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Regulamin Przeglądu przewiduje wy-
stęp maksymalnie 10 zespołów. W tym 
roku, 19 czerwca, Gminne Centrum Kul-
tury, Sportu i Rekreacji gościło ich aż 9. 

Od lat Przegląd ma swój wypracowany, 
sprawdzony przebieg. Zaczyna się Mszą 
św. w odprawioną w intencji uczestników, 
po niej orkiestry ustawiały się i w uroczy-
stej paradzie, prowadzone przez uroczych 
wolontariuszy z SP w Szemudzie, przema-
szerowały ulicami Szemuda do hali spor-
towej.  W tym roku, jak rzadko, słuchacze 
– niemal wszyscy – stali na ulicach obser-
wując przemarsz, by potem sprawiedliwie 
oddać głosy na najpiękniejszy, ich zda-
niem, przemarsz. Głosy policzono i oto 
tak prezentuje się ranking miejsc:
1. Orkiestra Dęta Gminy Szemud 

2. Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Po-
stomino 
3. Orkiestra Dęta Gminnego Ośrodka 
w Luzinie 
Pozostałe Orkiestry uzyskały kolejno:
4. Gminna Orkiestra Dęta z Lini 
5. Orkiestra Dęta Gminy Wejherowo 
6. Orkiestra Dęta Gminy Kosakowo 
7. Młodzieżowa Orkiestra Dęta Sierakowice 
8. Gminna Orkiestra Dęta GOK Żukowo 
Kolejną orkiestrą, która zagrała w prze-

glądowym koncercie była Gminna Orkie-
stra Dęta Łęczyce nie wzięła ona jednak 
udziału w przemarszu. 

Zwyczajem Przeglądu jest wykonanie 
tzw. utworu wspólnego. Jego autorem jest 
Mirosław Rzepiak. W tym roku po raz 
pierwszy zjednoczone orkiestry poprowa-

dził znakomicie kapelmistrz szemudzkiej 
orkiestry p. Wojciech Kubik. 

Po powitaniach, otwarciu Przeglądu 
przez Wójta Gminy Szemud p. Ryszarda 
Kalkowskiego oraz Dyrektora GCKSiR p. 
Tomasza Steina nastąpił koncert. Tu już 
bardzo trudno opisać co się działo. Trzeba 
to po prostu przeżyć. 9 orkiestr, 9 różnych 
poziomów i stylów. Muzyka od marszowej, 
przez filmową aż do klasycznej. Z popisami 
wokalnymi i solówkami instrumentalnymi. 
Słuchacze podkreślali zauważalnie podno-
szący się poziom artystyczny poszczegól-
nych zespołów. Choć, oczywiście, trudno 
porównać stawiające pierwsze muzyczne 
kroki ośmioletnie dzieci grające w niektó-
rych orkiestrach, z dojrzałymi osobami, 
grającymi już wiele lat. Koniec końców – 

każda orkiestra jest inna. Jeśli nie zachwy-
cająca profesjonalizmem, to ujmująca uro-
kiem osobistym, czy zaangażowaniem.

- Pragniemy z całego serca podziękować: 
Ks. Proboszczowi dr. hab. Robertowi Ka-
czorowskiemu za odprawienie Mszy św., 
Dyrekcji SP oraz pracownikom SP w Sze-
mudzie za udostępnienie sal szkolnych, 
uroczym Wolontariuszom za pilotowanie 
Orkiestr, Strażakom z OSP w Szemudzie 
za zapewnienie bezpieczeństwa. Mimo, iż 
tego dnia w Bojanie odbywały się zawody 
pożarniczo – sportowe i ich serca rwały się 
do druhów biorących udział z zawodach, 
to jednak zostali z nami by zapewnić nam 
bezpieczeństwo i opiekę medyczną. Dzię-
kujemy również paniom z KGW Szemud, 
które przygotowały słodką kawiarenkę. 

Zapach gofrów nęcił i zachęcał do kosz-
towania smakołyków. - informuje Urząd 
Gminy Szemud.

- XV Przegląd Orkiestr i Zespołów Dę-
tych – Szemud 2022 przeszedł już do hi-
storii i cieszymy się, że zapisał się dobrze 
pamięci publiczności, występujących i or-
ganizatorów.  Zachęcamy Państwa jeszcze 
do przedłużenia muzycznej uczty, czyli do 
zaglądania na profil FB GCKSiR, ponie-
waż tam zamieszczone zostały koncerty 
poszczególnych orkiestr i trwa Interne-
towy Konkurs o Nagrodę Publiczności – 
Puchar Dyrektora GCKSiR w Szemudzie. 
Można wysłuchać koncertów, samemu 
ocenić i polubić post, który podoba się 
najbardziej. - dodaję Urząd Gminy.

Źródło: UG Szemud

XV Szemudzki Przegląd Orkiestr 
i Zespołów Dętych – Szemud 2022

GMINA SZEMUD | Pierwszy Przegląd Orkiestr w Szemu-
dzie odbył się w 2007. Wyjąwszy pandemiczny, 2020 rok 
corocznie orkiestry spotykały się maju lub czerwcu, by za-
prezentować swoje najlepsze muzyczne oblicze.

fo
t. 

U
G

 S
ze

m
ud

Konkurs ten adresowany jest do 
uczniów klas 7 i 8 szkół podsta-
wowych, ma rangę wojewódzką 
i odbywa się już po raz trzeci.
Pomysłodawczynią i koordynator-
ką projektu jest Mariola Szreder, 
nauczycielka języka niemieckie-
go w SP3 w Redzie. Wydarzenie, 
oprócz koordynatorki, realizują pa-
nie Agnieszka Brzezińska i Mirosła-
wa Wróblewska. Tegoroczna edycja 
była już trzecią, lecz pierwszą 
w formule otwartej, co w poprzed-
nich dwóch latach nie było możliwe 
ze względów pandemicznych.
W tym roku do konkursu zgłosiło 
się 44 uczestników z 9 szkół woje-
wództwa pomorskiego. Konkurs zo-
stał objęty patronatem Burmistrza 
Miasta Redy oraz Burmistrza Wald-
bronn (Niemcy) - partnerskiego 
miasta Redy. Rywalizacja przebie-

gała w trzech etapach - szkolnym, 
powiatowym i wojewódzkim. Prace 
oceniała  międzynarodowa komisja, 
w skład której, oprócz wymienio-
nych wyżej nauczycielek redzkiej 
„trójki”, weszli:  prezes Stowarzy-
szenia Reda-Waldbronn Bożena 
Arnold, Daniel Ringowski i Katja 
Poljokova pracujący w niemieckich 
gimnazjach i  Raya Vasileva - na-
uczycielka gimnazjum w Bułgarii. 
Do etapu wojewódzkiego komisja 
zakwalifikowała 16 uczestników, 
którzy uzyskali najwyższą punkta-
cję w części językowej, plastycznej 
i filmowej. 
Zwyciężczynią trzeciej edycji Woje-
wódzkiego Konkursu Artystycznego 
z Języka Niemieckiego została 
Amelia Wojtowicz z SP nr 10 w Rumi.  
II miejsce zajęły Bianka Marcinkow-
ska i Ewa Ostrowska z SP Sióstr 

Zmartwychwstanek  w Wejherowie 
oraz Zuzanna Pek z SP31 w Gdyni. 
Trzecie miejsce przypadło Antoninie 
Stalmirskiej  z SP Sióstr Zmartwych-
wstanek w Wejherowie i Wiktorii 
Miotk z SP4 w Rumi.
Uroczystość wręczenia nagród 
rozpoczął występ uczniów młod-
szych klas Szkoły Podstawowej 
nr 3 w Redzie, pod kierunkiem 
Marii Szymoniak. Nagrody wręczali 
Zastępca Burmistrza Miasta Redy 
Łukasz Kamiński i dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Redzie Justyna 
Zabrodzka.  Nagrodzone prace 
można było oglądać na towarzyszą-
cej uroczystości wystawie.
- Jesteśmy naprawdę szczęśliwi, że 
po raz pierwszy mogliśmy gościć 
w naszej szkole uczestników kon-
kursu, bo wcześniej uniemożliwiła 
nam to pandemia – mówiła Justyna 

Zabrodzka podczas wręczania 
nagród.
- Mamy nadzieję, że konkurs na 
stałe wpisze się w kalendarz po-
morskich wydarzeń oświatowych, 

jako projekt realizowany przez SP3 
w Redzie – mówi Łukasz Kamiński -  
Gratulujemy nagrodzonym i zapra-
szamy do udziału w kolejnym roku.
Źródło: UM w Redzie

WojeWódzki finał konkursu ,,Przyszłość ma 
Wiele imion… - die zukunft hat viele namen…”
reda | 21 czerwca w szkole Podstawowej nr 3 w redzie odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu arty-
stycznego z języka niemieckiego pod hasłem: ,,die zukunft hat viele namen… - Przyszłość ma wiele imion…”.

fot. UM w Redzie
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Powiatowa Biblioteka Publiczna 
w Wejherowie – po dwuletniej 
przerwie spowodowanej pandemią 
– z wielkim rozmachem powróciła 
z piątą już edycją powiatowego kon-
kursu recytatorskiego pt. „Trudne 
wierszyki łamiące języki". Do rywa-
lizacji stanęło 140 uczestników z 12 
szkół i przedszkoli z terenu powiatu 
wejherowskiego.
Konkurs trwał 5 dni – od 6 do 10 
czerwca, z podziałem na grupy 
wiekowe. Celem konkursu było 
wzbudzenie zainteresowania poezją 
dziecięcą, rozwijanie i promowanie 
uzdolnień recytatorskich dzieci, 
kształtowanie wrażliwości na piękno 
języka ojczystego oraz uczenie ry-
walizacji w przyjaznej atmosferze.
-Dzieci doskonale wypełniły cele 
konkursowe – podkreśla Barba-
ra Gusman, dyrektor Powiatowej 
Biblioteki Publicznej w Wejherowie. 
Pod okiem opiekunów, rodziców 
i nauczycieli starannie przygotowały 
swój występ, z zadbaniem o odpo-
wiedni kostium i rekwizyty.
Każdego dnia komisja konkurso-

wa miała niełatwe zadanie, aby wyłonić zwycięzców i wyróżnionych, ponieważ poziom 
recytacji był wysoki, a przekrój wybieranych wierszy bardzo różnorodny. W konkursie nie 
było przegranych, każde dziecko otrzymało upominek książkowy za udział w konkursie. 
Zmaganiom konkursowym towarzyszyła zabawa z animatorami grupy Ence-pence oraz 
z iluzjonistą Rafałem Reszke. Kolejna edycja konkursu odbędzie się w przyszłym roku.
Źródło: PBPW w Wejherowie

trudne WyzWanie dla jury
PoWiat | konkurs recytatorski zgromadził wiele chętnych dzieci z całego powiatu 
wejherowskiego. W swoich występach nie tylko świetnie recytowały wiersze, ale i też 
zadbały o kostiumy oraz rekwizyty.

fot. PBPW w Wejherowie 

Jest to jedna z najnowocześniejszych 
placówek tego typu w Polsce i Europie, 
która przez najbliższe lata będzie służyć 
mieszkańcom miasta Wejherowa oraz 
powiatu wejherowskiego.

Uroczyste otwarcie obyło się 20 czerw-
ca br., w którym wzięli udział przedsta-
wiciele samorządów, pomorscy lekarze 
oraz marszałek województwa pomor-
skiego Mieczysław Struk. W imieniu 
prezydenta miasta Krzysztofa Hilde-
brandta replikę statuetki Jakuba Wejhera 
marszałkowi województwa pomorskie-
go Mieczysławowi Strukowi wręczyła 
prezes zarządu Szpitale Pomorskie Sp. 
Z O.O. Jolanta Sobierańska – Grenda 
w ramach podziękowania za ogromy 
wkład w powstanie nowego budynku 
wejherowskiego szpitala.

— To jest dla nas wszystkich wielki 
dzień, ponieważ jest to duża inwesty-
cja, która ma służyć przede wszystkim 
pacjentom i poprawić komfort i bezpie-
czeństwo personelu. W dotychczasowej 
infrastrukturze mieliśmy duży problem 
z dostosowaniem się do potrzeb w za-
kresie liczby zabiegów operacyjnych 

i pacjentów – mówił Andrzej Zieleniew-
ski, wiceprezes Szpitali Pomorskich.

W nowej siedzibie Kaszubskiego Cen-
trum Chorób Serca i Naczyń znajduje 
się m.in. siedem sal operacyjnych w tym 
bardzo nowoczesna sala hybrydowa, 
a także Centralna Sterylizatornia i Za-
kład Patomorfologii.

— To była bardzo długa podróż, która 
doprowadziła do powstania czegoś na-
prawdę imponującego. Bardzo chciał-
bym, aby to była wizytówka Wejherowa 
na miarę Filharmonii Kaszubskiej – po-
wiedział Marek Szołkiewicz, ordynator 
oddziału kardiologii, angiologii inter-
wencyjnej. - Chcieliśmy, żeby to był 
ośrodek zauważalny. Dzisiaj z dumą to 
podkreślam, mamy ośrodek, który w za-
kresie leczenia chorób serca i naczyń nie 
ustępuje najlepszym tego typu ośrod-
kom w kraju i Europie. To jest powód 
do dumy.

Budowa obiektu zajęła dwa lata i kosz-
towała blisko 144 mln zł. W jednym miej-
scu będą oddziały angiologii interwencyj-
nej i kardiologii (40-łóżkowy, w tym sala 
Intensywnego Nadzoru Kardiologicz-

nego, dwie Pracownie Angiograficzne 
i Gabinet Diagnostyki RTG) oraz oddział 
kardiochirurgii z siedmioma stanowi-

skami wzmożonego nadzoru. W nowym 
obiekcie swoje miejsce znalazła również 
Centralna Sterylizatornia, a także Zakład 

Patomorfologii i Zakład Serologii Trans-
fuzjologicznej (Bank Krwi).

Źródło: UM Wejherowo

Otwarcie Kaszubskiego Centrum 
Chorób Serca i Naczyń w szpitalu

WEJHEROWO | Kaszubskie Centrum Chorób Serca i Naczyń 
przy Szpitalu Specjalistycznym im. Floriana Ceynowy w Wej-
herowie zostało oficjalnie oddane do użytku pacjentów.
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W roczniku znajdziemy wiele interesujących 
publikacji o działalności Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Wejherowie, Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, 
Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Wej-
herowie oraz Wejherowskiego Centrum Kultury-
Filharmonii Kaszubskiej. Stanowisko redaktora 
naczelnego tegorocznego wydania przypadło Hen-
rykowi Połchowskiemu.

Wejherowski Rocznik Kulturalny jest wydawany 
od 2015 roku. Publikacja przedstawia wydarzenia 
kulturalne, jakie były realizowane w danym roku. 
Są one prezentowane w różnych formach - wywia-
du, reportażu, czy artykułu popularnonaukowego 

wzbogacone fotografiami. W tym roku na okładce 
znalazł się zespół Art’ n’ Voices, który w minionym 
roku otrzymał prestiżową nagrodę Fryderyka w ka-
tegorii muzyki poważnej.

Książka ukazała się w Wydawnictwie REGION 
w Gdyni w nakładzie 200 egzemplarzy. Zainteresowa-
ni treścią publikacji czytelnicy mogą nabyć najnowsze 
wydanie "Wejherowskiego Rocznika Kulturalnego" 
w siedzibach wspomnianych czterech instytucji.

W wydarzeniu wziął udział zastępca prezyden-
ta, Arkadiusz Kraszkiewicz, który pogratulował 
wszystkim instytucjom bardzo udanego roku oraz 
kolejnej pięknej publikacji.

Źródło: UM Wejherowo
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Promocja Wejherowskiego 
Rocznika Kulturalnego
WEJHEROWO | Dzięki czwórporozumieniu wejherowskich instytucji kultury ukazało się kolejne wyda-
nie Wejherowskiego Rocznika Kulturalnego, tym razem za 2021 rok.
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Masz pięknie 
ukwiecony balkon 

lub ogród?

weź udział w konkursie!

Miłośnicy kwiatów i zieleni będą mieli 
okazję pochwalić się swoimi ukwieconymi 
balkonami i ogrodami, ponieważ prezydent 
Miasta wejherowa ogłosił XXV edycję 
„konkurs na najładniej ukwiecony 
i zazieleniony balkon, okno lub ogród 
na terenie Miasta wejherowa”.

Konkurs każdego roku pozwala docenić 
najpiękniejsze wejherowskie balkony, ogrody  
i ogródki działkowe. Organizowany jest 
w trzech kategoriach: balkony, okna 
w domach jedno- i wielorodzinnych; ogrody 
przydomowe oraz ogrody działkowe. 

Regulamin konkursu wraz ze wzorem 
zgłoszenia jest dostępny na stronie miasta: 
www.wejherowo.pl

zgłoszenia należy złożyć przez ePUAP lub 
pisemnie w Urzędzie Miejskim w Wejherowie, 
ul. 12 Marca 195, 84-200 Wejherowo do 30 
czerwca 2022 r.

zapraszamy do udziału!

