu tego 
typu wydarzeń na terenie miasta, o czym 
mówił zastępca prezydenta miasta, Arka-
diusz Kraszkiewicz.
- Akcja „Przygarnij Bratka” polega na tym 
abyśmy wspólnie dbali o czyste powietrze, 
klimat oraz przestrzeń, która nas otacza 
- mówi Arkadiusz Kraszkiewicz. - Dzisiaj 
zmieniamy nasadzenia na terenie Wejhe-

rowa i tego bratka, który jest w bardzo 
dobrym stanie przekazujemy mieszkań-
com, by dać mu drugie życie. Jest to jedno 
z wielu wydarzeń w ramach akcji KLIMA-
Tycznie w Wejherowie. Wcześniej był to 
Rowerowy Maj, który cieszył się bardzo 
dużym zainteresowaniem wśród uczniów 
naszych szkół.
Bardzo aktywnie w akcję włączyli się radni 
miejscy. Przewodniczący Rady Miasta 
Jacek Gafka oraz radni Mariusz Łupina, 
Justyna Ostrowska i Dorota Chodubska, 
a także sekretarz miasta Bogusław Suwara.
Źródło: UM Wejherowo

blisko 2,5 tys. bratkóW trafiło do 
MieszkańcóW
WejheroWo | ogromnym zaintereso-
waniem cieszyła się akcja „przygarnij 
bratka” organizowana przez zuk i ekofa-
brykĘ, a to wszystko w ramach drugiego 
cyklu „kliMatycznie w Wejherowie”.

fot. UM Wejherowo

Roman Czerwiński pełnił funkcję prezesa ZUK sp. 
z o.o. od 2013 r. Za swoją wieloletnią pracę na tym 
stanowisku został uhonorowany Miniaturą Statuetki 
Jakuba Wejhera, która przyznawana jest za szczegól-
ne osiągnięcia.
- Składam serdeczne podziękowania za 9-letni wkład 
pracy w rozwój Zakładu Usług Komunalnych, w do-
wód uznania za wdrażanie systemu gospodarki od-
padami na terenie Gminy Miasta Wejherowa oraz 
budowę EKOFABRYKI - nowoczesnego Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i Cen-
trum Edukacji Ekologicznej w Wejherowie z wy-
korzystaniem środków zewnętrznych – mówił pre-

zydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. - Życzę 
zdrowia, wszelkiej pomyślności i powodzenia w ży-
ciu osobistym.
Andrzej Gorczycki dotychczas pełnił funkcję dyrek-
tora technicznego ZUK sp. z o.o. Był również proku-
rentem spółki ZUK. Nowy prezes jest absolwentem 
Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University 
w Nowym Sączu na kierunku Zamówienia publiczne. 
Ma dyplom MBA (Master of Busines Administration) 
tej samej uczelni oraz certyfikat Kompetencji Zawo-
dowych w Drogowym Transporcie Rzeczy i upraw-
nienia na kierownika składowiska.
Źródło: UM Wejherowo
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Andrzej Gorczycki nowym 
prezesem ZUK sp. z o.o
WEJHEROWO | Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Wejherowie ma nowego prezesa. Został nim 
Andrzej Gorczycki, wieloletni dyrektor techniczny ZUK. Zastąpił na tym stanowisku Romana Czerwińskie-
go, którego kadencja prezesa spółki dobiegła końca.
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"Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”
Ks. J. Twardowski

OGłOSzenie 70/2022/PR-Media-Group/DB

Panu 
Mirosławowi 

ZieMann

wyrazy głębokiego współczucia i żalu
z powodu śmierci

składa

Kierownikowi wydziału Gospodarki nieruchomościami 
i urbanistyki urzędu Miejskiego w wejherowie

