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Uczestnikami wydarzenia byli laure-
aci z około 50 placówek oświatowych 
wszystkich poziomów nauczania z tere-
nu Związku. Nie zabrakło włodarzy gmin 
należących do Związku oraz przedstawi-
cieli spółek komunalnych EKO DOLI-
NA, OPEC i PEWIK Gdynia, WFOŚiGW 
Gdańsk oraz Starostwa Powiatowego 
w Wejherowie. Partnerem tegorocznych 
działań był także Trójmiejski Park Kra-
jobrazowy.

Łącznie wręczono 82 nagrody, w tym 
40 dla dzieci oraz 42 dla placówek oświa-
towych. Po raz siódmy przyznano też wy-
jątkową nagrodę Zarządu Komunalnego 
Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” 
pt. „Róża Ekologii 2022”.

O „Różę Ekologii 2022” walczyło 
w tym roku 47 przedszkoli oraz 68 szkół. 
Szczegółowej analizie podlegał udział 
poszczególnych placówek w działaniach 

ekologicznych prowadzonych przez 
Związek oraz osiągnięte efekty rzeczowe. 
O ten zaszczytny tytuł nie można ubiegać 
się częściej niż raz na 5 lat.

Do ścisłego finału nominowano dzie-
sięć placówek, pięć przedszkoli i pięć 
szkół. Decyzją Zarządu Komunalnego 
Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” 
działającego jako Kapituła Nagrody – na-
groda „Róża Ekologii 2022” w kategorii 
„SZKOŁY” trafiła do Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego nr 2 w Redzie.

„Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 
w Redzie pod przewodnictwem Dyrek-
tor Pani Iwony Nowickiej zaskakuje po-
mysłowością, energią i zapałem do pracy. 
Po efektach pracy Szkoły widać, że na 
jej sukces pracuje zespół ludzi. Zespół, 
u którego zaangażowanie w działania 
prośrodowiskowe jest ogromne. Współ-
praca Szkoły z Komunalnym Związkiem 

Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w za-
kresie edukacji ekologicznej w ostatnich 
5 latach układała się wzorowo. Placówka 
uczestniczyła we wszystkich edycjach 
projektu edukacyjnego „Lider Lokalnej 
Ekologii”, w którym realizowano szereg 
własnych autorskich zadań zgodnie z ha-
słem przewodnim projektu, obejmując 

tematy z zakresu ochrona wód, powietrza 
i powierzchni ziemi uzyskując zawsze 
wysokie noty w ocenie końcowej. Szko-
ła aktywnie uczestniczy w konkursach 
zbiórki elektroodpadów i baterii, osiąga-
jąc doskonałe wyniki w swojej kategorii. 
Szkoła zbiera także plastikowe nakrętki 
na cele charytatywne. Stawiając Zespół 

Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Redzie jako 
wzór do naśladowania życzymy dalszych 
sukcesów i czekamy na nowe ekologiczne 
projekty” – czytamy w uzasadnieniu.

W kategorii „PRZEDSZKOLA” „Różę 
Ekologii 2022” otrzymało Przedszkole nr 
11 „Pod Kasztanami” w Gdyni.

Źródło: UM w Redzie
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„Róża Ekologii” trafiła do Redy
REDA | 21 czerwca w Fabryce Kultury w Redzie odbyła się uroczysta gala „RAZEM 
CHRONIMY ŚRODOWISKO”, na której już po raz 24 podsumowano edukację ekologicz-
ną w Komunalnym Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”.

-Wszystkim uczniom życzymy udanego wypoczynku. 
Życzymy Wam niezapomnianych wakacji, spędzonych 
ciekawie, przyjemnie i przede wszystkim bezpiecznie. - 
informuje Urząd Miasta.
W wejherowskich szkołach w roku szkolnym 2021/2022 
uczyło się 3063 uczniów, w tym 2750 uczniów szkół 
samorządowych i 313 uczniów szkół niepublicznych. 
Szkołę podstawową ukończyło 742 absolwentów, 
w tym 666 – ze szkół samorządowych i 76 - szkół 
niepublicznych.
Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta Wej-
herowa ds. ekonomicznych i społecznych podczas 
zakończenia roku szkolnego w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym nr 2 Wejherowie gratulował uczniom 
i ich rodzicom osiągniętych sukcesów, a dyrektorom 
szkół i placówek oświatowych, nauczycielom, pracow-
nikom administracji i obsługi podziękował za kolejny 
rok pracy. Pracy, dzięki której uczniowie mogą uczyć 
się w miejscu bezpiecznym i przyjaznym.
- Gratuluję Wam wszystkich sukcesów, które osiągnęli-
ście w szkole i życzę, aby droga, którą będziecie dalej 
pokonywali, bo dzisiaj kończy się pewien etap w Wa-
szym życiu, była drogą szczęśliwą. – mówi Arkadiusz 
Kraszkiewicz. - Realizujcie Wasze pasje i marzenia. 
Dziękuję także nauczycielom i rodzicom, którzy stoją 
za Waszymi sukcesami. Życzę Wam, aby rozpoczęte 
właśnie wakacje były pełne niezapomnianych wrażeń. 
Wróćcie w nowym roku szkolnym radośni, z zapasem 
sił do nauki, gotowi do podejmowania nowych wyzwań.
Źródło: UM Wejherowo

Żegnaj szkoło! 
Witajcie Wakacje!
WejHeRoWo | Ponad 3 tysiące uczniów wejherowskich 
szkół podstawowych prowadzonych przez miasto, 
w tym 742 ósmoklasistów, zakończyło rok szkolny.