Na nowym stadionie zmagały się młodzie-
żowe drużyny pożarnicze oraz seniorzy 
z jednostek OSP z terenu gminy Szemud. 
Słoneczna pogoda tego dnia podniosła 
już i tak gorące emocje w rywalizacji, ale 
nie przeszkodziła w zaciętej walce o każ-
dy punkt.
Wszyscy zawodnicy na stadionie w Boja-
nie pokazali wielkie umiejętności, talent 
i niezłomność. -Jesteśmy dumni, że na 
terenie gminy mamy tak mocne drużyny 
młodzieżowe oraz zespoły seniorów! - od-
powiada Urząd Gminy Szemud. - Pragnie-

my pogratulować wszystkim strażakom za 
piękną rywalizację i ducha walki. Dzięku-
jemy również sędziom za prace podczas 
zawodów. - dodaje.
Łącznie startowało 5 drużyn Młodzieżo-
wych Drużyn Pożarniczych (3 drużyny 
chłopców, 2 drużyny dziewcząt).
Poniżej prezentowane są wyniki zawodów:
MDP dziewczęta:
1 miejsce MDP Częstkowo,
2 miejsce MDP Szemud.
MDP chłopcy:
1 miejsce MDP Częstkowo,
2 miejsce MDP Łebno,
3 miejsce MDP Szemud.
Startowało 6 drużyn seniorów, w tym 1 
kobieca:
Seniorzy grupa C (kobiety):
1 miejsce OSP Bojano.
Seniorzy grupa A (mężczyźni):
1 miejsce OSP Bojano,
2 miejsce OSP Kielno,
3 miejsce OSP Szemud.
Nagrody za udział: OSP Łebno, OSP 
Częstkowo.
Najlepsza musztra wśród Młodzieżo-
wych Drużyn Pożarniczych – OSP Łebno 
(chłopcy).
Najlepsza musztra wśród kategorii A i C – 
OSP Bojano (kobiety)
Sędziowie dla seniorów byli wyznaczeni 
z KP PSP w Wejherowie (4 osoby).
Sędziowie dla MDP powołani zgodnie 
z regulaminem CTIF (5 osób).
Źródło: UG Szemud

strażacy z osP Bojano na i miejscu
Gmina szemud | Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią w Bojanie dnia 19 
czerwca odbyły się Gminne zawody sportowo - Pożarnicze.

fot. UG Szemud

Jednak najważniejszym punktem była debata 
i głosowanie nad wotum zaufania oraz absoluto-
rium dla wójta.

W trakcie sesji wójt zaprezentował najważniej-
sze elementy raportu o stanie gminy za rok 2021. 
W trakcie prezentacji przedstawione zostały naj-
ważniejsze zmiany, które zaszły w trakcie ostat-
niego roku, a także ogólne wskaźniki pokazujące 
dynamikę zmian. Pokazane zostały ogólne kwoty 
wykonania budżetu. W 2021 roku zrealizowane 
dochody wyniosły ponad 187 milionów złotych. 
Ogółem wydatki wyniosły ponad 161 milionów 

złotych. Z czego wynika, że rok zakończył się nad-
wyżką w wysokości niemal 26 milionów złotych. 
Zadłużenie samorządu na koniec roku wyniosło 
ponad 36 milionów złotych.

Wójt podziękował także radnym za wspólną pra-
cę na rzecz mieszkańców, a także urzędnikom, bez 
których zaangażowania nie byłoby możliwe osią-
gnięcie wielu z założonych planów.

W przeprowadzonych głosowaniach wszyscy rad-
ni, jednogłośnie opowiedzieli się za udzieleniem 
wotum zaufania oraz absolutorium wójtowi.

Źródło: UG Wejherowo
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Radni przyznali wotum 
zaufania dla wójta
GMINA WEJHEROWO | W dniu 15. czerwca odbyła się sesja XLII Rady Gminy Wejherowo. W porządku 
obrad były między uchwały bieżące w sprawie przejęcia nieruchomości i zmian w budżecie.
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Wydarzenie było okazją do złożenia życzeń, wy-
różnień oraz gratulacji. Serdeczne podziękowa-
nia na ręce Dyrektora Szkoły Doroty Muży-Szlas 
złożyła Starosta Wejherowski Gabriela Lisius, 
Wicestarosta Jacek Thiel oraz Przewodniczący 
Rady Powiatu Wejherowskiego Józef Reszke.
–  Wejherowska Szkoła Muzyczna pełni ważną 
rolę w życiu kulturalnym naszego powiatu. To 
prężnie działająca placówka, która umożliwia 
rozwijanie zdolności i umiejętności muzycznych 
u dzieci i młodzieży. O Państwa pracy świadczą 
wysokie wyniki uczniów, którzy zdobywają licz-
ne nagrody na ogólnopolskich i międzynarodo-

wych konkursach. Sukcesy te są efektem zaan-
gażowania i pasji wielu wspaniałych nauczycieli, 
którzy rozumieją potrzebę pielęgnowania indy-
widualnych predyspozycji uczniów. Dziękuję 
za trud i zaangażowanie w rozwijanie talentów 
młodych ludzi oraz kształtowanie wrażliwości 
muzycznej wychowanków. Życzę wielu sukce-
sów, wytrwałości w realizacji artystycznych pla-
nów oraz kolejnych działań w zakresie promocji 
kultury – powiedziała składając życzenia Staro-
sta Wejherowski Gabriela Lisius.
Obecnie placówka może poszczycić się wspa-
niałym dorobkiem dydaktycznym, którego 

najlepszym wyznacznikiem są sukcesy jej wy-
chowanków.
Podczas wydarzenia swój talent muzyczny za-
prezentowali uczniowie, absolwenci, nauczy-
ciele oraz przyjaciele szkoły.
Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Frydery-
ka Chopina w Wejherowie powstała 1 stycznia 
1972 r. w wyniku przekształcenia Państwowego 
Ogniska Muzycznego. Początkowo szkoła mia-
ła swoją siedzibę w Szkole Podstawowej nr 2. 
Własny budynek przy ul. Dworcowej 6 placów-
ka otrzymała w 1978 r.
źródło: Starostwo Powiatowe w Wejherowie
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Jubileusz Szkoły 
Muzycznej w Wejherowie
POWIAT | Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Wejherowie świętowała 
półwiecze swojego istnienia. Z tej okazji w Filharmonii Kaszubskiej odbyła się uroczysta Gala, podczas 
której podsumowano pięć dekad działalności.

W sali teatralnej Uniwersytetu Gdańskiego odbyło 
się podsumowanie Projektu Edukacyjnego „Uczę się 
bezpieczeństwa”. Podsumowania dokonali: Wojewoda 
Pomorski Dariusz Drelich i Komendant Wojewódzki 
Policji w Gdańsku nadinsp. Andrzej Łapiński. Szczegól-
nymi gośćmi byli pierwszoklasiści ze szkół podstawo-
wych województwa pomorskiego. Powiat wejherowski 
reprezentowały uczennice z Wejherowa i Redy.
Projekt realizowany był w roku szkolnym 2021/2022, 
w klasach pierwszych szkół podstawowych przez profi-
laktyków i dzielnicowych jednostek miejskich i powia-
towych Policji województwa pomorskiego. Policjanci 
spotykali się z dziećmi i prowadzili zajęcia w pięciu 
obszarach:

Bezpieczny w drodze do szkoły,•	
Bezpieczny w czasie ferii,•	
Bezpieczny w domu,•	
Bezpieczny w sieci,•	
Bezpieczny w czasie wakacji.•	

Pierwszoklasiści po przeprowadzonych przez poli-
cjantów spotkaniach edukacyjno – profilaktycznych 
sporządzali prace rysunkowe, które odzwierciedlały ich 
spojrzenie na sytuacje niebezpieczne, z jakimi mogą 
się spotkać na co dzień. Podczas uroczystej gali dzieci 
otrzymały upominki.
Źródło: KPP Wejherowo

rePrezentoWały 
PoWiat na Gali 
Projektu „uczę się 
BezPieczeństWa”
PoWiat | Podczas gali podsumowano projekt oraz 
wręczono upominki pierwszoklasistom, którzy wzięli 
udział w konkursie plastycznym.

fot. KPP Wejherowo

Największą kwotę – 16,8 mln zł otrzymał Powiat 
Wejherowski na rozbudowę drogi powiatowej Luzino 
– Sopieszyno – Dąbrówka na odcinku Luzino – Ro-
bakowo – etap 1 dojazd do trasy S6.

– Otrzymaliśmy kolejne środki z rządowego fun-
duszu Polski Ład, tym razem na przebudowę drogi 
powiatowej z Luzina w kierunku Robakowa. Inwe-
stycja bardzo ważna i potrzebna ze względu na Trasę 
Kaszubską, która niedługo zostanie oddana, co przy-
czyni się do zwiększonego ruchu na tym odcinku – 
podkreśla Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.

Pozostałe zadania, które otrzymały dofinansowanie:
Gmina Choczewo - modernizacja oczyszczalni •	
ścieków, budowa sieci kanalizacji deszczowej 
oraz rewitalizacja centrum wsi w Choczewie 
(13,3 mln zł), 
Miasto Wejherowo - budowa ścieżki rowerowej •	
wzdłuż ul. Ofiar Piaśnicy wraz z przebudową ul. 
Niskiej oraz budowa ul. Inwalidów Wojennych 
wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. So-
bieskiego w Wejherowie (11,8 mln zł),
Gmina Gniewino - budowa sieci kanalizacji sani-•	

tarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Ryb-
no (11,4 mln zł), 
Gmina Wejherowo - rozbudowa oświetlenia •	
w gminie (8,8 mln zł), 
Miasto Rumia - budowa podziemnych zbiorników •	
retencyjnych i wykorzystanie wód opadowych do 
podlewania roślinności w Rumi ( 4,2 mln zł),
Miasto Reda – przebudowa odcinka sieci kana-•	
lizacji deszczowej w ul. Wiejskiej w Redzie (4,2 
mln zł),
Gmina Linia - budowa lub modernizacja infra-•	
struktury drogowej w gminie (4,9 mln zł),
Gmina Luzino - budowa dróg na terenie gminy •	
(9,3 mln zł)
Gmina Szemud - rozbudowa układu drogowego •	
w miejscowości Szemud (5 mln zł),
Gmina Łęczyce - przebudowa drogi gminnej Na-•	
wcz- Łówcz w zakresie wykonania nawierzchni 
(3,3 mln zł).

Łącznie na projekty na terenie Powiatu Wejherow-
skiego pozyskano ponad 93 mln zł.

Źródło: Starostwo powiatowe w Wejherowie fo
t. 

St
ar

os
tw

o 
po

w
ia

to
w

e 
w

 W
ej

he
ro

w
ie

Ponad 93 mln zł dla samorządów z powiatu
POWIAT | Starosta Wejherowski oraz włodarze gmin z powiatu odebrali z rąk Wiceministra Infrastruktury Marcina Horały oraz Wojewody Pomorskiego Dariusza Drelicha symboliczne czeki na zadania, które będą 
realizowane w ramach drugiego rozdania z Polskiego Ładu.



W Powiatowym Zespole Szkół w Redzie podpisano porozumienie o współpracy z Jednostką Wojskową Formoza. Dzięki umowie od nowego roku szkolnego 2022/2023 w szkole powstaną dwie klasy o pro-
filu przygotowania wojskowego – po jednej w liceum i technikum.

Powiat Wejherowski
www.powiatwejherowski.pl /powiatwejherowski

Zaplanowane dochody powiatu wejhe-
rowskiego na dzień 31.12.2021 r. wynio-
sły 253 586 440,00 zł i zostały wykonane 
w wysokości 274 747 205,59 zł, co stanowi 
108,34% planu. Natomiast zaplanowane 
wydatki powiatu w kwocie 289 416 112,00 
zł zrealizowano w kwocie 247 684 429,13 
zł, co stanowi 85,58%. Wynika to z faktu, 
że część inwestycji zostanie zakończona 
w 2022 r. Mimo szczególnej sytuacji spo-
wodowanej pandemią powiat skutecznie 
pozyskiwał środki zewnętrzne z różnych 
źródeł na inwestycje drogowe, oświatowe 
i pomoc społeczną oraz wykonywał bieżą-
ce zadania. 

Ponad 36 mln zł dodatkowych środków 
udało nam się wprowadzić do budżetu 
powiatu. Dzięki pozyskanym funduszom 
realizowaliśmy zadania inwestycyjne 
oraz wsparliśmy bieżące funkcjonowanie 
placówek, w tym m.in. Domów Pomocy 
Społecznej czy placówek oświatowych 
w związku z pandemią – mówi Starosta 
Wejherowski Gabriela Lisius. 

Na zadania drogowe wydatkowano 
kwotę blisko 31,5 mln zł. W ramach tych 
środków wykonano remonty drogowe, 
z których większość realizowana była 
przy wsparciu źródeł zewnętrznych, m.in. 
z Rządowego Funduszu Dróg Samorządo-
wych (8 mln 287 tys. zł), Rządowego Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych (4 mln zł) czy 
rezerwy budżetu państwa (3 mln zł).

Kontynuowaliśmy budowę drogi na 
odcinku Tartaczna – Przemysłowa. Prze-
prowadziliśmy remont drogi powiatowej 

na odcinku Rozławski Bór – Dzięcielec, 
Świchowo – Świchówko, Wejherowo – 
Gniewowo, zrealizowaliśmy rozbudowę 
drogi powiatowej Kochanowo – DK nr 
6, modernizację ulicy Sabata w Rumi na 
odcinku od rzeki Zagórskiej Strugi do 
ul. Młyńskiej oraz wykonaliśmy budowę 
ciągu spacerowego wzdłuż ulicy Dębo-
górskiej na odcinku od Ronda Marszałka 
Maciej Płażyńskiego do Ronda Prezyden-
ta Lecha Kaczyńskiego – mówi Wicestaro-
sta Wejherowski Jacek Thiel.

Na zadania z zakresu oświaty wydatko-
wano rekordową sumę 110 mln 686 tys. 
zł. W tej kwocie znalazły się również pro-
jekty związane z rozwojem publicznego 
szkolnictwa zawodowego na terenie po-
wiatu wejherowskiego czy międzynarodo-
wa wymiana uczniów i kadry nauczyciel-
skiej oraz zadanie inwestycyjne dotyczące 
„Przebudowy, nadbudowy i rozbudowy 
budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 
1 w Wejherowie”.

W 2021 roku realizowano także dwie 
istotne inwestycje: „Przebudowę i nad-
budowę budynku Starostwa Powiatowe-
go w Wejherowie” i „Adaptację budynku 
położonego przy ul. Ofiar Piaśnicy 22 na 
potrzeby Środowiskowego Domu Samo-
pomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej”.

Ponadto samorząd powiatu dofinanso-
wał zakup samochodów pożarniczych dla 
OSP w Szemudzie, OSP w Łęczycach i OSP 
w Sasinie, ciężkiego samochodu operacyj-
nego na potrzeby Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie 

oraz lekkiego samochodu rozpoznawczego 
oraz nieoznakowanego radiowozu, urzą-
dzenia do badania przejrzystości szyb oraz 
wózków do mierzenia odległości dla Ko-
mendy Powiatowej Policji w Wejherowie. 

– Dziękuje wszystkim członkom za-
rządu, a także radnym za zaangażowanie 
i pomoc w realizacji budżetu. Serdeczne 
podziękowania składam także dyrek-
torom jednostek organizacyjnych oraz 

pracownikom Starostwa Powiatowego za 
codzienną pracę na rzecz mieszkańców 
w tym trudnym okresie pandemii – po-
wiedziała po głosowaniu Starosta Wejhe-
rowski Gabriela Lisius. 

Absolutorium dla Starosty 
i Zarządu Powiatu

Rada Powiatu Wejherowskiego przyznała wotum zaufania i udzieliła absolutorium Staroście Wejherowskiemu oraz Zarządowi Powiatu 
po przedstawieniu raportu o stanie powiatu za miniony rok i sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r. 
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Po wakacjach w PZS w Redzie 
pojawią się klasy o profilu przy-
gotowania wojskowego, w któ-
rych zajęcia praktyczne będą pro-
wadzić instruktorzy z Formozy.

– Od wielu lat w tej szkole 
kształcimy klasy mundurowe. 
Zaczynaliśmy od jednego od-
działu. Obecnie mamy już ponad 
400 uczniów. Wcześniej placów-
ka nawiązała współpracę z Mary-
narką Wojenną, Policją i Aresz-
tem Śledczym. Dzisiaj do tego 
grona dołączyła elitarna Jednost-
ka Wojskowa Formoza. Widzimy, 
że w dobrą stronę zaczęliśmy roz-
wijać naszą placówkę, bo z roku 
na rok obserwujemy coraz więk-

sze zainteresowanie kierunkami 
mundurowymi. Ze swojej strony 
mogę zapewnić, że będziemy 
dbać o dalszy rozwój tej szkoły, 
o infrastrukturę oraz o to byście 
zdobyli doświadczenie i prak-
tyczne umiejętności potrzebne 
do pracy w różnych formacjach 
mundurowych – mówiła Starosta 
Wejherowski Gabriela Lisius. 

Gośćmi honorowymi wyda-
rzenia byli: Wiceminister Infra-
struktury Marcin Horała oraz 
Wojewoda Pomorski Dariusz 
Drelich.

Porozumienie swoimi podpi-
sami sygnowali: Starosta Wejhe-
rowski Gabriela Lisius, Dowódca 

Jednostki Wojskowej Formoza 
kmdr Jan Kwiatkowski oraz Dy-
rektor PZS w Redzie Dorota No-
wicka-Klimowicz.

– Od 2012 r. prowadzimy z du-
żym sukcesem największą w tej 
chwili w północnej Polsce szkołę 
mundurową. W tym roku rozpo-
czynamy kolejny program Mi-
nisterstwa Obrony Narodowej – 
wyjaśnia Dyrektor PZS w Redzie 
Dorota Nowicka–Klimowicz.