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

MatKi 
Zofii ZieMann

Przecięcia wstęgi dokonali Przemysław 
Kiedrowski- wójt Gminy Wejherowo, Nata-
sza Sobczak- dyrektor Biblioteki i Cen-
trum Kultury Gminy Wejherowo, Stanisław 
Bieszk- radny Gminy oraz Włodzimierz 
Czerwionka- wykonawca. Do użytku 
oddany został amfiteatr, w skład którego 
wchodzą: scena oraz siedziska, zbudo-
wano schody oraz wyposażono obiekt 
w małą architekturę tj. kosze na śmieci.
Środki finansowe zostały pozyskane 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014- 2020 w ramach Lokal-

nej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia 
“Bursztynowy Pasaż”. Całkowita wartość 
zadania wynosi 145.000,00 zł, przy czym 
79.602,00 zł to kwota pozyskana w ra-
mach dofinansowania, natomiast reszta 
zostanie sfinansowana ze środków wła-
snych Biblioteki i Centrum Kultury Gminy 
Wejherowo.
Otwarcie odbyło się przy okazji gminnego 
festynu z okazji Dnia Dziecka. Na dzieci 
czekały liczne atrakcje takie jak dmu-
chańce, zabawy i konkursy.
Źródło: UG Wejherowo

noWy aMfiteatr W bieszkoWicach
gMina WejheroWo | W bieszkowicach uroczyście otwarta została strefa rekreacyjno-
turystyczna przy filii biblioteki.

fot. UG Wejherowo

W kościele pw. Podwyższenia Krzyża 
Świętego w Rumi, w ramach inauguracji 
obchodów 100-lecia działalności Chóru 
św. Cecylii z Rumi oraz 25-lecia działalno-
ści artystycznej jego dyrygenta Krzysztofa 
Brzozowskiego, odbył się Koncert Polskiej 
Muzyki Filmowej. W trakcie wydarzenia 
można było usłyszeć najpiękniejsze utwo-
ry polskiej kinematografii.

Z okazji Jubileuszu Krzysztof Brzozowski 
odznaczony został Medalem „Zasłużony dla 
Kultury Polskiej”. Aktu dekoracji w imieniu 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go dokonała Starosta Wejherowski Gabriela 
Lisius wraz z Wicestarostą Jackiem Thielem. 
Ponadto Zarząd Powiatu Wejherowskiego 
uhonorował Krzysztofa Brzozowskiego Na-
grodą Remusa w wysokości 5 tys. zł.

- Nagroda przyznawana jest osobom lub 
instytucjom, które swoją pracą i osiągnię-
ciami w dziedzinie twórczości artystycznej 
przyczyniają się do promowania i rozsła-
wiania Powiatu Wejherowskiego w kraju 
i poza jego granicami oraz wnoszą istotny 

wkład w życie kulturalne powiatu - mówi 
Starosta Wejherowski Gabriela Lisius. 

W koncercie pod dyrekcją Krzyszto-
fa Brzozowskiego wystąpili: Pomorska 
Orkiestra Symfoniczna, Edyta Piasecka 
(sopran), ARTur Moon (Artur Sychowski 
- fortepian) oraz Chór św. Cecylii.

Widzowie usłyszeli muzykę Wojciecha 
Kilara, Krzesimira Dębskiego i ARTu-
r'a Moon'a, m.in. z takich filmów jak: 
„Pan Tadeusz”, „Dziewiąte Wrota” czy 
„Ogniem i Mieczem”.

Koncert zachwycił licznie zgromadzoną 
publiczność, która na koniec nagrodziła 
wszystkich artystów gromkimi brawami 
i owacjami na stojąco.

Krzysztof Brzozowski - dyrygent, 
wokalista, pedagog, animator kultu-
ry, artysta śpiewak Opery Bałtyckiej. 
Od 2002 r. dyrygent i kierownik arty-
styczny Chóru św. Cecylii w Rumi. Jest 
pomysłodawcą i realizatorem szeregu 
wydarzeń kulturalnych w Rumi i na 
terenie powiatu wejherowskiego, które 

zdobyły uznanie mieszkańców i zostały 
wpisane do kalendarza imprez jako cy-
kliczne wydarzenia, w tym corocznych 
koncertów wokalno-instrumentalnych 
z okazji Narodowego Święta Niepodle-
głości oraz cyklu audycji „Historia pi-
sana językiem tonów” odbywających się 
od 2003 r. W 2017 r. odznaczony został 
Medalem „Za Zasługi dla Powiatu Wej-
herowskiego”.

Źródło: Starostwo Powiatowe 
w Wejherowie

Nagrodzono Krzysztofa Brzozowskiego
POWiAT | Jubileusz 25-lecia pracy artystycznej obchodził Krzysztof Brzozowski, dyrygent, animator kultury i kierownik artystyczny Chóru św. Cecylii 
w Rumi. Z tej okazji odbył się wyjątkowy koncert, podczas którego rozbrzmiała polska muzyka filmowa.
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 OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Rumi

Stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1899 
z późn. zm.) informuję, iż w siedzibie Urzędu 
Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, na okres 21 
dni wywieszony został:

- Wykaz nr XViii stanowiący załącznik do 
zarządzenia nr 1464/195/2022 Burmistrza 
Miasta Rumi z dnia 7 czerwca 2022 roku 
obejmujący nieruchomość niezabudowaną 
oznaczoną jako działka nr 35/42 i nr 35/44 
obr. 6, położoną w Rumi przy ul. agrestowej, 
stanowiącą własność Gminy Miejskiej Rumia 
przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu 
ustnego nieograniczonego, z pierwszeństwem 
nabycia przysługującemu poprzedniemu 
właścicielowi lub jego spadkobiercom,

- Wykaz nr XiX stanowiący załącznik do 
zarządzenia nr 1465/196/2022 Burmistrza 
Miasta Rumi z dnia 7 czerwca 2022 roku 
obejmujący nieruchomość niezabudowaną 
oznaczoną jako działka nr 256 i nr 290/1 obr. 7, 
położoną w Rumi przy ul. Jodłowej, stanowiącą 
własność Gminy Miejskiej Rumia przeznaczoną 
do sprzedaży w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego, z pierwszeństwem nabycia 
przysługującemu poprzedniemu właścicielowi 
lub jego spadkobiercom.

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

Rumia, dnia 08.06.2022r.

OGłOSzenie 72/2022/PR-Media-Group/DBOGłOSzenie 73/2022/PR-Media-Group/DB

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

RPP.6721.46.2022.in  Rumia, dnia 10.06.2022 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów

zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi

na podstawie art. 17 pkt 11 oraz art. 27 z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 21 ust. 2 pkt 2 i 7, art. 30, art. 39 ust.1 pkt 2-5, art. 46 
pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. 
z 2022 r., poz. 1029).

zawiadamiam o:

ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany uchwały nr XXVi/335/2012 Rady Miejskiej •	
Rumi z dnia 27 września 2012 r. dla stref 5.MW/U oraz 8.MW/U1 w rejonie ul. Wiejskiej wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko,

ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania •	
przestrzennego uchwalonego uchwałą nr Xiii/171/2019 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 października 
2019 r. dla obszaru położonego w Rumi w rejonie ulic kosynierów, Żwirki i Wigury, Reja wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 17.06.2022 r. do 17.07.2022 r.

w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Sobieskiego 7 w Rumi, w pokoju nr 200, w godzinach pracy 
urzędu oraz w Biuletynie informacji Publicznej Miasta Rumi. informacje o w/w dokumentach zostały 
umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje 
o środowisku i jego ochronie, na stronie Biuletynu informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi.

W celu umożliwienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektów zostanie przeprowadzona 
dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach rozwiązaniami w sali nr 100 tutejszego Urzędu w dniu 
05.07.2022 r. o godzinie 14.00.

każdy ma prawo składania uwag i wniosków. Uwagi i wnioski do w/w projektów mogą być składane 
w formie pisemnej do dnia 01.08.2022 r. na adres: Urząd Miasta Rumi, 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Rumi.

Powyższą informację zamieszcza się
1. na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Rumi
2. na stronie Biuletynu informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi
3. w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie www.ekoportal.pl
4. w lokalnej prasie

Podnieśli bezpieczeństwo drogowe
GminA SzEmuD | Dzięki determinacji urzędników na czele z Wójtem Ryszardem Kalkowskim widać pierwsze efekty wieloletnich starań, aby 
poprawić bezpieczeństwo w newralgicznym miejscu w centrum Łebna.