Celem porozumienia jest prak-
tyczne przygotowanie młodych 
ludzi do pełnienia służby woj-
skowej oraz zachęcenie uczniów 
do wstępowania w szeregi jed-
nostki specjalnej. fo
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Komandosi będą szkolić uczniów powiatowej szkoły w Redzie
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W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców oraz tury-
stów korzystających z nadmorskich atrakcji, policjanci 
z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, dzielni-
cowi, policjanci ruchu drogowego, profilaktyk i oficer 
prasowy przeprowadzili akcję profilaktyczno-edukacyj-
ną podczas uroczystego otwarcia przystani kajakowej 
nad jeziorem Orle.
Mundurowi rozmawiali z uczniami szkół podstawowych 
i ich opiekunami o zasadach bezpiecznego zachowa-
nia na plaży oraz w trakcie kąpieli. Podczas spotkania 
uczestnicy byli instruowani jak zachowywać się nad 
wodą. Policjanci zwracali też uwagę na to, aby wybierać 
tylko strzeżone kąpieliska i stosować się do regulaminu 
oraz znaków ustawionych na plażach. Młodzi ludzie do-
wiedzieli się także jak zachować bezpieczeństwo w ru-
chu drogowym będąc jego pieszym uczestnikiem oraz 
rowerzystą. Nie zabrakło informacji na temat uprawnień 
do kierowania rowerem oraz jazdy hulajnogą elektrycz-
ną. Funkcjonariusze zwracali uwagę na konieczność 
noszenia elementów odblaskowych zwłaszcza przez pie-
szych poruszających się w obrębach dróg po zmierzchu.
Źródło: KPP Wejherowo

"kręci mnie 
BezPieczeństWo nad 
Wodą” – Policyjna 
PoGadanka
orle | latem często korzystamy z wodnych atrakcji, 
ale i tam też musimy być ostrożni. Policjanci w swoich 
akcjach edukacyjnych przypominają jak bezpiecznie 
odpoczywać nad wodą.

fot. KPP Wejherowo
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Nie zostawiaj dziecka w samochodzie
POWIAT | Niebezpieczne dla naszego zdrowia jest przebywanie w rozgrzanym samochodzie, 
a pozostawienie w nim dzieci oraz zwierząt prowadzi do pewnej tragedii- wystarczy tylko chwila.

Nigdy nie zostawiajmy dziecka samego 
w samochodzie, szczególnie w czasie upa-
łów. Temperatura w rozgrzanym aucie sięga 
nawet do 50- 60 stopni. Kiedy zauważymy 
pozostawione w pojeździe dziecko bądź 
zwierzę, reagujmy natychmiast, zawiada-
miajmy służby ratunkowe, w tym Policję.

Wysokie temperatury w połączeniu 
z brakiem rozsądku i wyobraźni są bardzo 
niebezpieczne. Policjanci apelują, aby nie 
zostawiać w samochodzie, nawet na chwi-
lę, dzieci i zwierząt. Przy upałach wewnątrz 
zamkniętego samochodu nie ma cyrkulacji 
powietrza, które umożliwiałoby swobod-
ne oddychanie. Lekko uchylone szyby, czy 
miska z wodą pozostawiona dla psa sprawy 
nie załatwią. Temperatura wzrasta o dodat-
kowe kilkadziesiąt stopni Celsjusza, a przez 
brak rozwagi może dojść do tragedii.

Widząc pozostawione w pojeździe 
dziecko lub zwierzę, reaguj natychmiast. 
Skontaktuj się z numerem alarmowym 
112. Rozejrzyj się, właściciel samochodu 
może być w pobliżu. Podczas rozmowy 
telefonicznej uważnie słuchaj oraz wyko-
nuj polecenia dyspozytora lub policjanta. 
Być może usłyszysz polecenie, aby dla ra-
towania życia zbić w samochodzie szybę. 
Jeżeli to możliwe, zostań na miejscu do 
czasu przyjazdu służb.

Nie zabieraj ze sobą zwierząt w podróż 
samochodem, jeśli planujesz załatwianie 
różnych spraw i wiesz, że nie będziesz 
mógł go ze sobą zabrać. Często takie oso-
by tłumaczą się, że wyszły tylko na chwilę, 
aby zrobić zakupy lub coś załatwić, albo że 
zostawiły w samochodzie uchyloną szybę. 
Nawet w ten sposób naraża się pozostawio-

ne zwierzę na zagrożenie – uchylona szyba 
nie poprawi cyrkulacji gorącego powietrza 
wewnątrz pojazdu, a pozostawienie szcze-
liny zachęca psa do tego, by wkładał tam 
pysk, poszukując źródła „powiewu’’. Wcale 
też nie trzeba długiego czasu, aby zwierzę 
mogło ulec przegrzaniu, odwodnieniu, 
udarowi czy nawet uduszeniu.

Pamiętaj, że jeśli funkcjonariusze 
stwierdzą, że dłuższe pozostawanie psa 
w aucie zagraża jego życiu, mają prawo 
użyć wszelkich środków, umożliwiają-
cych wydostanie go z pojazdu – włącznie 
z wybiciem szyby.

Nieodpowiedzialnemu właścicielowi 
czworonoga grozi mandat karny, a w szcze-
gólnych przypadkach nawet zarzuty karne 
za znęcanie się nad zwierzęciem.

Źródło: KPP Wejherowo fo
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burMisTrz MiasTa ruMi
tel. (58) 679 65 00 urzad@um.rumia.pl 

Rumia, dnia 24.06.2022 r.

ogłoszenie burMisTrza MiasTa ruMi
o przyjęciu dokumentów

na podstawie art. 43 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:

zarządzeniu nr 1474/205/2022 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 14.06.2022 r. w sprawie przyjęcia •	
dokumentu: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi w rejonie ul. 
Ślusarskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 
informacje o ww. dokumentach:

zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie informacji o środowisku i jego ochronie –  »
www.ekoportal.pl, na stronie Biuletynu informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi, na tablicy ogłoszeń, 
w lokalnej prasie;
Projekt wraz z niezbędną dokumentacją był wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 15.04.2022  »
r. Do 17.05.2022 r. W siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, w pok. nr 200 oraz na stronie 
BiP;
W celu umożliwienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektu ww. Dokumentu w dniu   »
26.04.2022 r. została przeprowadzona dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu  
rozwiązaniami;
Każdy kto kwestionował ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu mógł wnieść uwagi w formie  »
pisemnej do dnia dn. 31.05.2022 r. na adres: Urząd Miasta Rumi, 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7.

zarządzeniu nr 1475/206/2022 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 14.06.2022 r. w sprawie przyjęcia •	
dokumentu: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą nr 
Xi/161/2019 Rady Miejskiej Rumi z dnia 3 października 2019 r. w rejonie ul. dębogórskiej i ul. gdańskiej.  
informacje o ww. dokumencie:

zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie informacji o środowisku i jego ochronie –  »
www.ekoportal.pl, na stronie Biuletynu informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi, na tablicy ogłoszeń, 
w lokalnej prasie;
Projekt wraz z niezbędną dokumentacją był wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 18.02.2022  »
r. Do 18.03.2022 r. Oraz 22.04.2022 r. Do 24.05.2022 r. W siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. 
Sobieskiego 7, w pok. nr 200 oraz na stronie BiP;
W celu umożliwienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektu ww. Dokumentu w dniu   »
08.03.2022 r oraz w dniu 26.04.2022 r. zostały przeprowadzone dyskusje publiczne nad przyjętymi 
w projekcie zmiany planu  rozwiązaniami;
Każdy kto kwestionował ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu mógł wnieść uwagi w formie  »
pisemnej do dnia dn. 03.04.2022 r oraz do 08.06.2022 r. na adres: Urząd Miasta Rumi, 84-230 Rumia, ul. 
Sobieskiego 7.

zarządzeniu nr 1476/207/2022 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 14.06.2022 r. w sprawie przyjęcia •	
dokumentu: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi dla obszaru położonego 
w rejonie „góry Markowca” etap ii wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.  
informacje o ww. dokumentach:

zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie informacji o środowisku i jego ochronie –  »
www.ekoportal.pl, na stronie Biuletynu informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi, na tablicy ogłoszeń, 
w lokalnej prasie;
Projekt wraz z niezbędną dokumentacją był wyłożony do publicznego wglądu w dniach od  »
15.04.2022 r. Do 17.05.2022 r. W siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, w pok. nr 200 
oraz na stronie BiP;
W celu umożliwienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektu ww. Dokumentu w dniu   »
26.04.2022 r. została przeprowadzona dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu  
rozwiązaniami;
Każdy kto kwestionował ustalenia przyjęte w projekcie planu mógł wnieść uwagi w formie pisemnej  »
do dnia dn. 31.05.2022 r. na adres: Urząd Miasta Rumi, 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7.

Referat Planowania Przestrzennego
Urząd Miasta Rumi

Policjanci prewencji z Redy, kilka dni temu przed 
godziną 20:00 nadali sygnały świetlne i dźwiękowe do 
zatrzymania kierowcy audi. Mężczyzna jednak zignoro-
wał wydane polecenie do zatrzymania, przyspieszył i za-
czął uciekać. Funkcjonariusze ruszyli za nim w pościg 
i po krótkiej chwili zatrzymali audi na ul. Spółdzielczej. 
Sprawdzenie trzeźwości kierującego 28-latka wykazało, 
że był on trzeźwy. Od kierowcy została pobrana krew do 
analizy, w celu sprawdzenia, czy nie znajdował się pod 
wpływem innych substancji zabronionych. Mężczyzna 
został doprowadzony do policyjnego pomieszczenia dla 
osób zatrzymanych, a jego samochód został zabezpie-
czony na policyjnym parkingu.
Kierowcy, którzy nie stosują się do obowiązujących 
przepisów i decydują się na ucieczkę przed policjanta-
mi popełniają przestępstwo i narażają siebie i innych 
użytkowników dróg na niebezpieczeństwo utraty życia 
i zdrowia. Czyn ten zagrożony jest karą pozbawienia 
wolności od 3 miesięcy do 5 lat.
Źródło: KPP Wejherowo

nie zatrzymał się do 
kontroli droGoWej
reda | kierowca audi nie zatrzymał się do kontroli 
i zaczął uciekać. został zatrzymany po pościgu, teraz 
grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

fot. KPP Wejherowo/archiwum
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Kilka dni temu w Wejherowie patrol ruchu drogowego przejeżdżając 
przez skrzyżowanie o ruchu okrężnym na drodze krajowej, zauważył 
jak kierująca samochodem audi a4 podczas skrętu w lewo, przejechała 
na czerwonym świetle.

Widząc popełnione wykroczenie drogowe policjanci pojechali za 
kierującą i zatrzymali ją do kontroli drogowej. Funkcjonariusze spraw-
dzili dokumenty oraz trzeźwość kierującej, była trzeźwa. Za popełnio-
ne wykroczenie drogowe kobieta została ukarana mandatem karnym 
w wysokości 500 zł oraz 6 punktami karymi.

Źródło: KPP Wejherowo

Kierująca 
przejechała 
na czerwonym
WEJHEROWO | Przejechała na czerwonym świetle przez skrzyżowa-
nie przy jadącym nieopodal radiowozie. Kobieta została zatrzymana 
do kontroli oraz ukarana mandatem.
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W dniu 21. czerwca odbyło się uroczyste 
otwarcie przystani kajakowych. Budowa 
przystani kajakowych i infrastruktury tu-
rystycznej została zrealizowana w ramach 
projektu pn. “Pomorskie Szlaki Kajakowe 
– Meandry Północy, Rzeka Reda – Gmi-
na Wejherowo”. Do użytku mieszkańców 
zostały oddane trzy przystanie kajako-
we- przystań nad jeziorem Orle, przystań 
kajakowa i flisaka w Bolszewie. Projekt 
dofinansowany jest w ramach Regional-

nego Programu Operacyjnego dla Woje-
wództwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 
Całość inwestycji wynosi 682 280.00 zł, 
a dofinansowanie 579.938,00 zł.

Uroczystego przecięcia wstęgi doko-
nali wójt Przemysław Kiedrowski, sołtys 
Góry- Genowefa Dampc oraz Janusz Frąc-
kowiak- znany popularyzator żeglarstwa 
i edukacji wodnej z Rewy. Impreza była 
okazją także do zainaugurowania sezonu 
turystycznego w gminie Wejherowo.

- Bardzo się cieszę, że ofertą turystycz-
na naszej gminy systematycznie się po-
większa i powstają kolejne obiekty. Jestem 
przekonany, że przystań na jeziorze Orle 
jak i przystanie na kanale Redy, które 
dziś oddaliśmy do użytku będą cieszyły 
się dużą popularnością. Dotychczas je-
zioro Orle było wykorzystywane niemal 
wyłącznie przez wędkarzy i był to akwen 
trochę zapomniany i niedoceniany.- za-
znaczył wójt.

Do dyspozycji wszystkich przybyłych 
zostały oddane kajaki i rowerki wodne. 
Mimo wiejącego dość silnego wiatru, 
chętnych nie brakowało i na tafli jezio-
ra Orle zaroiło się od kolorowych łódek. 
Śmiałkowie mogli także skorzystać z prze-
jażdżki oferowanej łodzią motorową przez 
ratowników z Ratownictwa Wodnego 
Szemud.

Poza tym każdy mógł skosztować bi-
gosu, kiełbaski z grilla, a także słodkich 
smakołyków przygotowanych przez panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich z Orla. Moż-
na było wziąć udział także w warsztatach 
kreatywnych przygotowanych przez Bi-
bliotekę i Centrum Kultury Gminy Wej-
herowo.  Powiatowa Komenda Policji 
przeprowadziła krótki wykład na temat 

bezpieczeństwa na wodzie, a także jak 
zachować bezpieczeństwo w okresie wa-
kacyjnym. Na imprezie z okazji otwarcia 
przystani przybyli uczniowie ze wszyst-
kich szkół z terenu gminy Wejherowo, za-
proszeni goście i mieszkańcy gminy.

-Składamy serdeczne podziękowania 
wszystkim, którzy przyczynili się do or-
ganizacji tego wydarzenia, w szczegól-
ności: Wypożyczalni kajaków MJGessler, 
Wypożyczalni Kajaków Wiosło spływy 
kajakowe, OSP Orle, OSP Gościcino, OSP 
Kniewo, PSK Gdynia, kapeli kaszubskiej 
Zbierańce, Ratownictwu Wodnemu z Sze-
muda, Wytwórni Wędlin Sobolski, Kołu 
Gospodyń Wiejskich z Bolszewa. - infor-
muje Urząd Gminy Wejherowo.

Źródło: UG Wejherowo

Przystanie kajakowe oddano do użytku
GMINA WEJHEROWO | Nawet poranne opady nie odstraszyły mieszkańców przed tłum-
nym przybyciem na imprezę z okazji otwarcia przystani kajakowych.
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Odbędą się ona 25 czerwca (sobota) w ma-
lowniczo położonym miejscu – na plaży nad 
jeziorem Wysoka w Kamieniu. Od kilkunastu 
lat jest to strzeżone miejsce do kąpieli. W tym 
roku również od 1 lipca do końca sierpnia, 
codziennie bezpieczeństwa kąpiących strzec 
będą wykwalifikowani ratownicy.

W sobotę impreza zacznie się już o 16.00. 
piknikiem rodzinnym Strongman Show Kan-
cerscy, który potrwa około trzech godzin. 
Później organizatorzy zapraszają na szereg 
atrakcji dla dorosłych i dzieci.

O 18.45  wystąpi Orkiestra Dęta Gminy 
Szemud, która ostatnio święci wiele sukce-
sów. O 20.00 zagra zespół „Rodzina Adam-
sów Kaźmierczak Band”. O 21.00 do zabawy 
zaprosi zespół „Jorrgus” a o 22.00 zaczaruje 
światłem Teatr Ognia „Los Fuegos”. W ciągu 
całej imprezy Organizator przewidział wiele 
konkursów i zabaw dla dorosłych i dzieci.

Akademia Sztuk Tradycyjnych i Współcze-
snych zaprasza do „Zagrody Ceramika” na 
pokaz toczenia naczyń glinianych na kole 
kopanym. Można będzie również spróbować 
swoich sił i samemu toczyć, czy po prostu coś 
ulepić z gliny rękoma. Ponieważ impreza od-
bywać się będzie nad jeziorem, sobótkowym 
zwyczajem będą puszczane wianki na wodę 
uplecione wcześniej z paniami z biblioteki 
gminnej w „kwietnym zakątku”. Będą dmu-
chane atrakcje dla dzieci, malowanie buziek 
i tradycyjnie „Świętojański Bieg po zdrowie”. 
Od około 22.30 do 1.30 trwać będzie zabawa 
taneczna.

- Wójt Gminy Szemud Ryszard Kalkowski 

wraz z Gminnym Centrum Kultury, Sportu 
i Rekreacji w Szemudzie zapraszają na Sobót-
ki Gminne. Dużo będzie się działo. Mamy na-
dzieję, że ten krótki opis zachęcił Państwa do 
odwiedzenia gościnnej Gminy Szemud w dniu 

Sobótek Gminnych, ale i każdego innego dnia 
korzystając z jej uroków a latem zwłaszcza 
z kąpieliska w Kamieniu. - odpowiada Urząd 
Gminy Szemud.

Źródło: UG Szemud
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Sobótki w Gminie Szemud
GMINA SZEMUD | Sobotnie popołudnie zapowiada się bardzo intensywnie. Dla uczestników przygotowano m. in. Pokazy, warsztaty i tańce 
oraz pyszne jedzenie.