Udało się razem z radnym, sołtysem i miesz-
kańcami zawalczyć o przebudowę niebezpiecz-
nego skrzyżowania ulicy Kartuskiej oraz Szkol-
nej gdzie w pobliżu jest Szkoła Podstawowa 
i Kościół pw. Matki Boskiej Królowej Polski. 

- W tym miejscu kompleksowo przebudowu-
jemy układ dróg wraz z częścią ulicy Szkolnej. 
W ramach całego projektu powstanie również 
przejście dwuetapowe oraz światła zatrzymu-
jące ruch. Na zdjęciach już widać, że w ziemi 
została przygotowana instalacja pod sygnali-
zację świetlną. Przypominamy, że całe zadanie 
kosztuje nas blisko 1,4 mln zł z czego 400 ty-
sięcy złotych udało się pozyskać z dofinanso-
wania rządowego na poprawę bezpieczeństwa 
drogowego. - informuje Urzą Gminy Szemud.

Nie tylko w Łebnie zwiększane jest bezpie-
czeństwo drogowe. Kolejnym ważnym punk-
tem w gminie jest Bojano. Przez wiele lat 

Urząd wraz z Wójtem, radnymi oraz miesz-
kańcami apelował o poprawę bezpieczeń-
stwa na drodze wojewódzkiej 218 czyli ulicy 
Wybickiego, aby zainstalować sygnalizację 
świetlną z tak zwanym czerwonym za karę. 
Rozmowy z zarządcą drogi niestety skutko-
wały tylko na tym odcinku ograniczeniem do 
40 km/h oraz wprowadzeniem prawie na ca-
łości ulicy Wybickiego zakazu wyprzedzania.

Oczekiwania mieszkańców były jednak 
większe. Dlatego składano również wnioski 
o inne rozwiązania, które zagwarantowałyby 
bezpieczeństwo na odpowiednim poziomie. 
Wynikiem skoordynowanych i długotrwałych 
działań samorządu jest zielone światło Zarzą-
du Dróg Wojewódzkich dla fotoradarów, które 
są na końcowej fazie projektowania.

Wójt Ryszard Kalkowski odbył także ko-
lejne rozmowy z Marszałkiem Wojewódz-

twa Pomorskiego Mieczysławem Strukiem 
w sprawie zainstalowania sygnalizacji świetl-
nej w Bojanie. Udało się dojść do porozumie-
nia i jest zgoda Urzędu Marszałkowskiego na 
powstanie świateł w Bojanie. Urząd Gminy 
Szemud będzie musiał zaprojektować inwe-
stycje i ponieść koszta tych prac.

-Chcemy także poprawić bezpieczeństwo 
na ulicy Tuchomskiej w Karczemkach. Na 
skrzyżowaniu z ulicą Oliwską poprzez duży 
ruch przejazd w tym miejscu dla kierow-
ców jest uciążliwy, a dla pieszych to miej-
sce podwyższonego ryzyka. Dlatego tutaj 
również urząd dołoży wszelkich starań, aby 
w tym miejscu również powstała sygnaliza-
cja świetlna. Stworzymy projekt i będziemy 
dążyć do jego wykonania. - zapewnia Urząd 
Gminy Szemud.

Źródło: UG Szemud fo
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100-latkowie na Wzgórzu Wolności
PiŁKA nOŻnA | Jeden z klubów setne urodziny świętował w 2021 roku, a drugi trzycyfrowy jubileusz obchodzi w tym. Na wejherowskim Wzgórzu 
Wolności w ostatniej kolejce w grupie „mistrzowskiej” pomorskiej IV ligi zmierzą się najstarsze klubu na Pomorzu.

W sobotę, 11 czerwca, o godz. 13.30 roz-
pocznie się mecz pomiędzy WKS Gryfem 
Wejherowo, a Gedanią Gdańsk. Dodatko-
wym smaczkiem tego spotkania, oprócz 
sędziwego wieku obu klubów, będzie fakt, 
że na Wzgórze Wolności przyjedzie zespół 
z pierwszego miejsca w tabeli, który już jakiś 
czas temu zagwarantował sobie awans do III 
ligi. Gedania Gdańsk osiągnęła imponujące 
wyniki w kończącym się sezonie 2021/2022. 
Na 28. ligowych spotkań wygrała aż 23. 4 zre-
misowała, a tylko 1 i to wyjazdowe spotkanie 
gdańszczanie przegrali.

W przypadku WKS Gryfa Wejherowo też 
podopieczni trenera Grzegorza Lisewskiego 
mają za sobą udane rozgrywki. Po począt-
ku sezonu wydawało się, że będzie to walka 
o utrzymanie, ale po przerwie zimowej gryfici 

wygrywali mecz za meczem (w 2022 roku po-
nieśli tylko dwie porażki) i nie tylko awanso-
wali do grupy „mistrzowskiej”, to mieli szan-
sę na zajęcie 3. miejsca. Ostatecznie tę szansę 
pogrzebali w poprzedniej kolejce przegrywa-
jąc na wyjeździe z Kaszubią Kościerzyna 1:2.

Patrząc na wyniki i sytuację w tabeli, to za 
faworyta sobotniego meczu trzeba uznać Ge-
danię Gdańsk. Ale przeglądając karty histo-
rii, to większe sukcesy ma klub z Wejherowa. 
Przypomnijmy, że żółto-czarni grali na po-
ziomie II ligi i doszli do ćwierćfinału Pucharu 
Polski w sezonie 2011/2012.

Z kolei Gedania grała w przeszłości w III 
lidze. Ale za to może pochwalić się jednym 
z wybitnych piłkarzy, którzy to właśnie w tym 
klubie stawiali pierwsze sportowe kroki. Mia-
nowicie chodzi o Rafała Murawskiego, który 

jako dzieciak trenował w tym klubie. Muraw-
ski to były reprezentant Polski, który z biało-
czerwonym trykocie biegał w latach 2006-
2012. Dla reprezentacji rozegrał 48 spotkań, 
w których strzelił 1 gola. W swojej piłkarskiej 
karierze występował na pozycji pomocnika. 
Grał m.in. w Arce Gdynia, Amice Wronki, Le-
chu Poznań, Rubinie Kazań i Pogoni Szczecin.

Wracając do trwających jeszcze IV-ligowych 
rozgrywek, to swój ostatni mecz w sezonie 
rozegra też  Wikęd Luzino, który może być 
już pewny 3. miejsca. Podopieczni trenera 
Macieja Plińskiego w sobotę na wyjeździe za-
grają z Bytovią Bytów.

W grupie „spadkowej” w najbliższy week-
end odbędzie się przedostatnia kolejka. 
A w niej m.in. piłkarze Orkana Rumia pojadą 
do Pelplina na mecz z Wierzycą. fo
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Każdego roku Judo Baltic Cup rozgrywane w Gdyni to 
największe w kraju zawody judo. Do rywalizacji przy-
stąpiło ponad 1000 judoków z Polski, Ukrainy, Estonii, 
Szwecji, Macedonii oraz Izraela. Wśród startujących 
znaleźli się czołowi zawodnicy – ćwiczący na co dzień 
pod okiem trenerów młodzieżowych kadr narodowych.
Seria emocjonujących i często wyrównanych pojedyn-
ków wyłoniła laureatów. W gronie zwycięzców znalazł 
się Dmytro Kyrychenko, 16-letni mieszkaniec Rumi. 
Sięgnął on po złoty medal w kategorii zawodników do 
lat 18 ważących maksymalnie 73 kilogramy.
Dmytro trenuje od 5-ego roku życia. Brał udział w mię-
dzynarodowych zawodach na terenie Ukrainy, Białorusi 
i Rosji. Gdy pod koniec lutego rozpoczęła się inwazja 
na jego ojczyznę, przyjechał z ciocią do Polski. Aktual-
nie jest uczniem KlubU Przyjaciół ZSO Szkoły Podsta-
wowej Nr 9 im KO Borchardta w Rumi i reprezentuje 
barwy UKS-u Galeon. Jest posiadaczem brązowego 
pasa (ikkyu) w judo.
Źródło: UM Rumia

uczeń zso W ruMi 
złotyM Medalistą
judo | W gdynia arena odbył się XXi Międzynarodowy 
turniej international judo baltic cup. do rywalizacji 
przystąpiło ponad 1000 judoków z polski, ukrainy, 
estonii, szwecji, Macedonii oraz izraela.