Kuchnia tajska, amerykańska, ukraińska, gruzińska, 
meksykańska, a nawet holenderska – to tylko niektóre 
specjały, które czekały na mieszkańców 18-19 czerwca 
na Placu Jakuba Wejhera. Po za food truckami, które 
co roku odwiedzają Wejherowo pojawiły się dania, 
które dopiero debiutowały na festiwalu. Dzięki różno-
rodnej kuchni festiwal był okazją dla uczestników do 
odbycia kulinarnej podróży dookoła świata. Ponadto 
wybrano najlepszy food truck, którym okazał pojazd 
serwujący włoskie arancini.
Źródło: UM Wejherowo

food trucki zjechały 
do WejheroWa Po raz 
szósty
WejheroWo | Po raz szósty do Wejherowa zjechały 
się kuchnie całego świata, a to wszystko za sprawą 
kolejnej edycji festiwalu food trucków, który miał 
miejsce w miniony weekend na Placu jakuba Wejhera.

fot. UM Wejherowo
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Ciekawostka
Czy wiesz, że pokrzywa zawiera 
sekretynę, która wpływa na produkcję 
żółci w wątrobie oraz aktywizuje pracę 
trzustki? Co więcej ta roślina reguluje 
przemianę materii i ułatwia trawienie 
dzięki czemu wspomaga odchudzanie.  

Nordic Walking – recepta na zdrowie 
na łonie przyrody

To niewiele wymagająca forma re-
laksu, a jednocześnie mająca duży 
wpływ na nasze zdrowie. Wystar-
czy chwycić kijki i… zacząć uprawiać 
Nordic Walking. Zwłaszcza, że okoli-
ce Wejherowa obfitują w trasy, które 
warto pokonać „z kijami”.

„Nordic Walking jest ciekawą i przy-
jemną formą aktywnego spędzania 
wolnego czasu oraz zdrowego stylu 
życia w harmonii z otaczającą nas 
przyrodą, a także pełni rolę inte-
gracyjną mieszkańców Wejherowa 
i okolic” – czytamy na facebooko-
wym profilu Wejherowskiego Klubu 
Nordic Walking.

Ale zacznijmy od początku. Za pra-
ojców nordic walkingu można uznać 
fińskich narciarzy, którzy w latach 
30. XX w. włączyli spacery z kijkami 
narciarskimi do swojego letniego tre-
ningowego. Ale historia sportu, którą 
znamy dziś, jest o wiele krótsza.

- W 1988 r. Amerykanin Tom Rutlin 
nieco przerobił zwykłe zjazdowe 
kijki narciarskie i zaczął promować 
marsz z nimi, jako oddzielną for-
mę aktywności: exerstrider. Prawie 
w tym samym czasie Fin Marko 
Kantaneva wręczył podczas letnich 
przygotowań kijki narciarskie swo-
im uczniom trenującym biegi nar-
ciarskie. Na podstawie obserwacji 
młodych zawodników oraz badań 
przeprowadzonych później w Fin-

nish Sports Institute w Vierumäki, 
Kantaneva napisał pracę magister-
ską poświęconą sauvakävely, czyli 
„chodzeniu z kijami". Nazwa nordic 
walking powstała 1997 r., kiedy fiń-
ska firma Exel postanowiła wykorzy-
stać pomysł Kantanevy i wypuściła 
na rynek pierwsze kije specjalnie 
zaprojektowane do chodzenia. Tak 
rozpoczęła się ekspansja jednej 
z najszybciej zdobywających popu-
larność form aktywności – opisuje 
Sergiusz Sachno z Nadleśnictwa 
Wejherowo, gdzie z powodzeniem 
można uprawiać tę formę sportu.

Pojawia się jednak pytanie, po co 
nam w ogóle potrzebne te kije? Czym 
różni się to od normalnego spaceru?

- Okazuje się, że podczas zwykłego 
marszu wykorzystujemy zaledwie 
40 proc. naszych mięśni. Ruchy wy-
konywane podczas marszu z kijami 
angażują prawie 90 proc. mięśni. 
A więc Nordic Walking dużo inten-
sywniej wzmacnia nasze ciało. Przy 
tym, dzięki kijkom, działają na nie 
mniejsze obciążenia. Taka aktyw-
ność jest więc bezpieczniejsza dla 
osób otyłych lub z problemami ze 
stawami kolanowymi. Kijki wymu-
szają też bardziej wyprostowana 
sylwetkę i poprawiają stabilność 
na nierównym terenie. Uprawianie 
tego sportu przez godzinę pozwala 
spalić 400-700 kalorii, czyli o 20-
40 proc. więcej niż podczas zwykłe-

go spaceru. Mocniej pracują także 
płuca – o 20-60 proc. niż w czasie 
marszu – wyjaśnia Sachno.

I radzi, jak prawidłowo korzystać 
z kijków.

- Najpierw zakładamy na ręce paski 
kijków, tak, by nie były zbyt luźne. 
Później swobodnie opuszczamy 
ręce wzdłuż tułowia i ciągniemy 
kije. Marsz zaczynamy naturalnie, 
wahadłowo poruszając rękami. Kie-

dy ramię jest w górze, chwytamy 
rękojeść kija i cofamy ramię wywie-
rając delikatny nacisk. Kiedy ramię 
będzie na wysokości biodra, pusz-
czamy rękojeść i znów unosimy ra-
mię, ciągnąc kij. Kiedy wypadniemy 
z rytmu najlepiej wznowić marsz od 
ciągnięcia kijów. Kiedy nie jesteśmy 
pewni swojej techniki, powinniśmy 
poprosić o konsultacje trenera. To 
niewielki wydatek, dzięki któremu 
nasz wysiłek będzie efektywny – za-
pewnia.

Jak podkreślają przedstawiciele 
Wejherowskiego Klubu Nordic Wal-
king chodzić z kijami można w zasa-
dzie w każdym miejscu na ziemi, tak 
nad morzem jak i w górach. Jednak, 
aby to robić prawidłowo polecamy 
rozpoczynać przygodę z Nordic 
Walking pod okiem doświadczone-
go instruktora. Aby to zrobić można 
skontaktować się z Polską Federacją 
Nordic Walking - tel. 795 481 546, 
www.pfnw.eu.
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Te uciążliwe owady pojawiają się zawsze 
w sezonie letnim i mogą naprawdę uprzy-
krzyć urlop. By je skutecznie odstraszyć 
nie trzeba kupować chemicznych prepa-
ratów.

Komary żywią się białkiem zawartym we 
krwi, poprzez ukłucie aparatem gębo-
wym i wstrzyknięciu pod skórę śliny za-
pobiegającej krzepnięciu krwi . Tym, co je 
przyciąga do nas jest wytwarzany dwutle-
nek węgla, zapach potu i krwi oraz wyższa 
temperatura ciała.

Jeśli chcemy skutecznie unikać koma-
rów nie przebywajmy blisko jezior, krze-
wów i lasów liściastych, gdyż są to ich 
siedliska. Starajmy się nie wychodzić 
na zewnątrz w godzinach wieczornych, 
ponieważ jest to pora aktywności tych 
owadów. Jeśli jednak już chcemy wyjść 
na dwór, zakładajmy odzież z długim 
rękawem i nogawkami lub używajmy 
preparatów odstraszających na odsło-
nięte partie ciała. Należy też pamiętać 
by odzież nie była w jaskrawych kolo-
rach, które też przyciągają komary. Tutaj 
sprawdzą się kolory neutralne jak np. 
ciemna zieleń, szary, brązowy czy beżo-
wy. Nie pijmy gazowanych napojów, ze 
względu na zawartość dwutlenku węgla 
oraz nie zabijajmy omarów na swoim cie-
le, bo przyciągniemy ich więcej przez za-
pach krwi. Unikajmy aktywności fizycz-
nej w godzinach wieczornych, dbajmy 
o higienę osobistą i używajmy kosmety-
ków bezzapachowych.

Naturalny preparat do odstraszania koma-
rów możemy zrobić sami w domu, z tylko 
dwóch składników. Posłużą nam do tego 
olejki eteryczne i żytnia wódka. Olejki, 
które najlepiej odstraszą komary to: mig-
dałowy, goździkowy, cytrynowy, wani-
liowy, eukaliptusowy, sosnowy i kokoso-
wy. Bardzo skuteczne są również olejki 
z waleriany, kamfory, anyżu oraz olejek 
herbaciany. By przygotować domowy od-

straszacz do pojemnika z aerozolem wlej 
szklankę wódki żytniej i dodaj do niej 20 
ml wybrane olejku, następnie wymieszaj 
to. Przed użyciem na ciało, zrób próbę 
uczuleniową na skórze za uchem.

Chronić przed komarami trzeba też na-
sze domy. Owady lubią chować się za 
meblami czy framugami okien, w któ-
rych nie ma moskitiery. By komary 
unikały naszego domu wystarczy mieć 
w nim na parapetach odpowiednie ro-
śliny, które są odpychające w zapachu 
dla tych stworzeń. Do takich roślin za-
licza się:

Kocimiętka – zawiera olejek eteryczny 
nazywany neptalakton i kwitnie w okre-
sie, kiedy omary są najbardziej aktywne. 
Można ją hodować na parapecie lub bal-
konie. Podobne właściwości do kocimięt-
ki ma pelargonia.

Bazylia – intensywność jej zapachu dla 
omarów jest odczuwalna jeszcze bar-
dziej niż dla ludzi. Można uprawiać ją na 
parapecie.

Liście mięty – orzeźwiający aromat jest bar-
dzo skuteczny, w połączeniu z bazylią obok 
stworzy niewidzialną tarczę. Świetnie sobie 
poradzi solo na parapecie. Podobne działa-
nie mają też liście pomidorów.

Plektrantus koleusowaty – zwany również 
komarzycą lub komarowcem, swoim zapa-
chem odstrasza komary oraz mole. Kwitnie 
przez pół roku, od maja do początku jesieni 
co daje ochronę na cały sezon letni.

Turówka wonna – inaczej też żubrówka. 
Jest to trawa wykorzystywana w Polsce 
do aromatyzowania wódki, ale jej zapach 
jest odrzucający dla komarów, podobne 
właściwości ma roślina o nazwie mirt.

Przy odstraszaniu komarów z domu przy-
datne będą również świece i kadzidła 
z olejkami eterycznymi. Warto jest zain-
westować w moskitiery na okna, które 
często otwieramy.

MF

Jak skutecznie 
odstraszać komary?
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Domowe peelingi do ciała

Peeling jest jednym z zabiegów 
pielęgnacyjnych ciała, polegają-
cym na złuszczeniu martwych 
komórek naskórka. Dzięki tej 
czynności powtarzanej regu-
larnie, poprawia się kondycja 
i wygląd skóry.

Peeling można wykonywać na skórze ciała, twarzy oraz 
głowy, co niesie za sobą wiele korzyści. Efektami, jakich 
możemy się spodziewać po regularnym peelingu ciała 
to: gładka skóra, wygładzenie zmarszczek i nierówności, 
przyspieszenie procesu odnowy komórek, pobudzone 
krążenia. Regularność w przypadku peelingów oznacza 
wykonywanie go przynajmniej raz w tygodniu.
By peeling był bardziej naturalny, możemy do jego zro-
bienia wykorzystać to, co już mamy w kuchni i łazience. 
Sól w kosmetykach działa przeciwzapalnie i odkażają-
co. Jako składnik peelingu świetnie złuszcza naskórek 
w sposób mechaniczny. Olejki natomiast chronią skórę 
przed toksynami oraz utratą wilgoci, przy czym dostar-
czają cennych minerałów, witamin, roślinnych steroli 
oraz spowalniają starzenie flawonoidów.
Składniki:

½ szklanki soli morskiej,•	
¼ szklanki olejku jojoba,•	
¼ szklanki olejku migdałowego,•	
1 łyżka startej skórki z cytryny.•	

Przygotowanie:
Wszystkie składniki w podanych proporcjach należy po-
łączyć w naczyniu. Gotową masę nakładać na zwilżoną 
skórę, wmasowując ją okrężnymi ruchami. Po zabiegu 
ciało spłucz ciepłą wodą i nałóż ulubiony balsam.
W kolejnym przepisie przygotowanie i stosowanie jest 
takie samo. Składniki podawane są na jedna porcję. Olej-
ki eteryczne lub oleje można dobierać według własnych, 
ulubionych zapachów.
Składniki:

¼ szklanki żelu pod prysznic,•	
3 łyżki fusów z kawy,•	
1 łyżka soli,•	
1 łyżka oleju z awokado.•	

Będąc nad morzem, również możemy zrobić peeling i to 
najbardziej naturalny. Morski piasek jest bardzo dobrym 
składnikiem peelingującym. Spacerując brzegiem morza 
ścieramy w delikatny sposób ze stóp zrogowaciały na-
skórek, przy czym masujemy nasze stopy. Piasku z morza 
można zabrać ze sobą trochę do woreczka i wykorzysty-
wać również do peelingu całego ciała, byle nie na twarz, 
bo piasek może dostać się do oczu.

MF
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Orzeźwiające lemoniady na cieplejsze dni

Kiedy temperatura na zewnątrz rośnie, ważne 
jest by odpowiednio nawadniać swój orga-
nizm. Dla tych, którzy nie są fanami zwykłych 
elektrolitów, proponujemy lemoniady.

Niedobory wody mają bardzo nieprzyjemne 
skutki. Objawami są np. zaburzenia pamięci 
i koncentracji, zaburzenia koordynacji ruchów 
i uporczywe bóle głowy. Wraz za tymi skutkami 
idzie również wysychanie błon śluzowych, co 

prowadzi do obniżenia odporności organizmu, 
który składa się z ok. 60-70 % wody. Utrata 
20% z tego może doprowadzić do śmierci.

W ciągu dnia tracimy od 2 do 3 litrów wody, 
którą musimy uzupełnić dla dobrego samo-
poczucia. Szczególnie w ciepłe dni, bardzo 
ważne jest by ją uzupełniać. Woda jest głów-
nym składnikiem tkanek i płynów ustrojowych 
w ciele, służy m.in. do zmniejszania tarcia 

miazgi w stawach przez co ich ruchliwość jest 
większa, chroni mózg, rdzeń kręgowy i płód 
przed urazami mechanicznymi. By po naszym 
organizmie mogły rozchodzić się składniki 
pokarmowe potrzebna do tego jest również 
woda, która przy tym też usuwa i wydala pro-
dukty przemiany materii oraz toksyczne związ-
ki nagromadzone w mięśniach podczas wysił-
ku fizycznego. Jest niezbędną przy procesie 
trawienia, przełykania pokarmu, odczuwania 

smaku oraz prawidłowego działania enzymów 
trawiennych.

Ważnym jest też to, by uzupełniać utracone wraz 
z potem minerały. Sprawdzi się przy tym woda 
mineralna lub różne produkty spożywcze.

Jednak jeśli nie chcemy pić zwykłej wody, mo-
żemy pokusić się o lemoniady pełne smaków 
dzięki owocom i warzywom.
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Przygotowanie:

Do rondelka 
wlewamy wodę 
i dodajemy cu-
kier oraz świe-
żą miętę, nie 
trzeba jej kro-
ić. Następnie 
podgrzewamy 
wszystko do 
momentu roz-
puszczenia się 
cukru, w mię-
dzyczasie roz-

cierając łyżką miętę. Po rozpuszczeniu się cukru usuwamy liście 
mięty i odstawiamy rondelek z zawartością do przestygnięcia. 
Arbuza przekrajamy na pół i wydrążamy z niego miąsz, który wkła-
damy do naczynia blendera. Owoc miksujemy na mus, następnie 
przez sitko, by oddzielić pestki, przelewamy do rondelka. Całość 
mieszamy, dolewamy soku z wyciśniętej cytryny wedle uznania. 
Przed podaniem schładzamy w lodówce.

Orzeźwiający arbuz

Składniki:
arbuz 1,5 kg•	
cukier•	
woda 250 ml•	
cytryna•	
świeża mięta•	

Przygotowanie:

Truskawki dokład-
nie myjemy i usu-
wamy szypułki, 
następnie przesy-
pujemy do blen-
dera. Dolewamy 
do owoców czte-
ry szklani wody 
i miksujemy do 
uzyskania gładkiej 
konsystencji, po 
czym przelewamy 

do dzbanka. Obieramy cytryny ze skórki, wkładamy do blendera 
wraz z miętą i dolewamy szklankę wody. Znowu miksujemy całość, 
a uzyskany płyn odcedzamy i przelewamy do truskawek, nie trzeba 
przecedzać, jeśli ktoś nie chce. Mieszamy razem płyny w dzbanku, 
dodajemy substancji słodzącej wedle uznania lub ja pomijamy oraz 
dodajemy ostki lodu, również jak sobie tego życzymy.

Truskawka z mięTą

Składniki:
400 g świeżych truskawek•	
2 cytryny lub limonki•	
5 szklanek wody zmineralizowanej•	
syrop klonowy lub inna substancja słodząca•	
kilka listków świeżej mięty•	
kostki lodu•	

OgórkOwa

Składniki:
litr wody•	
ogórek świeży•	
limonka•	
substancja słodząca•	

Przygotowanie:

Do dzban-
ka wlewamy 
wodę. Następ-
nie przekra-
jamy limonkę 
i wyciskamy 
z połowy sok, 
który potem 
wlewamy do 
wody. Do wody 
z sokiem doda-
jemy substan-
cję słodzącą 
wedle uznania, 
może być to 

cukier lub słodzik, i dokładnie mieszamy. Pół, 
wcześniej umytego, ogórka kroimy w plasterki 
i wrzucamy do dzbanka, drugie pół ścieramy 
na tarce do naczynia. Odciskamy z masy sok, 
po czym przelewamy do dzbanka i mieszamy. 
Lemoniadę można schłodzić w lodówce lub po-
dawać z lodem.
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Leśne Kąpiele – sposób 
na stres życia codziennego
Kąpiele Leśne, czyli spacery po le-
śnych ostępach połączone z ele-
mentami medytacji stają się coraz 
popularniejsze, również na Kaszu-
bach Północnych. O walorach tego 
rodzaju relaksu, jak i wpływie na na-
sze zdrowie mówi Paulina Szmidka-
Przybylska.