fot. materiały organizatora

Obserwuj nasz profil 
expressy.pl na issuu.com
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Zawody odbyły się w pierwszy weekend 
czerwca w Muszynie. W spotkaniu rywalizowa-
ły drużyny z różnych zakątków Polski i Europy. 
W wydarzeniu uczestniczyła delegacja z po-
wiatu, na czele ze Starostą Wejherowskim.
Kilkuset młodych zawodników w dwóch gru-
pach wiekowych: roczniki 2010 i 2012 rywa-
lizowało w dwudniowym turnieju, w którym 
uczestniczyli piłkarze reprezentujący part-
nerskie miasta i powiaty nowosądeckiego 
samorządu. Oprócz dwóch drużyn z powiatu 
wejherowskiego, w zawodach wzięły udział 
zespoły m.in. z: Rumunii, Słowacji, Niemiec, 
Powiatu Hajnowskiego oraz reprezentujące 
gospodarzy.

Turniej zakończył się zwycięstwem Kadry 
Powiatu Wejherowskiego w starszej kategorii 
wiekowej (rocznik 2010), natomiast zespół 
z rocznika 2012 zajął drugie miejsce.
– Bardzo się cieszę, że po raz kolejny młodzi 
piłkarze z naszego powiatu mogli rywali-
zować ze swoimi rówieśnikami w między-
narodowym turnieju. To efekt podpisanego 
w 2017 r.  porozumienia o współpracy między 
powiatem nowosądeckim a wejherowskim, 
które zakłada m.in. wymianę doświadczeń na 
polu kulturalnym, sportowym, społecznym 
czy gospodarczym – mówi Starosta Wejhe-
rowski Gabriela Lisius. 
Źródło: Starostwo Powiatowe w Wejherowie

sukces Młodych piłkarzy z poWiatu
piłka nożna | Wielki sukces odnieśli młodzi piłkarze z powiatu wejherowskiego, któ-
rzy wzięli udział w Międzynarodowym turnieju poprad Muszyna cup.

fot. Starostwo Powiatowe w Wejherowie
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15 zwycięstwami, 4 remisami i 4 porażkami po 23. 
kolejkach w A-Klasie może pochwalić się WKS Gryf 
II Wejherowo. Do końca sezonu żółto-czarnym po-
zostało jeszcze do rozegrania jedno spotkanie, ale 
podopieczni trenera Wojciecha Borka już mogą świę-
tować. W minionej kolejce Gryf II rozgromił Zatokę 
95 Puck aż 6:0. Zwycięstwo było nie tyle co okazałe, 
co zagwarantowało wejherowianom 1. miejsce w li-
dze i tym samym awans do V ligi!

- Gratulacje dla trenerów oraz wszystkich zawod-
ników, którzy przyczynili się do tego awansu. Brawo 
za zaangażowanie i determinację w dążeniu do celu 
– napisał w mediach społecznościowych Dariusz Mi-
kołajczak, prezes zarządu WKS Gryf Wejherowo.

Na zakończenie sezonu drugi zespół Gryfa zagra na 
wyjeździe z OKS Janowo Rumia. Mecz odbędzie się 
12 czerwca o godz. 13.

Dzień wcześniej, czyli w najbliższą sobotę, swój 
sezon zakończy pierwsza drużyna wejherowian wy-

stępująca w IV lidze. Podopieczni trenera Grzegorza 
Lisewskiego podejmą Gedanię Gdańsk, która już 
wcześniej zagwarantowała sobie 1. miejsce i awans 
do III ligi. W minionej kolejce wejherowianie doznali 
drugiej porażki w grupie „mistrzowskiej”. W Koście-
rzynie gryfici przegrali z Kaszubią 1:2. Tym samym 
WKS stracił też szansę na zajęcie 3. miejsca w lidze. 
Ich bezpośredni rywal Wikęd Luzino pokonał Arkę 
II Gdynia 3:0 i przed ostatnią kolejką ma 5. punktów 
przewagi nad wejherowskim zespołem.