- MaMy za Sobą dwa lata 
PandeMii. w tyM czaSie wiele 
oSób zoStało "odciętych" 
od natury. teraz chyba 
czaS, by wrócić na jej łono? 
zwłaSzcza, że MaMy okreS 
letni?

Zdecydowanie! Człowiek jest na-
turalnie przystosowany do życia 
w ekosystemie leśnym. Długotrwały 
deficyt kontaktu z naturą może po-
wodować u nas problemy zdrowot-
ne i zaburzenia nastroju. Mechanizm 
"odcięcia od natury", o którym Pan 
wspomniał, w Japonii jest zbadanym, 
często występującym zjawiskiem 

nazywanym "hikikomori" a polegają-
cym na zamknięciu się w pokoju bez 
wychodzenia na zewnątrz i korzysta-
niu tylko z internetu, żeby zamawiać 
jedzenie, pracować i grać. Czy nie tak 
wyglądało życie niemal każdego z nas 
przez dwa lata pandemii? Z drugiej 
strony mamy badania włoskich na-
ukowców nad wpływem lasu na prze-
bieg zachorowań na COVID-19, z któ-
rych wynika, że dzięki wydzielanym 
przez drzewa cząstkom aktywnym 
w południowych Włoszech, gdzie jest 
większe zalesienie, przebieg pande-
mii był lżejszy i odnotowano mniej 
zgonów, niż na terenach, gdzie było 
mało roślinności. Natomiast jeśli cho-
dzi o porę roku, to rzeczywiście ilość 
światła, intensywność zieleni i stę-
żenie olejków eterycznych w leśnym 
powietrzu biją swoje rekordy w let-
nie, upalne, bezwietrzne dni, jednak 
kąpiele leśne można praktykować 
przez cały rok, daje to piękne realne 
odczucie cykliczności natury i nasze-
go życia.

- zwykły SPacer Po leSie to 
jedno. Pani z kolei zajMuje 
Się tzw. kąPielaMi leśnyMi. 
co Się kryje za tą nazwą?

Kąpiel leśna to dosłowne tłumacze-
nie z języka japońskiego, ponieważ 
to właśnie w Japonii (w odpowiedzi 
na postępujące tam już 30 lat temu 
zjawisko wypalenia zawodowe-
go, a nawet "karōshi", czyli śmierci 
z przepracowania) wypracowano tę 
technikę, powszechnie już znaną na 
świecie pod oryginalną nazwą: "shinri-
n-yoku". Oznacza uważne zanurzenie 
się w atmosferze, ekosystemie lasu 
wszystkimi zmysłami, bycie tu i teraz, 
bycie skąpanym w tzw. "komorebi", 
czyli w słońcu przenikającym przez 
drzewa. W trakcie kąpieli leśnych 
wyostrzamy zmysły, które we współ-
czesnym, technologicznym świecie 
często zostają w nas uśpione: rzadko 
kiedy zdarza nam się świadomie coś 
wąchać, czegoś dotykać, smakować 
czy słuchać. Natomiast warto wspo-
mnieć, że nawet "zwykły spacer" po 
lesie będzie miał na nas silny wpływ 
prozdrowotny. Nawet jeśli świadomie 
nie wyostrzamy zmysłów, to podczas 
marszu w lesie mimowolnie korzy-
stamy z właściwości biochemicznych 
lasu: inhalujemy się cząstkami ak-
tywnymi w leśnym powietrzu, taki-
mi jak monoterpeny, fitoncydy. Mo-
noterpeny są silnie bakteriobójcze, 
grzybobójcze, pierwotniakobójcze 
i mają działanie przeciwwirusowe, 
a jednocześnie sprawiają, że my sami 

produkujemy więcej swoich substan-
cji obronnych, wzrasta u nas poziom 
komórek antynowotworowych, tzw. 
"natural killers"; fitoncydy to substan-
cje obronne drzew, produkowane 
przez nie antybiotyki. To wystarczy, 
żeby organizm wzmocnił swoją od-
porność, a także przestroił się na tryb 
relaksacyjny.

- jaki wPływ na naSze 
zdrowie Mają tego rodzaju 
kąPiele?

Mamy już spory zasób badań kli-
nicznych, dzięki których wiemy, że 
zakres tego wpływu jest ogromny 
i różnorodny, a podejrzewam, że 
wciąż jeszcze nie wiemy wszystkie-
go. Przede wszystkim takie praktyki 
uważnościowe pomagają organi-
zmowi przejść z aktywności naszego 
nerwowego układu współczulnego 
do przywspółczulnego, a więc wpro-
wadzić nas w stan wewnętrznego 
spokoju i relaksacji, zaś jeśli nasz 
układ przywspółczulny pracuje do-
brze, to nawet może nam to trochę 
regulować insulinooporność. Wzrasta 
poziom amplitud fal mózgowych alfa 
i beta, czyli jednocześnie jesteśmy le-
piej skoncentrowani, lepiej zapamię-
tujemy, lepiej rozwiązujemy zadania 
i głębiej się relaksujemy. Obniża się 
poziom hormonów związanych ze 
stresem - kortyzolu, adrenaliny i no-
radrenaliny. Przy kontakcie z bak-
teriami glebowymi Mycobacterium 
vaccae może również zwiększyć się 

nasz poziom serotoniny, czyli hormo-
nu szczęścia.

- gdzie, jak na terenie 
Powiatu wejherowSkiego 
i okolic Można SkorzyStać 
z Porad jak zażywać kąPieli 
leśnych czy MieSzkańcy 
regionu chętnie korzyStają 
z tej forMy rekreacji?

Zapraszam do kontaktu bezpośred-
nio ze mną, na facebookowym profilu 
Sensu Szlakiem lub ze Stowarzysze-
niem Turystycznym LOT Kaszuby 
Północne, z którym co jakiś czas or-
ganizujemy grupowe kąpiele leśne. 
Zainteresowanie tymi wydarzeniami 
zwykle przekracza liczbę dostępnych 
miejsc, więc sądzę, że mieszkańcy re-
gionu coraz chętniej korzystają z tej 
formy rekreacji. Jeżeli chodzi o miej-
sca sprzyjające kąpielom leśnym, to 
mamy ich w regionie cudowne bo-
gactwo. Najbliższy Państwu las może 
okazać się skarbnicą dobrostanu. 
Polecam zwłaszcza pas nadmorski 
np. w Dębkach, Dolinę Chłapowską, 
aleje wokół Dworków i Pałaców na 
Kaszubach Północnych, a w samym 
powiacie wejherowskim ostatnio 
szczególnie zachwycił mnie Rezerwat 
Przyrody Paraszyńskie Wąwozy. Oso-
biście uwielbiam chłonąć lasy wokół 
miejscowości Linia, gdyż znam je od 
dzieciństwa. Znajdujmy swoje wła-
sne, ulubione miejsca na spotkania 
z Lasem – warto!
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- Już dziś o 12 rozpoczyna się zlot Food 
Trucków, gdzie można będzie spróbować 
kilkunastu kuchni świata. Zlot potrwa 
trzy dni, do niedzieli, na parkingu nad 
amfiteatrem przy Miejskim Parku Ro-
dzinnym – mówi Tomasz Wiśniewski, 
dyrektor Fabryki Kultury w Redzie – Za-
powiada się wyjątkowy weekend, będzie 
naprawdę dużo się działo.

W piątkowy wieczór o godzinie 21:00, 
w amfiteatrze Parku Miejskiego w Re-
dzie, odbędzie się wyjątkowo klima-
tyczny koncert Joanny Aleksandrowicz 
„Od Nocy do Nocy”. To koncert, który 
artystka zagrała na ponad 200 scenach 
muzycznych w Polsce i za granicą. Za-
brzmi muzyka z filmów i musicali, jak 
Vabank, Noce i Dnie i Halo Szpicbródka. 
Koncerty „Od Nocy do Nocy” realizo-
wane są przy wyjątkowych aranżacjach 
świetlnych, w towarzystwie klimatycz-
nych abażurów, na scenie z dywanów, 
w blasku żywego ognia, pochodni i gir-
land. Wszystko nabiera niesamowitych 
kształtów przy zachodzie słońca, gdy 
muzyka płynie w otchłań natury – czy-
tamy w opisie.

Sobota, 25 czerwca, to szósta edycja 
podsumowującego muzyczny rok szkol-

ny koncertu uczniów Szkoły Muzycz-
ny Starter. Usłyszymy uczniów gry na 
gitarze, ukulele, pianinie, keyboardzie, 
skrzypcach oraz wspaniałe wokalistki 
i wokalistów. Pojawią się również mło-
de zespoły muzyczne składające się 
z uczniów Muzycznego Startera. Po każ-
dym bloku odbędzie się krótki konkurs 
z nagrodami. Koncert jest wydarzeniem 
realizowanym we współpracy z Fabryką 
Kultury w Redzie. 

Bezpośrednio po Muzycznym Starterze 
wystąpi ćwiczący na co dzień w Fabryce 
Kultury zespół DISTORTION. To grupa 
składająca się z czwórki młodych mu-
zyków z Trójmiasta, działająca od 2018 
roku. W obecnym składzie komponują 
piosenki na pograniczu hard rocka i roc-
ka progresywnego. Usłyszymy utwory 
własne oraz covery.

A na najmłodszych w sobotę czeka 
miasteczko dmuchańców.

- Tradycyjnie dmuchańce pojawiają się 
w Redzie z okazji Dnia Dziecka, choć nie 
tylko – mówi Tomasz Wiśniewski – Tego 
roku nie było to możliwe, gdyż pogoda 
nie dopisała. Teraz zapraszamy wszystkie 
dzieci do dmuchanego miasteczka z oka-
zji początku wakacji.

Nie mniej atrakcyjnie zapowiada się 
niedziela. O godzinie 10:00 w parku roz-
poczynają się bezpłatne zajęcia Tai Chi, 
na które mogą przyjść i poczatkujący, i za-
awansowani. Instruktorka dostosowuje 
ćwiczenia do poziomu grupy, wystarczy 
wygodny strój i pozytywne nastawienie. 
Jak w latach ubiegłych, zajęcia prowadzi 
Małgorzata Cudziło – dyplomowana in-
struktorka Tai Chi, która tej gimnastyki 
uczyła się podczas kilkuletniego pobytu 
w Chinach.

O 15:00 w parkowym amfiteatrze roz-
poczynają się kolejne spotkania z muzy-
ką. Na początek organizatorzy zapraszają 
na koncert podsumowujący roczną pracę 
grupy warsztatowej białego śpiewu pod 
kierownictwem Marty Piaseckiej.

- Zabierzemy Was w muzyczną podróż 
po słowiańszczyźnie i wyśpiewamy tra-
dycyjne historie o miłości i życiu, które 
jak się okazuje, często nie tracą na aktu-
alności – zapowiadają organizatorzy.

Po białym śpiewie, o godzinie 16:00 na 

scenie zagości duet wirtuozowski Małgo-
rzata Siewert (skrzypce) i Radosław Kru-
szyna (akordeon). Ten koncert oficjalnie 
inauguruje cykl spotkań z muzyką kla-
syczną „Kameralna Reda”, który już na 
dobre wpisał się w letni kalendarz wyda-
rzeń na świeżym powietrzu. A pod ko-
niec dnia zaprezentuje się Miejski Chór 
Kameralny.

Szczegóły wydarzeń dostępne na stro-
nie www.fabrykakultury.pl

Źródło: UM w Redzie

Początek wakacji. W Redzie będzie się 
działo

REDA | Dzisiaj kończy się rok szkolny i rozpoczyna pierwszy 
wakacyjny weekend. W Redzie nikt nie będzie się nudził.
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W tym roku w kalendarzu wydarzeń 
znalazły się również premiery 
spektakli dwóch amatorskich grup 
teatralnych, złożonych głównie 
z miejscowych seniorów.
12 czerwca po raz pierwszy można 
było obejrzeć przedstawienie 
"Reda nasze miejsce na ziemi", 
przygotowane przez działającą 
przy Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Redzie Grupę Artystyczną 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 
Spektakl powstał z okazji 
przypadającego w tym roku 

jubileuszu 55-lecia Miasta Redy. 
W tym pełnym dynamiki i humoru 
przedstawieniu wystąpili studenci 
redzkiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku: Alicja Langner, Anna 
Mostek, Beata Morawska, Danuta 
Dumitrescu-Malec, Grażyna 
Richert, Jadwiga Weber, Janina 
Ruszczak, Lidia Wojnarowska, Maria 
Pioch, Maryla Piaskowska, Teresa 
Lubelska, Teresa Łukaszewska, 
Urszula Szabowicz, Zofia Doering 
i Waldemar Falkiewicz.
-Grupa Artystyczna przy redzkim 

Uniwersytecie Trzeciego Wieku 
ma już na koncie kilka znaczących 
sukcesów – mówi Łukasz Kamiński, 
zastępca burmistrza – wystarczy 
przypomnieć udział w finale 
Teatralnego Pasjansa 2020 
i wystawiony w Gdańskim Teatrze 
Szekspirowskim spektakl „Żaby” 
Arystofanesa.
Grupa Artystyczna Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Redzie pracuje 
pod kierunkiem reżysera Macieja 
Wiznera, w przygotowaniu 
najnowszego spektaklu 
uczestniczyła również Marta 
Kadłub. Oboje są aktorami Teatru 
Miejskiego w Gdyni.
Przed spektaklem radna Rady 
Miejskiej Karolina Bochan 
zaprezentowała przybyłej 
publiczności okolicznościowy 
wiersz śp. redzianina Franciszka 
„Franko” Ośmiałowskiego powstały 
specjalnie z okazji 55-lecia nadania 
Redzie praw miejskich. Łukasz 
Kamiński odczytał wiersz Agnieszki 
Osieckiej „Jak pięknie jest rano”, 
a Anna Mostek wiersz Marty 
Kadłub. Gorący aplauz publiczności 
był najlepszą recenzją.
Niemal dokładnie dwa tygodnie 
później, 20 czerwca, odbyła się 
premiera spektaklu „Pszczółka 
Maja” w reżyserii Piotra Biedronia, 

przygotowanego przez działającą 
przy Fabryce Kultury Grupę 
Teatralną Reda. Tego dnia spektakl 
był grany dwa razy. Widzami 
wcześniejszego przedstawienia 
były głównie przedszkolaki, 
natomiast później nastąpiła 
bardziej oficjalna odsłona 
premiery, z udziałem władz miasta 
i zaproszonych gości.
- Jesteśmy pod wielkim wrażeniem 
kreacji aktorskich, kostiumów 
i scenografii – mówi Krzysztof 
Krzemiński, Burmistrz Miasta 
Redy – Przygotowania trały 
kilka miesięcy, lecz rezultat jest 
oszałamiający. Na podstawie 
popularnej bajki powstał spektakl 
o bardzo uniwersalnym przekazie. 
Mamy tu i młodzieńczy bunt, 
i poszukiwanie własnej drogi, 
a także wartości płynące z bycia we 
wspólnocie i działania na jej rzecz.   

Spektakl „Pszczółka Maja” 
w reżyserii Piotra Biedronia. 
Scenariusz - Dorota Androsz, na 
podstawie serialu oraz książki 
dla dzieci „Pszczółka Maja i jej 
przygody” Waldemara Bonsels’a.

Obsada: Anna Mostek – Gucio
Danuta Dumitrescu-Malec – 
Klementyna
Hanna Bieszke-Bochnia – Maja, 
Konik Polny, Tekla
Jadwiga Weber – Teodor, Mrówka 
Zdzichu
Katarzyna Lenda-Krause – Maja, Ifii
Lidia Wojnarowska – Mrówka Stefa, 
Szef Szerszeni
Maryla Piaskowska – Królowa
Renata Albecka – Mucha Funia, 
Szerszeń
Teresa Lubelska – Maja, Mrówka 
Czesia
Źródło: UM w Redzie

czerWiec miesiącem teatralnych Premier
reda | dla mieszkańców redy czerwiec jest ważnym i oczekiwanym miesiącem, głównie z uwagi na tradycyjne 
obchody święta miasta.

fot. Michał Kaczmarek

fot. Anna Kososka
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Na boisku w Zespole Szkolno-Przedsz-
kolnym nr 2 (SP nr 8) podsumowano 
I edycję tej kampanii, a najaktywniejsi 
uczniowie z każdej szkoły wzięli udział 
w losowaniu pięciu rowerów, które wrę-
czył im Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa.

Organizatorem akcji Rowerowy Maj we 
wszystkich wejherowskich Szkołach Pod-
stawowych był Urząd Miejski w Wejhero-
wie, we współpracy z Miastem Gdańsk.

- Dziękuję wszystkim uczniom, nauczy-
cielom oraz rodzicom, którzy aktywnie 
włączyli się w kampanię reprezentując 
swoją szkołę na arenie rowerowych zma-
gań – mówi Arkadiusz Kraszkiewicz, 
zastępca prezydenta Wejherowa. - Przez 
cały maj uczniowie z pięciu wejherow-
skich szkół podstawowych dojeżdżając 
do szkoły na rowerze, hulajnodze czy de-
skorolce zbierali naklejki do rowerowego 
dzienniczka i na wspólny plakat klasowy, 
a nauczyciele wpisywali obecności rowe-
rowe w specjalnie dedykowanym systemie 
komputerowym, dzięki któremu wiemy, 
że w akcji wzięło udział ponad 1 145 
uczestników, co dało nam ponad 23 000 
przejazdów rowerowych. Mam nadzieję, 

że akcja przyczyniła się do zwiększenia 
codziennych aktywności rowerowych tak-
że po zakończeniu kampanii i coraz więcej 
uczniów dociera do szkoły na rowerze czy 
hulajnodze.

najlePsza szkoła
Zwycięską szkołą okazała się wejherow-

ska „ósemka”, która miała najwyższą fre-
kwencję – 25 proc. W nagrodę przy Szkole 
Podstawowej nr 8 zostaną zamontowane 
stojaki rowerowe.

Drugie miejsce zdobyła Szkoła Podsta-
wowa nr 5 – 17-procentowa frekwencja, 
a trzecie - Szkoła Podstawowa nr 6 z po-
nad 16-procentową frekwencją.

roWery dla PięciorGa ucznióW
Wśród najaktywniejszych uczniów z każ-

dej szkoły rozlosowano rowery, które otrzy-
mali: Jakub Kukowski kl. 5c SP 5,  Tymon 
Dmowski - kl. 4c SP 6, Tomasz Potrykus kl. 
8d SP 8,  Dorota Markowska - kl. 2c SP 9 
oraz Jakub Dargacz - kl. 4c SP 11.

najlePsze klasy 
Na poziomie klasowym wyróżniono 

po dwie najlepsze klasy, z każdej z pięciu 

placówek biorących udział w kampanii. 
Najlepsze klasy (łącznie 220 uczniów) 
z frekwencją ponad 50 proc. w nagrodę 
udały się na wycieczkę do kina na specjal-
nie dla nich przygotowany seans filmowy: 
SP 5 – klasy 4b i 2b, SP 6 – klasy 4d i 5a, 

SP 8 – klasy 3d i 3c, SP 9 - klasy 8i oraz 1c, 
SP 11 - klasy 6a i 3b.

-Przed nami okres wakacyjny, wierzymy, 
że dzięki akcji „Rowerowy Maj“ wzrośnie 
zainteresowanie wycieczkami rowerowy-
mi wśród uczniów naszych szkół. Wypra-

wy rowerowe to szczególny rodzaj odpo-
czynku i forma spędzania wolnego czasu, 
który oprócz walorów turystycznych ma 
wpływ na nasze zdrowie. - informuje 
Urząd Miasta.

Źródło: UM Wejherowo

Rowerowy Maj w Wejherowie – 
podsumowano I edycję

WEJHEROWO | Ponad 1,1 tys. aktywnych uczniów ze 197 klas wejherowskich szkół podstawowych i ponad 23 tys. przejazdów rowerowych – to 
rezultat akcji „Rowerowy Maj w Wejherowie”.
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Sodi W Series to światowy ranking kierow-
ców gokartów i to właśnie pod ich szyldem 
odbywały się zawody na Słowacji w Moto-
kary Speed Kart, łączące w sobie między-
narodowych uczestników. Dla 12-letniego 
ucznia SP 9 w Rumi te zawody zakończyły 
się podwójnym złotem.
– Od początku jechało mi się bardzo do-
brze. W piątek treningi, w sobotę podwójna 
runda. Kwalifikacje co prawda pojechałem 
średnio, natomiast i tak wystarczyło to do 
startu w pierwszym wyścigu z P1. W sa-
mym wyścigu udało się odjechać rywalom 
i bezpiecznie powiększając przewagę, 
dojechałem do mety jako pierwszy. Do 
drugiego wyścigu również przystąpiłem 
z P1, gdyż Best Lap Time (najlepszy czas 
okrążenia) z pierwszego wyścigu decy-
dował o kolejności miejsc na starcie. Ten 

wyścig okazał się w sumie bardzo łatwy, 
gdyż będący za mną rywale, walczyli ze 
sobą, a ja, mając bardzo dobre tempo, mo-
głem spokojnie dojechać z dużą przewagą 
do mety – relacjonuje Ziemowit Werra. – 
Wielkie podziękowania należą się organiza-
torom za sprawne przeprowadzenie całych 
zawodów, a szczególnie za przygotowanie 
naprawdę równych wózków – podkreśla.
To kolejny sukces rumianina poza grani-
cami kraju i zapewne nie ostatni. Za dwa 
tygodnie Ziemowit wraca na Słowację, by 
wspólnie z kolegami wystartować w 24-
godzinnym wyścigu seniorskim. Będzie to 
jego debiut.
Aktualnie rumianin zajmuje 1. miejsce 
w kraju i 6. na świecie w swojej kategorii 
wiekowej.
Źródło: UM Rumia

młody kieroWca znoWu na Podium
rumia | ziemowit Werra wystartował w zawodach organizowanych przez sodi W se-
ries na słowacji. na starcie pojawili się czołowi kierowcy z wielu krajów.

fot. UM Rumia
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Blisko 300 woreczków trafiło do klientów oraz mieszkańców trzech 
wejherowskich targowisk – przy ul. Sobieskiego, przy ul. Rzeźnickiej 
oraz w Pomorskiej Hali Targowej przy Centrum Kaszuby. Akcja zo-
stała realizowana w ramach drugiego cyklu „KLIMATycznie w Wej-
herowie”, którego celem jest m.in. promowanie zdrowego stylu życia 
i dbanie o środowisko.

Warto dbać o to, w co pakujemy m.in. warzywa i owoce. Ekologiczne 
opakowania pomagają zmniejszyć ilość plastiku, którym się otaczamy 
oraz ograniczają emisję dwutlenku węgla i produkcję odpadów. Aby 
były przyjaznymi dla środowiska, powinny być biodegradowalne, nada-
jące się do kompostowania, recyklingu lub wielokrotnego użytku.

Źródło: UM Wejherowo

Wielorazowe 
woreczki trafiły do 
mieszkańców
WEJHEROWO | Na terenie trzech wejherowskich targowisk pracow-
nicy EKOFabryki rozdawali woreczki wielokrotnego użytku na warzywa 
i owoce, które zostały uszyte z materiałów z odzysku.
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Panie Prezesie, czym właściwie jest Pol-
ska Strefa Inwestycji? 

Polska Strefa Inwestycji to ustawowy 
instrument wsparcia dla przedsiębiorców 
planujących nowe inwestycje. Jednym 
z jej kluczowych zadań jest przyznawanie 
ulgi podatkowej na okres od 10 do 15 lat. 
Pomoc udzielana jest firmom z sektora 
przemysłu oraz nowoczesnych usług, 
niezależnie od wielkości firmy oraz jej 
lokalizacji. Limit pomocy uzależniony 
jest od wysokości wydatków na inwesty-
cje lub kosztów zatrudnienia, położenia 
oraz statusu przedsiębiorstwa – najwięk-
sze wsparcie otrzymują MŚP. Specjalne 
preferencje mają także miasta, tracące 
funkcje społeczno-gospodarcze. Najpro-
ściej ujmując, Polska Strefa Inwestycji, 
pozwala na zwolnienie z podatku docho-
dowego, za każdą wydaną złotówkę na 
inwestycje w produkcję lub świadczenie 
nowoczesnych usług. 

Jaką rolę w tym wszystkim pełni Pomor-
ska Specjalna Strefa Ekonomiczna? 

Strefa jest jednym z 14 podmiotów re-
gionalnych, które odpowiedzialne są za 
kompleksową obsługę inwestorów w ra-
mach Polskiej Strefy Inwestycji. Służymy 
przedsiębiorcom wsparciem na każdym 
etapie realizacji ich projektów, w tym 
pomocą o charakterze konsultacyjno-
doradczym. Współpracujemy z lokalny-
mi władzami, ośrodkami naukowymi, 
instytucjami otoczenia biznesu, aby za-
pewnić odpowiednie wsparcie dla firm. 
Pomagamy w przygotowaniu terenów 
inwestycyjnych i organizacji wszystkich 
niezbędnych kroków prowadzących do 
rozpoczęcia inwestycji. Obecnie mamy 
204 przedsiębiorców, którzy stworzyli 1 
900 miejsc pracy, a nakład inwestycyjny 
osiągnął poziom ponad 6,8 mld zł. 

Jak ubiegać się o decyzję o wparciu? 
Podstawą udzielenia pomocy publicz-

nej przedsiębiorcy jest wydana decyzja 
o wsparciu. Uzyskanie decyzji zależy od 
spełnienia kryteriów ilościowych, czyli 
minimalnych nakładów inwestycyjnych, 
uzależnionych od rozmiaru przedsię-
biorstwa oraz stopy bezrobocia w danym 
powiecie. 

Limit zwolnienia z podatku dochodo-
wego liczony jest jako procent od kosz-
tów nowej inwestycji lub 2-letnich kosz-
tów zatrudnienia nowych pracowników. 
Obecnie ulga dla województwa pomor-
skiego wynosi 30% dla dużych przed-
siębiorstw, 40% dla średnich, a 50% dla 
mikro i małych przedsiębiorstw.

W celu uzyskania wsparcia, poza mini-
malnymi nakładami, inwestor musi rów-
nież spełnić tak zwane kryteria jakościo-
we. Kryteria podzielone zostały na dwie 
grupy. W ramach pierwszej premiowane 
są działania związane z rozwojem gospo-
darczym na przykład rozwój naukowy, 
przynależność do Krajowego Klastra Klu-
czowego, czy posiadanie statusu MMŚP. 
Grupa druga przewiduje punkty za roz-
wój społeczny m.in. oferowanie stabilne-
go zatrudnienia, prowadzenie działalności 
o niskim negatywnym wpływie na środo-
wisko, czy wsparcie rozwoju pracowników 
poprzez podnoszenie kwalifikacji i współ-
pracę ze szkołami branżowymi. 

Dlaczego przedsiębiorca powinien wy-
brać Pomorską Specjalną Strefę Ekono-
miczną? Czym PSSE różni się od innych 
Stref? Co poza zwolnieniem z podatku 
może uzyskać inwestor współpracując 
z PSSE?

Jesteśmy regionalnym centrum obsługi 
inwestorów w ramach Polskiej Strefy In-
westycji. Działamy na terenie 226 gmin 
we wschodniej części województwa po-
morskiego i w województwie kujawsko-
pomorskim. W związku z tym, przedsię-
biorstwo, które inwestuje na tym terenie 
i ubiega się o wsparcie, powinno złożyć 
wniosek do naszej Spółki. 

To czym Strefa wyróżnia się od innych 
to między innymi parki naukowo - tech-
nologiczne. Nasz Gdański Park zapewnia 

kompleksowe wsparcie rozwoju małych 
i średnich przedsiębiorstw oraz startu-
pów, szczególnie w dziedzinie ICT, bio-
technologii i energetyce. Z kolei Bałtycki 
Port Nowych Technologii zlokalizowany 
na terenie dawnej Stoczni Gdynia tworzy 
ekosystem wspierający przemysł morski. 

Bardzo zależy nam na rozwoju regio-
nu, w którym działamy. Realizacja na-
szych celów przyczynia się nie tylko do 
rozwoju przedsiębiorczości, ale także 
wpływa na jakość życia mieszkańców, 
między innymi dzięki nowym miejscom 
pracy. Powołana przez nas Rada Rozwo-
ju Obszaru Gospodarczego, składająca 
się z przedstawicieli każdego powiatu 
z obszaru PSSE, kształtuje rozwój ekono-
miczny w obu województwach, tworząc 
odpowiednie warunki dla biznesu. 

W celu rozwijania nowoczesnego sys-
temu kształcenia z zakresu robotyzacji 
i automatyzacji w 2019 roku utworzyli-
śmy jeden z pierwszych w Polsce ośrod-
ków, który umożliwia podnoszenie kom-
petencji związanych z automatyką oraz 
robotyką. Ośrodek nosi nazwę Centrum 
Programowania Robotów Przemysło-
wych i zlokalizowany jest w Gdańskim 
Parku Naukowo – Technologicznym. 
CPRP okazało się sukcesem w kształ-
ceniu przyszłej kardy, dlatego w 2022 
roku otrzymało ono wsparcie z Fundacji 
Velux na dalszy rozwój w wysokości 6,5 
mln zł. W ramach dofinansowania po-
wstanie między innymi specjalistyczny 

symulator spawalniczy, doposażone zo-
staną pracownie robotyki oraz druku 3D. 
W ośrodku uczniowie uzyskają wsparcie 
edukacyjne dopasowane do ich indywi-
dualnych potrzeb, dzięki czemu podnio-
są swoje kompetencje i zdobędą nowe 
kwalifikacje z zakresu programowania 
robotów, spawania i druku 3D. Planu-
jemy rozszerzać projekt, obecnie trwają 
prace nad otwarciem filii CPRP w Gru-
dziądzu oraz we Włocławku. 

Podejmuje także działania wspierają-
ce rozwój zielonej gospodarki. W 2021 
roku rozpoczeliśmy przygotowania do 
własnych inwestycji w budowę trzech 
farm fotowoltaicznych. Energia w nich 

wyprodukowana zostanie zaoferowana 
strefowym inwestorom oraz skonsumo-
wana w obiektach Gdańskiego Parku 
Naukowo – Technologicznego. W dwóch 
z nich Spółka uzyskała decyzję o środo-
wiskowych uwarunkowaniach inwestycji, 
w jednej czeka na zmianę miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzenne-
go. Zainteresowanych zieloną energią in-
westorów nie brakuje, jeden z projektów 
realizowany jest w celu odsprzedaży ca-
łości wyprodukowanej energii elektrycz-
nej jednemu z największych inwestorów 
PSSE z branży produktów budowlanych. 
Drugi projekt będzie przeznaczony dla 
inwestora z branży elektrycznej. W obu 
przypadkach głównym celem nabyw-
ców jest pozyskanie zielonej energii do 
procesów produkcyjnych i tym samym 
redukcja tzw. Śladu węglowego. Trzeci 
projekt realizowany jest na własne po-
trzeby Spółki w celu zasilenia kompleksu 
budynków Gdańskiego Parku Naukowo 
– Technologicznego. W tym roku uru-
chomiliśmy także instalację fotowolta-
iczną na dachu GPN-T. 

Podsumowując inwestor, który chce 
dołączyć do Polskiej Strefy Inwestycji 
nie tylko otrzymuje pomoc w postaci 
zwolnienia z podatku dochodowego. 
Może skorzystać ze wsparcia naszych 
ekspertów, którzy oferują doradztwo 
inwestycyjne, czy pomoc w znalezieniu 
wykwalifikowanej kadry. Oferujemy sze-
reg spotkań, konferencji, szkoleń, które 
mają na celu nie tylko edukację bizneso-
wą, ale także sprzyjają budowaniu relacji 
biznesowych. Strefa posiada także nie-
ruchomości, które oferuje potencjalnym 
inwestorom, a w razie potrzeby pomaga 
wyszukać działkę dostosowaną pod wy-
magania przedsiębiorstwa. 

Ulgi podatkowe na 
realizację nowych 
inwestycji
Polska Strefa Inwestycji to instrument wsparcia, dzięki któremu przedsiębior-
cy mogą uzyskać między innymi zwolnienie z podatku dochodowego od osób 
prawnych lub fizycznych. O tym, jak otrzymać wsparcie oraz jak ubiegać się 
o wydanie decyzji pytamy Prezesa Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, 
Przemysława Sztanderę.
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„Rowerowy Maj” to największa w Polsce 
kampania promująca zdrowy tryb życia 
i zrównoważoną mobilność wśród przed-
szkolaków, uczniów szkół podstawowych, 
rodziców i nauczycieli. Zasady przedsię-
wzięcia są bardzo proste: uczeń, który 
w maju dotrze na lekcje w sposób aktywny 
– na rowerze, hulajnodze, rolkach, wrot-
kach czy deskorolce – każdorazowo otrzy-
muje naklejkę do specjalnego dzienniczka 
oraz na wspólny plakat. Najaktywniejsi 

uczestnicy, grupy i placówki zdobywają 
atrakcyjne nagrody.

Projekt stanowi połączenie elementów 
rywalizacji i edukacji z zabawą. „Rowe-
rowy Maj” nie tylko uczy dobrych i zdro-
wych nawyków, ale też skutecznie zmienia 
okolice szkół i przedszkoli w bardziej bez-
pieczne i przyjazne rowerzystom miejsca, 
zmniejszając liczbę samochodów dowo-
żących dzieci i motywując samorządy do 
prorowerowych inwestycji.

Rumia po raz trzeci uczestniczyła w tej 
kampanii. Lokalna odsłona „Rowerowego 
Maja” realizowana była w dziesięciu pla-
cówkach publicznych – przedszkolach: 
„Pod Topolą”, „Słoneczna Jedynka” i „Baj-
ka” oraz szkołach podstawowych: nr 1 im. 
Józefa Wybickiego, nr 4 im. Janusza Kor-
czaka, nr 6 im. Aleksandra Majkowskie-
go, nr 7 im. Karola Wojtyły, nr 8 im. ks. 
Stanisława Ormińskiego, nr 10 im. Jana 
Brzechwy, a także w Zespole Szkół Ogól-

nokształcących w Rumi.
– Nasz oddział wychowania przedszkol-

nego po raz pierwszy brał udział w „Rowe-
rowym Maju”. Przygotowania do kampa-
nii rozpoczęły się w kwietniu, nauczyciele 
wspólnie z dziećmi wykonali wówczas 
elementy dekoracji sal lekcyjnych oraz 
korytarzy szkolnych. W zorganizowanie 
przyjaznej przestrzeni tematycznej zaan-
gażowano także rodziców, którzy z chęcią 
pomogli. Dzieci z wielką niecierpliwością 
odliczały dni do rozpoczęcia kampanii, 
nie mogąc się doczekać 4 maja – rela-
cjonowała Julia Lewańczyk, nauczyciel 
koordynujący kampanię w Szkole Podsta-
wowej nr 9. – Uczniowie bardzo chętnie 
uczestniczą w tej kampanii, motywują 
siebie nawzajem. Dużą zachętą jest dla 
nich zdobywanie naklejek za przyjazd. 
Przyjeżdżanie do szkoły na rolkach, hulaj-
nodze czy rowerze daje im też niesamo-
wite poczucie radości, zabawy, dostarcza 
wielu endorfin i wielkich przeżyć. Dla 
pewnego chłopca wyjątkowym dozna-
niem był przyjazd w deszczu, była to dla 
niego zupełnie nowa sytuacja. Kampania 
mobilizuje także rodziców do wspólnej 
ekologicznej podróży z pociechami. Uwa-
żam, że jest to jedna z lepszych akcji spo-
łecznych. Zachęca nie tylko do podjęcia 
aktywności fizycznej i wyrobienia nowych 
nawyków sportowych, ale również poma-
ga rozwijać współpracę i współdziałanie, 
uczy też wytrwałości, uczciwości i syste-
matyczności – podkreślała.