Najsłabszy mecz Gryfa. Za to 
drugi zespół WKS z awansem
PiŁKA nOŻnA | Wprawdzie w 30. kolejce pomorskiej IV ligi WKS Gryf Wejherowo przegrał na wyjeździe 
z Kaszubią Kościerzyna, to gorycz porażki przyćmiło zwycięstwo drugiego zespołu żółto-czarnych.
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Złoto dla 
zawodniczki 
Mistrzostw Polski 
w Kickboxingu

W dniach 3-5 czerwca w odległym Bałtowie, odbyły 
się Mistrzostwa Polski w kickboxingu dzieci i kade-
tów. Wspólna reprezentacja KTS-K GOSRiT Luzino 
oraz Wejherowskiego Stowarzyszenia Sportowego 
wywalczyła 12 medali, w tym jeden najcenniejszy – 
złoty, Agaty Drewa w light contact do 42 kg kadetek 
młodszych. Wyjazd był dofinansowany drogą rocznej 
dotacji przez Gminę Luzino oraz Miasto Wejherowo, 
a także przez rodziców zawodników.

Ostateczne wyniki naszych młodych sportowców 
z Bałtowa przedstawiają się następująco:

Agata Drewa - light contact do 42 kg kadet młod-•	
szy – Mistrzyni Polski
Aleksandra Lenczewska - pointfighting dzieci do •	
36 kg – Wicemistrzyni Polski
Konrad Lenczewski - light contact do 52 kg kadet •	
młodszy – Wicemistrz Polski
Konrad Lenczewski - pointfigjting +47 kg kadet •	
młodszy – Wicemistrz Polski
Zuzanna Tempska - pointfighting do 27 kg dzieci •	
– brązowy medal
Agata Drewa - pointfighting do 42 kg kadet młod-•	
szy – brązowy medal
Magdalena Tempska - pointfighting do 46 kg ka-•	
det starszy – brązowy medal
Magdalena Tempska - light contact do 46 kg kadet •	

starszy – brązowy medal
Oliwia Noetzel - pointfighting do 55 kg kadet •	
starszy – brązowy medal
Wiktoria Klanczkowska - pointfighting do 60 kg •	
kadet starszy – brązowy medal
Julia Drewa - pointfighting +65 kg kadet starszy •	
– brązowy medal
Julia Drewa - light contact +65 kg ladet starszy – •	
brązowy medal

W fazie eliminacji odpadli zawodnicy: Agata Krze-
bietke, Anna Klas, Sebastian Tempski. Dodatkowo 
blisko 20-osobowa reprezentacja (złożona z zawod-
ników, trenerów i rodziców), wzięła udział w I edycji 
charytatywnego biegu PUNISHER RUN dla Marka 
Piotrowskiego – legendy światowego kickboxingu, 
który towarzyszył turniejowi w Bałtowie. W tym 
biegu przy blisko 100 uczestnikach pierwsze miej-
sce zajął Rafał Karcz (dystans ok. 8 km). Dodatkowo 
w Bałtowie powstała komisja ds. sportu przedszkol-
nego przy Polskim Związku Kickboxingu. W skład 
tej komisji został wybrany prezes Wejherowskiego 
Stowarzyszenia Sportowego oraz trener Kadry Naro-
dowej juniorów, Rafał Karcz.

W Mistrzostwach Polski w Bałtowie uczestniczyło 
blisko 600 zawodników z 61 klubów kickboxingu.

Źródło: Rafał Karcz
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KiCKBOxinG | To kolejne Mistrzostwa w ciągu dwóch tygodni, tym razem 
dla najmłodszych kickboxerów w formułach pointfighting i light contact. 
Reprezentacja z naszego powiatu zdobyła 12 medali.
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