Wyzwanie przyjęło łącznie 717 uczest-
ników (ponad 600 dzieci i kilkudzie-
sięciu nauczycieli) reprezentujących 38 
grup, którzy w sumie zrealizowali 16 370 
przejazdów. Stuprocentową frekwencję 
osiągnęło 63 dzieci, a najaktywniejszą 
placówką w Rumi została Szkoła Podsta-
wowa nr 6 im. Aleksandra Majkowskiego 
(frekwencja 74,3%, najlepsza grupa 6L b).

Podczas oficjalnego podsumowania miej-
skiej edycji „Rowerowego Maja”, które mia-
ło miejsce 21 czerwca na terenie placówek 
biorących udział w kampanii, wręczono 
nagrody wszystkim uczestnikom oraz do-
datkowe wyróżnienia dzieciom i grupom 
mającym największą frekwencję.

– Dziękuję wszystkim dzieciom za to, że 
przyjeżdżały do swoich placówek ekolo-
gicznym środkiem transportu, bez wzglę-
du na to, czy świeciło słońce, czy padał 
deszcz. Bardzo dziękuję również koordy-
natorom i opiekunom za to, że nie tylko 
wprowadzali dane, mobilizowali dzieci, 
ale i dawali dobry przykład, dojeżdżając 
i wracając z pracy rowerem. Natomiast 
największe gratulacje należą się dzieciom, 
które osiągnęły stuprocentową frekwencję 
– powiedział wiceburmistrz Piotr Wit-
tbrodt, koordynator kampanii. – Mam 
nadzieję, że w przyszłym roku ponownie 
weźmiecie udział w „Rowerowym Maju”. 
Niech te ekologiczne przyzwyczajenia po-
zostaną z wami na dłużej niż kilka tygodni 
– podsumował.

Źródło: UM Rumia

Ponad 16 tys. przejazdów na dwóch kółkach
RUMIA | Zakończyła się ósma edycja ogólnopolskiej kampanii „Rowerowy Maj”. Przez miesiąc ponad 700 rumskich przedszkolaków i nauczycieli dojeżdżało 
do swoich placówek ekologicznym środkiem transportu, takim jak rower, hulajnoga czy rolki.
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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 2022-03-29 na wniosek zarządU Powiatu Wejherowskiego, 84-200 Wejherowo ul. 3 Maja 4 wszczęto postępowanie w sprawie:

wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - drogi powiatowej pn.:
„rozbudowa drogi powiatowej nr 1406g kielno-kowalewo na odcinku o długości ok. 5,1km”

na nieruchomościach gruntowych na terenie Gminy Szemud określonych poniżej:

a. działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogi powiatowej:

obr. 0010 kielno dz. nr ewid.: 52/1, 86/1, 82/11, 82/82, 82/13, 82/10, 53/1, 54/1, 56/1, 
58/1, 302/1, 302/2, 197/2, 84/1, 302/3, 85/1, 197/1, 193/3, 193/5, 301, 196/1, 195, 182/2, 
180/1, 56/10, 56/21, 58/44, 197/4, 84/52, 84/30, 84/29, 182/25, 53/18 (powstała z dz. nr 
53/16), 86/3 (powstała z dz. nr 86/2), 58/80 (powstała z dz. nr 58/42), 58/78 (powstała 
z dz. nr 58/41), 58/76 (powstała z dz. nr 58/40),58/82 (powstała z dz. nr 58/45), 197/11 
(powstała z dz. nr 197/8), 197/9 (powstała z dz. nr 197/7), 197/13 (powstała z dz. nr 
197/20), 197/15 (powstała z dz. nr 197/21), 197/35 (powstała z dz. nr 197/25), 197/36 
(powstała z dz. nr 197/25), 197/37 (powstała z dz. nr 197/25), 197/18 (powstała z dz. 
nr 197/22), 197/19 (powstała z dz. nr 197/22), 197/33 (powstała z dz. nr 197/24), 82/84 
(powstała z dz. nr 82/40), 84/103 (powstała z dz. nr 84/28), 182/55 (powstała z dz. nr 
182/17), 182/50 (powstała z dz. nr 182/12), 182/51 (powstała z dz. nr 182/12), 182/53 
(powstała z dz. nr 182/16)

obr. 0022 rębiska dz. nr ewid.: 19, 16, 15, 3, 17/4 (powstała z dz. nr 17/3), 14/1 
(powstała z dz. nr 14), 2/1 (powstała z dz. nr 2), 5/6 (powstała z dz. nr 5/2), 4/1 (powstała 
z dz. nr 4), 8/1 (powstała z dz. nr 8), 18/4 (powstała z dz. nr 18/3), 18/5 (powstała z dz. nr 
18/3), 18/6 (powstała z dz. nr 18/3), 21/1 (powstała z dz. nr 21), 20/1 (powstała z dz. nr 20), 
20/2 (powstała z dz. nr 20), 27/1 (powstała z dz. nr 27), 

obr. 0013 leśno dz. nr ewid.: 166/1, 168/3, 169/2, 232/15, 170/1, 172/2, 232/14, 171/1, 
169/1, 172/1, 205/3, 208/1, 209/1, 205/1, 210/1, 212/1, 52/1, 51/1, 47/1, 46/1, 50/1, 61/1, 
65/1, 66/1, 63/1, 67/1, 168/5, 169/5, 171/2, 206/1, 202/1, 203/1, 49/1, 166/8 (powstała 
z dz. nr 166/2), 166/10 (powstała z dz. nr 166/5), 168/8 (powstała z dz. nr 168/4), 232/25 
(powstała z dz. nr 232/13), 232/19 (powstała z dz. nr 232/7), 232/20 (powstała z dz. nr 
232/7), 169/6 (powstała z dz. nr 169/4), 232/23 (powstała z dz. nr 232/8), 170/4 (powstała 
z dz. nr 170/2), 168/6 (powstała z dz. nr 168/2), 172/11 (powstała z dz. nr 172/4), 172/13 
(powstała z dz. nr 172/5), 172/15 (powstała z dz. nr 172/7), 232/27 (powstała z dz. nr 
232/18), 172/18 (powstała z dz. nr 172/8), 206/24 (powstała z dz. nr 206/7), 206/26 
(powstała z dz. nr 206/8), 206/28 (powstała z dz. nr 206/9), 206/30 (powstała z dz. nr 
206/20), 206/32 (powstała z dz. nr 206/21), 206/34 (powstała z dz. nr 206/23), 205/4 
(powstała z dz. nr 205/2), 205/5 (powstała z dz. nr 205/2), 202/7 (powstała z dz. nr 202/3), 
202/8 (powstała z dz. nr 202/3), 202/4 (powstała z dz. nr 202/2), 208/3 (powstała z dz. nr 
208/2), 209/5 (powstała z dz. nr 209/3), 210/3 (powstała z dz. nr 210/2), 212/3 (powstała 
z dz. nr 212/2), 203/3 (powstała z dz. nr 203/2), 52/3 (powstała z dz. nr 52/2), 47/3 
(powstała z dz. nr 47/2), 51/9 (powstała z dz. nr 51/3), 46/3 (powstała z dz. nr 46/2), 49/3 
(powstała z dz. nr 49/2), 50/6 (powstała z dz. nr 50/3), 50/4 (powstała z dz. nr 50/2), 61/23 
(powstała z dz. nr 61/6), 61/25 (powstała z dz. nr 61/7), 66/4 (powstała z dz. nr 66/2), 63/4 
(powstała z dz. nr 63/2), 67/8 (powstała z dz. nr 67/2), 69/1 (powstała z dz. nr 69), 67/11 
(powstała z dz. nr 67/4), 67/13 (powstała z dz. nr 67/7), 67/14 (powstała z dz. nr 67/7), 
63/6 (powstała z dz. nr 63/3), 66/6 (powstała z dz. nr 66/3),

obr. 0009 kamień dz. nr ewid.: 290/2, 291/2, 292/1, 291/1, 290/1, 290/4, 290/15 
(powstała z dz. nr 290/9), 290/13 (powstała z dz. nr 290/3), 291/6 (powstała z dz. nr 
291/3), 292/6 (powstała z dz. nr 292/4), 292/8 (powstała z dz. nr 292/5), 291/9 (powstała 
z dz. nr 291/5),

obr. 0012 kowalewo dz. nr ewid.: 3/1, 14/6, 4/1, 6/1, 14/9, 14/8, 14/3, 15/31, 15/3, 
15/13, 69/5, 14/1, 69/1, 69/3, 68/1, 31, 30/1, 11/11 (powstała z dz. nr 11/5), 6/16, 68/3, 3/9 
(powstała z dz. nr 3/2), 14/13 (powstała z dz. nr 14/7), 4/10 (powstała z dz. nr 4/5), 4/11 
(powstała z dz. nr 4/5), 4/8 (powstała z dz. nr 4/4), 14/10 (powstała z dz. nr 14/5), 14/11 
(powstała z dz. nr 14/5), 4/6 (powstała z dz. nr 4/2), 6/57 (powstała z dz. nr 6/3), 6/73 
(powstała z dz. nr 6/56), 6/59 (powstała z dz. nr 6/12), 6/69 (powstała z dz. nr 6/53), 6/71 
(powstała z dz. nr 6/54), 6/67 (powstała z dz. nr 6/46), 6/65 (powstała z dz. nr 6/31), 6/61 
(powstała z dz. nr 6/17), 6/63 (powstała z dz. nr 6/18), 15/68 (powstała z dz. nr 15/26), 
15/70 (powstała z dz. nr 15/30), 15/72 (powstała z dz. nr 15/32), 15/75 (powstała z dz. nr 
15/33), 15/66 (powstała z dz. nr 15/24), 69/28 (powstała z dz. nr 69/23), 15/60 (powstała 
z dz. nr 15/9), 15/62 (powstała z dz. nr 15/11), 15/58 (powstała z dz. nr 15/5), 15/64 
(powstała z dz. nr 15/12), 15/57 (powstała z dz. nr 15/1), 70/4 (powstała z dz. nr 70/1), 
70/6 (powstała z dz. nr 70/2), 11/6 (powstała z dz. nr 11/2), 68/11 (powstała z dz. nr 68/9), 
69/24 (powstała z dz. nr 69/13), 69/26 (powstała z dz. nr 69/14),

b. działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogowego dróg innych kategorii 
(dla rozbudowy dróg gminnych):

obr. 0010 kielno dz. nr ewid.: 58/75 (powstała z dz. nr 58/40), 193/8 (powstała z dz. nr 
193/7), 86/4 (powstała z dz. nr 86/2), 58/83 (powstała z dz. nr 58/45), 

obr. 0022 rębiska dz. nr ewid.: 2/2 (powstała z dz. nr 2), 71/2, 71/4 (powstała z dz. nr 
71/1), 71/6 (powstała z dz. nr 71/3), 5/3 (powstała z dz. nr 5/1), 5/5 (powstała z dz. nr 5/2), 
70/1 (powstała z dz. nr 70), 4/2 (powstała z dz. nr 4), 69,

obr. 0013 leśno dz. nr ewid.: 166/11 (powstała z dz. nr 166/5), 232/21 (powstała z dz. 
nr 232/7), 172/16 (powstała z dz. nr 172/7), 172/10 (powstała z dz. nr 172/4), 48, 203/4 
(powstała z dz. nr 203/2), 202/5 (powstała z dz. nr 202/2), 67/9 (powstała z dz. nr 67/2), 
65/3 (powstała z dz. nr 65/2), 168/9 (powstała z dz. nr 168/4), 232/26 (powstała z dz. nr 
232/13), 172/14 (powstała z dz. nr 172/5), 63/5 (powstała z dz. nr 63/2), 63/7 (powstała 
z dz. nr 63/3),

obr. 0009 kamień dz. nr ewid.: 290/12 (powstała z dz. nr 290/3), 291/7 (powstała z dz. nr 
291/3),

obr. 0012 kowalewo dz. nr ewid.: 15/73 (powstała z dz. nr 15/32), 11/10 (powstała z dz. 
nr 11/5), 70/5 (powstała z dz. nr 70/2), 70/7 (powstała z dz. nr 70/2), 68/10 (powstała z dz. 
nr 68/9), 11/8 (powstała z dz. nr 11/4), 15/71 (powstała z dz. nr 15/30), 69/25 (powstała 
z dz. nr 69/13), 11/7 (powstała z dz. nr 11/2), 70/3 (powstała z dz. nr 70/1), 15/56 
(powstała z dz. nr 15/1), 15/65 (powstała z dz. nr 15/12), 11/3

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

obr. 0010 kielno dz. nr ewid.: 51/14, 51/13, 52/2, 53/15, 53/19 (powstała z dz. nr 53/16), 
56/4, 56/8, 56/9, 82/5, 82/69, 82/62, 56/23, 56/24, 56/17, 56/18, 58/81 (powstała z dz. nr 
58/42), 82/59, 82/85 (powstała z dz. nr 82/40), 84/48, 197/12 (powstała z dz. nr 197/8), 
197/10 (powstała z dz. nr 197/7), 197/14 (powstała z dz. nr 197/20), 197/38 (powstała z dz. 
nr 197/25), 197/32 (powstała z dz. nr 197/22), 197/23, 197/34 (powstała z dz. nr 197/24), 
197/17 (powstała z dz. nr 197/22), 193/6, 84/104 (powstała z dz. nr 84/28), 196/2, 182/22, 
182/52 (powstała z dz. nr 182/12), 182/15, 182/6, 180/28, 181/18, 180/42, 

obr. 0022 rębiska działki nr ewid: 20/3 (powstała z dz. nr 20), 21/2 (powstała z dz. nr 
21), 17/5 (powstała z dz. nr 17/3), 18/7 (powstała z dz. nr 18/3), 18/2, 17/1, 184/4, 1, 2/4 
(powstała z dz. nr 2)

obr. 0013 leśno dz. nr ewid.: 175/5, 166/12 (powstała z dz. nr 166/5), 168/7 (powstała 
z dz. nr 168/2), 169/7 (powstała z dz. nr 169/4), 173/1, 232/12, 202/6 (powstała z dz. nr 
202/2), 205/6 (powstała z dz. nr 205/2), 202/9 (powstała z dz. nr 202/3), 209/6 (powstała 
z dz. nr 209/3), 212/4 (powstała z dz. nr 212/2), 52/4 (powstała z dz. nr 52/2), 51/10 
(powstała z dz. nr 51/3), 46/4 (powstała z dz. nr 46/2), 49/4 (powstała z dz. nr 46/2), 50/7 
(powstała z dz. nr 50/3), 50/5 (powstała z dz. nr 50/2), 61/24 (powstała z dz. nr 61/6), 
61/11, 61/26 (powstała z dz. nr 61/7), 66/5 (powstała z dz. nr 66/2), 67/6, 67/5, 67/12 
(powstała z dz. nr 67/4), 67/15 (powstała z dz. nr 67/7), 

obr. 0009 kamień dz. nr ewid.: 290/16 (powstała z dz. nr 290/9), 290/10, 

obr. 0012 kowalewo dz. nr ewid.: 14/14 (powstała z dz. nr 14/7), 3/7, 3/6, 3/5, 3/4, 
14/12 (powstała z dz. nr 14/5), 4/7 (powstała z dz. nr 4/2), 3/8, 12/4, 6/60 (powstała z dz. 
nr 6/12), 13/1, 6/72 (powstała z dz. nr 6/54), 13/3, 6/62 (powstała z dz. nr 6/17), 69/29 
(powstała z dz. nr 69/23), 15/67 (powstała z dz. nr 15/24), 69/11, 15/63 (powstała z dz. nr 
15/11), 70/8 (powstała z dz. nr 70/2), 68/12 (powstała z dz. nr 68/9), 11/9 (powstała z dz. 
nr 11/4), 69/27 ((powstała z dz. nr 69/14),

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. 
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NaSzEJ KolEżaNCE

MarzENIE 
KarwowSKIEJ

składamy wyrazy głębokiego żalu i współczucia
oraz słowa otuchy i wsparcia

z powodu śmierci

pracownikowi
Urzędu Miasta w redzie

Krzysztof Krzemiński
Burmistrz Miasta Redy
wraz z pracownikami

MaMy

Męskie głosy wygrywają 
Rumski Wokal 2022

Przy Miejskim Domu Kultury 
w Rumi odbyła się gala finałowa 
projektu Rumski Wokal 2022. Była 
to szósta edycja konkursu, którego 
pomysłodawcą jest dyrektor MDK
-u Agnieszka Skawińska. Do finału 
przeszło siedmiu młodych wokali-
stów: Klaudia Łata, Karina Gęsicka, 
Daria Rosinke, Klaudia Strzelbic-
ka, Marta Byczk, Igor Kąkel oraz 
Michał Kowalski. Do uroczystego 
koncertu byli przygotowywani 
przez Krzysztofa Brzozowskiego, 
Agnieszkę Skawińską i Zbigniewa 
Kosmalskiego. Ćwiczyli m.in. emi-
sję głosu i radzenie sobie z tremą na 
scenie.

Koncert w piękne popołudnie 
odbył się pod gołym niebem. Roz-
brzmiały piosenki o miłości. Wi-
downia była zachwycona, a jury 
musiało podjąć decyzję, na którą 
wpływ miało wiele czynników.

-Przy ocenie finalistów i wy-
borze zwycięzców braliśmy pod 
uwagę wiele godzin pracy, a nie 
tylko końcowy występ podczas gali. 
Oceniamy drogę, jaką przeszedł, 

ale także jaka droga przed nim. 
Panowie fantastycznie wykonali 
swoje utwory pod względem wo-
kalnym, emocjonalnym. Rewela-
cyjnie zaprezentowali się na scenie 
– podkreśla Agnieszka Skawińska, 
dyrektor MDK-u Rumia. – W tym 
roku przyznaliśmy dwie nagrody ze 
względu na to, że w ubiegłym roku, 
z powodu pandemii konkurs się nie 
odbył – zaznacza.

Gwiazdą wieczoru była Marta 
Burdynowicz zwyciężczyni The 
Voice of Poland, która również była 
pod wrażeniem prezentowanych 
umiejętności wokalnych.

-Młodzież pokazała wysoki po-
ziom. Słuchając ich, byłam bardzo 
mile zaskoczona – podsumowała 
wokalne zmagania Marta Burdyno-
wicz. – Miałam swoich faworytów, 
nie zdradzę kto nim był, natomiast 
poziom uczestników był bardzo 
wyrównany – dodała.

Jury przyznało dwie pierwsze na-
grody. Spośród siedmiorga finali-
stów najlepsi okazali się Igor Kąkel 
i Michał Kowalski.

Igor Kąkel, licealista pochodzący 
z Banina, który interesuje się biolo-
gią i śpiewem. Chętnie bierze udział 
w konkursach wokalnych, ma na 
swoim koncie niejeden sukces.

-Jestem zaskoczony, jestem szczęśli-
wy, bo nie ukrywam, że zależało mi 
na tym – podsumowuje swoje zwycię-
stwo Igor Kąkel. – Zajęcia prowadzone 
przez trenerów były bardzo profesjo-
nalnie przygotowane, szczególnie te 
z radzenia sobie z tremą. Cieszę się ze 
współpracy z profesjonalistami. Praca 
z nimi jest kształcąca – dodaje.

Michał Kowalski, mieszkaniec Redy, 
współzałożyciel grupy Myasta, któ-
ra zwyciężyła w konkursie radiowej 
Czwórki „Wydaj płytę z Będzie głośno”.

-O castingu dowiedziałem się 
w ostatniej chwili. Udział w kon-
kursie wiele mnie nauczył, zajęcia 
z technik rozśpiewywania, emisji 
głosu, radzenia sobie z emocjami 
na scenie, możliwość współpra-
cy ze Zbigniewem Kosmalskim to 
dla mnie zaszczyt – mówi Michał 
Kowalski, zwycięzca konkursu. – 
Miałem swojego faworyta, nie spo-
dziewałem się, że to ja wygram. Ta 
nagroda dodała mi wiatru w żagle 
– zaznacza.

Nagrodą w konkursie Rumski 
Wokal 2022 jest nagranie demo wo-
kalnego w profesjonalnym studiu 
nagraniowym.

Źródło: UM Rumia
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RUMIA | Po przerwie spowodowanej pandemią, odbył się VI finał projektu Rumski Wokal 2022, 
którego organizatorem jest Miejski Dom Kultury. W finale konkursu biorą udział miłośnicy śpie-
wu, którzy przeszli casting.
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Na uroczystość wręczenia wyróżnień 
najlepszym absolwentom rumskich 
szkół podstawowych w roku szkolnym 
2021/2022, przybyli absolwenci wraz 
z rodzicami, opiekunowie, nauczyciele, 
wychowawcy i dyrektorzy szkół. Nagro-
dy rzeczowe i dyplomy wspólnie wręczali 
laureatom wiceburmistrz Piotr Wittbrodt 
oraz przewodniczący rady miejskiej 
Krzysztof Woźniak.

-Wszystkim wyróżnionym serdecz-
nie gratuluję. Podziękowania należą się 
również rodzicom i opiekunom, którzy 
wspierali was w tej drodze.  Zamykacie 
ważny etap w swoim życiu, bo to między 
innymi w szkole podstawowej, którą wła-
śnie opuszczacie, zawiązywały się wasze 
pierwsze przyjaźnie. Życzę wam dalszych 
sukcesów i realizacji planów, a teraz pora 
na zasłużone wakacje i odpoczynek – po-
wiedział wiceburmistrz Piotr Wittbrodt.

Poniżej sylwetki uhonorowanych 
uczniów.

Tymon Truszyński – absolwent Szkoły •	
Podstawowej nr 1 im. Józefa Wybic-
kiego. Tymon od kilku lat otrzymuje 
świadectwa z wyróżnieniem. Jest oso-
bą o wysokiej kulturze osobistej, zaan-
gażowaną w życie szkoły. W ostatnim 

roku uzyskał tytuł finalisty w ogólno-
polskim konkursie „Liga Matematycz-
na” oraz tytuł stypendysty projektu 
„Zdolni z Pomorza – Gdynia”. Tymon 
wyróżnia się zdolnościami matema-
tycznymi i programistycznymi.
Maja Bareja – absolwentka Szkoły •	
Podstawowej nr 4 im. Janusza Korcza-
ka. Maja od klasy IV uzyskuje świadec-
twa z wyróżnieniem. Reprezentowała 
szkołę jako prelegentka podczas: III 
Pomorskiej Uczniowskiej Konferen-
cji Naukowej, sesji Naukowej „Ą-Ę” 
z okazji Międzynarodowego Dnia 
Języka Ojczystego oraz Sejmu Dzieci 
i Młodzieży. Jest osobą gotową do nie-
sienia pomocy innym. Aktywnie dzia-
łała na rzecz szkoły i środowiska, bio-
rąc udział w projektach i zbiórkach na 
rzecz potrzebujących. Maja wyróżnia 
się zdolnościami matematycznymi. 
Szymon Jaszewski – absolwent Szkoły •	
Podstawowej nr 6 im. Aleksandra Maj-
kowskiego. Szymon od IV klasy uzysku-
je świadectwa z wyróżnieniem. Jest oso-
bą pogodną i koleżeńską. Od lat godnie 
reprezentował szkołę, zajmując czołowe 
miejsca w zawodach sportowych oraz 
konkursach matematycznych, anglo-

języcznych oraz wiedzy o Kaszubach 
i Pomorzu. Szymon działał też jako 
wolontariusz. W redzkim przedszkolu 
prowadził zajęcia z dziećmi pod nazwą 
„Matematyka dla smyka”.
Maja Pawłocka – absolwentka Szkoły •	
Podstawowej nr 7 im. Karola Woj-
tyły. Maja jest wzorową uczennicą. 
Od kilku lat reprezentowała szkołę 
w licznych konkursach plastycznych, 
fotograficznych oraz turystycznych, 
odnosząc sukcesy na szczeblu powia-
towym, wojewódzkim oraz ogólnopol-
skim. Jest osobą bardzo odpowiedzial-
ną oraz empatyczną. Maja od wielu 

lat pasjonuje się tańcem i rysunkiem, 
w których spełnia się artystycznie.
Zuzanna Budzyńska – absolwentka •	
Szkoły Podstawowej nr 8 im. ks. Sta-
nisława Ormińskiego. Zuzanna przez 
cały okres nauki w szkole osiągała wy-
sokie wyniki w nauce. Jest osobą punk-
tualną, zdyscyplinowaną, sumienną, 
o wysokiej kulturze osobistej. Godnie 
reprezentowała klasę i szkołę, biorąc 
udział w: Olimpiadzie Matematycz-
nej Juniorów, meczu matematycznym, 
konkursie matematyczno-geograficz-
nym, wojewódzkim konkursie „Barwy 
Morza 2022” w kategorii literackiej 
oraz wojewódzkim konkursie grama-
tycznym „Rozwiąż Język”. Czynnie 
uczestniczyła w życiu szkoły oraz ży-
ciu środowiska lokalnego.
Maja Rutkowska – absolwentka Szkoły •	
Podstawowej nr 9 im. kpt. ż. w. Karola 
Olgierda Borchardta. Maja jest wzo-
rową uczennicą. Od kilku lat godnie 
reprezentowała szkołę, biorąc udział 
i zajmując czołowe miejsca w zawo-
dach tenisa stołowego oraz konkursach 
matematycznych i fizycznych. Maja 
jest osobą o wysokiej kulturze osobi-
stej, aktywnie uczestniczącą w życiu 
klasy i szkoły jako współorganizatorka 
wielu przedsięwzięć.
Martyna Hebel – absolwentka Szkoły •	
Podstawowej nr 10 im. Jana Brzechwy. 
Martyna od klasy IV uzyskuje świa-
dectwa z wyróżnieniem. Godnie re-
prezentuje szkołę w zawodach sporto-
wych i konkursach przedmiotowych. 
W ostatnim czasie była finalistką wo-
jewódzkiego konkursu historycznego 
oraz zajęła I miejsce w wojewódzkim 
konkursie przyrodniczo-ekologicz-

nym „Śmieci mniej – Ziemi lżej”. 
Martyna aktywnie działała w szkol-
nym kole wolontariatu, organizując 
akcje charytatywne i zbiórki dla osób 
potrzebujących wsparcia.
Zuzanna Szymańska – absolwent-•	
ka Publicznej Szkoły Podstawowej 
Sióstr Salezjanek im. Świętej Rodziny. 
Zuzanna jest sumienną i bardzo pra-
cowitą uczennicą. Aktywnie uczest-
niczyła w życiu szkoły i angażowała 
się w pracę na rzecz środowiska. Jest 
osobą pogodną i koleżeńską, dbającą 
o przyjazną atmosferę w klasie. Szko-
łę podstawową ukończyła ze średnią 
6,0 i wzorowym zachowaniem.
Julia Kobylska – absolwentka Pod-•	
stawowej Ekologicznej Szkoły Spo-
łecznej. Julia podczas swojej edukacji 
dała się poznać jako uczennica, która 
zawsze wzorowo wypełnia obowiązki 
oraz aktywnie działa w samorządzie 
szkolnym. Cechuje ją wysoka kultu-
ra osobista. Julia jest wszechstronnie 
uzdolniona, w ostatnim roku została 
finalistką konkursu kuratoryjne-
go z chemii i języka polskiego oraz 
otrzymała wyróżnienie w Między-
narodowym Konkursie Literackiej 
Twórczości Młodzieży Witkacy.
Jakub Bords – absolwent Salezjańskiej •	
Szkoły Podstawowej. Jakub uzyskał 
na koniec ósmej klasy średnią ocen 
5,8. Jest finalistą kuratoryjnego kon-
kursu z chemii. Jest osobą o bardzo 
wysokiej kulturze osobistej, aktywnie 
uczestniczącą w życiu szkoły i włą-
czającą się w akcje charytatywne. Ja-
kub reprezentował szkołę w poczcie 
sztandarowym.

Źródło: UM Rumia

Nagrody Burmistrza Rumi dla 
10. najlepszych ósmoklasistów

RUMIA | Coroczną nagrodę dziesięciorgu najlepszym absolwentom rumskich szkół pod-
stawowych przyznał Burmistrz Miasta. Wręczenie nagród rzeczowych i dyplomów odbyło 
się, 20 czerwca w Miejskim Domu Kultury.
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W finale okręgowego Pucharu Polski w Ja-
nikowie Zawisza Bydgoszcz pokonała miej-
scową Unię 4:2. W nagrodę bydgoski klub 

otrzymał 40 tysięcy złotych od Kujawsko-
Pomorskiego Związku Piłki Nożnej i w sierp-
niu zagra w tych rozgrywkach na szczeblu 
centralnym.
– Była dobra gra, determinacja, agresja na 
boisku –  mówił na gorąco po meczu trener 
Zawiszy Bydgoszcz, Piotr Kołc. – Mimo że 
straciliśmy dwie bramki i mieliśmy trudny 
moment w meczu, to z przebiegu spotka-
nia zasłużyliśmy, żeby ten puchar wygrać. 
Graliśmy na dużej intensywności. Cieszę się, 
że mieliśmy okazje i potrafiliśmy je wykorzy-
stać. Jestem dumny z tej drużyny.
Kołc – przypomnijmy – że jest doskonale 
znany też wejherowskim kibicom. Przez 8,5 
sezonu reprezentował barwy wejherow-
skiego Gryfa, jako pomocnik. W tym czasie 
awansował z WKS do II ligi i zagrał w ćwierć-
finale Pucharu Polski.  Dla żółto-czarnych 
rozegrał 252 spotkania z czego większość 
w roli kapitana. Z klubem ze Wzgórza Wolno-
ści pożegnał się po sezonie 2018/2019 i po-
stanowił spróbować swoich sił jako trener.

Były kaPitan Gryfa WyWalczył 
z zaWiszą okręGoWy Puchar Polski
Piłka nożna | zawisza Bydgoszcz wywalczył Puchar Polski na szczeblu kujawsko-
Pomorskiego związku Piłki nożnej. na ławce trenerskiej bydgoskiego zespołu zasiadał 
były kapitan i wieloletni zawodnik Wks Gryfa Wejherowo – Piotr kołc.

fot. zawisza Bydgoszcz

Siłacze ponownie 
stoczą walkę

W najbliższą sobotę Gmina Szemud gościć będzie 
znanych i lubianych zawodników dyscypliny Strong-
man, która od lat cieszy się ogromnym zaintereso-
waniem ze strony kibiców. Dokładnie 25 czerwca 
o godzinie 16:00 w Kamieniu nad jeziorem Wysoka 
rozpocznie się Strongman Cup Kamień 2022, którego 
organizatorem jest Krzysztof Kacnerski wraz z Gmi-
ną Szemud.

W akcji zobaczymy gdańszczaninów Krzysztofa 
i Marcina Schabowskich, Mariusza Pachuta, który 
dołączy do obsady z dolnego śląska, Piotra Kowalew-
skiego, który reprezentować będzie Warmię i Mazury, 
Krzysztofa Kacnerskiego na co dzień mieszkającego 
w Wejherowie oraz kolejnego zawodnika przyjeżdżają-
cego z Gdańska, Adama Adamczyka. Ostatni wojownik 
dopiero rozpoczyna swoją przygodę w Strongman.

Organizator zaplanował widowiskowe konkurencje. 
Na Strongman Cup Kamień 2022 obserwować bę-
dziemy walkę podczas ciągnięcia auta w siadzie, belki 
na max ciężar, przerzucania pala 5m na czas – 90sek., 
20m spacer z walizkami plus rzuty workami przez 
poprzeczkę, hantel na ilość powtórzeń – 60sek. oraz 
potężną konstrukcję zwaną uchwytem Herkulesa. 
Wszystkie zadania będą do wykonania pod czujnym 
i jakże znanym sędziowskim okiem Jarosława Dymka 
i Sławomira Toczka. Imprezę poprowadzi Bartłomiej 
Szreder z Wejherowskiego Klubu Kulturystycznego 
i Sportów Siłowych Apollo.

- Prosiłbym abyście tego dnia pamiętali, że może-
my zrobić coś dobrego, ponieważ oficjalną partnerką 

tych zawodów jest wejherowianka Oliwia Kucharska, 
która choruje na mózgowe porażenie dziecięce, pa-
daczkę i małogłowie. Na turnusach rehabilitacyjnych 
bardzo ciężko pracuje aby jej stan cały czas się po-
prawiał. Podczas zawodów niezastąpiona Pomorska 
Grupa Poszukiwawczo - Ratownicza GRYF przepro-
wadzi zbiórkę funduszy do puszek aby Oliwka mogła 
jechać na kolejny turnus. Zapraszam wszystkich bar-
dzo serdecznie już w najbliższą sobotę, postaramy się 
abyście zapamiętali to wydarzenie. - mówi Krzysztof 
Kacnerski, organizator i jeden z zawodników.

Podczas imprezy trwać będzie również festyn z oka-
zji rozpoczęcia lata czyli tzw. Sobótki Gminne, przy-
gotowane przez Gminę Szemud wraz z Gminnym 
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie. 
Przewidziane zostały dodatkowe atrakcje w postaci 
koncertów, pokazu kulturystycznego, który zapre-
zentuje Tomasz Lech, dmuchańców dla najmłod-
szych oraz konkurencji dla publiczności.

- Staraliśmy się aby w najbliższą sobotę każdy znalazł 
atrakcje dla siebie. Zaplanowaliśmy zawody Strong-
man, koncerty, wspólne ognisko, teatr ognia, zabawę 
z DJ oraz różnego rodzaju zajęcia dla najmłodszych. 
Nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić wszystkich 
na malowniczą plażę nad jeziorem Wysoka w Kamie-
niu.” - dodaje Tomasz Stein, dyrektor Gminnego Cen-
trum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie.

Strongman Cup Kamień 2022 już 25 czerwca o go-
dzinie 16:00.
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STRONGMAN | Najsilniejsi ponownie stoczą walkę – nadchodzi Strong-
man Cup Kamień 2022. Znani i utytułowani zawodnicy po raz kolejny sto-
czą bój na placu zawodów, tym razem w miejscowości Kamień w Gminie 
Szemud. Nie zabraknie również nowych nazwisk.
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