fot. UM Wejherowo

Podczas uroczystego apelu z udziałem Orkie-
stry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej do-
wódca batalionu kmdr por. Paweł Michowski 
podkreślił, że batalion jako jednostka wsparcia 
dowodzenia i łączności realizuje zadania zwią-
zane z rozwijaniem systemów dowodzenia, łącz-
ności oraz informatyki na potrzeby Centrum 
Operacji Morskich Dowództwa Komponentu 
Morskiego i jest ważnym elementem w systemie 
dowodzenia i kierowania morskim rodzajem sił 
zbrojnych. Jak zapewnił Batalion realizuje zada-
nia bojowe i szkoleniowe na wysokim poziomie 
o czym świadczą ostatnie ćwiczenia i treningi, 
a także wyniki kontroli prowadzone przez ko-
misje wyższych szczebli. Oprócz tego marynarze 
Batalionu byli kierowani do innych ważnych za-
dań m.in. do działań przeciw pandemii korona-
wirusa Cowid-19 oraz na granicę polsko-biało-
ruską do pełnienia służby patrolowej. Dowódca 
poinformował również, że na wniosek żołnierzy 
jednostki utworzony został Komitet Honorowy 
Ufundowania Nowego Sztandaru, gdyż Bata-
lion podczas oficjalnych uroczystości występuje 
wciąż pod sztandarem Centrum WSTiDMW.
Za wzorowe pełnienie służby wielu marynarzy 
i pracowników resortu ON otrzymało odznacze-
nia, nagrody i wyróżnienia. Między innymi me-
dalem srebrnym "Za długoletnią służbę" został 
odznaczony st. chor. szt. Grzegorz Wojciechow-
ski. Złoty medal "Za zasługi dla obronności kraju" 
otrzymał st. chor. szt. Marek Biliński, srebrny me-
dal ZZdOK - st. chor. Dariusz Miotk, a brązowy 
- st. mat. Krzysztof Czarnecki. Wręczono również 
pamiątkowe odznaki Batalionu Dowodzenia.
Gratulacje marynarzom i pracownikom re-
sortu ON złożyli m.in. dowódca 9 Brygady 
Dowództwa Wsparcia Generalnego Rodzajów 
Sił Zbrojnych płk dr hab. inż Piotr Waniek, za-

stępca dowódcy Centrum Operacji Morskich 
Dowództwa Komponentu Morskiego kmdr 
Andrzej Ogrodnik i komendant 18 WOG płk 
Jacek Wieczorek. W imieniu Prezydenta Miasta 
Wejherowa gratulacje z okazji święta jednostki 
przekazał Arkadiusz Kraszkiewicz - zastępca 
prezydenta Wejherowa.
Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in. były 
dowódca 11 Pułku Łączności MW kmdr rez. Ma-
rian Wilk, były komendant Centrum Wsparcia 
Teleinformatycznego i Dowodzenia MW kmdr 
rez. Roman Kreft i kmdr Włodzimierz Kluczek, 
były dowódca Batalionu Dowodzenia MW kmdr 
por. Arkadiusz Gajdemski, dyrektor Elektrowni 
Wodnej w Żarnowcu Piotr Książek, komendan-
ci i dyrektorzy jednostek służb mundurowych, 
w tym komendant Straży Miejskiej w Wejhero-
wie Zenon Hinca i inni. Uroczystość zakończyła 
defilada pododdziałów oraz koncert Orkiestry 
Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej.

Przypomnijmy, że pierwszy baon morski, zakwa-
terowany został w Wejherowie w 1931 roku. Od 
tej pory, kolejne jednostki wojskowe, stacjonujące 
w Wejherowie tworzyły wspólną z miastem histo-
rię. Baon w 1937 roku zyskał miano 1. Morskiego 
Pułku Strzelców. W przededniu wojny już jako 
pułk liczył 1840 oficerów i żołnierzy, którzy dziel-
nie walczyli w obronie Wejherowa i Wybrzeża. 
Od 2014 roku w Wejherowie funkcjonuje Bata-
lion Dowodzenia Marynarki Wojennej im. Kazi-
mierza Pruszkowskiego oraz 18. Wojskowy Od-
dział Gospodarczy. Obie jednostki są ważne i obie 
istotne dla całego systemu działania Marynarki 
Wojennej RP. Decyzją MON/481 z dni 7 grudnia 
2014 roku Batalion przejął tradycje CWTiDMW 
oraz poprzednich marskich jednostek łączności, 
a przede wszystkim imię płk. Kazimierza Prusz-
kowskiego, na którego grobie - w przeddzień 
święta, delegacja Batalionu złożyła kwiaty.
Źródło: UM Wejherowo
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Święto Batalionu 
Dowodzenia MW
WEjhERoWo | Marynarze wejherowskiego Batalionu Dowodzenia Marynarki Wojennej wraz z za-
trudnionymi pracownikami resortu Obrony Narodowej obchodzili uroczyście święto swojej jednostki. 
Była to okazja do wręczenia odznaczeń, nagród i wyróżnień, a także spotkań z zaproszonymi gośćmi 
oraz rozmów o sprawach związanych z bezpieczeństwem kraju.



www.gwe24.pl/aktualnościPiątek, 1 lipca 2022 3

Festyn Sobótkowy zgromadził jak zwykle 
wielu mieszkańców. Działająca na osiedlu 
grupa najaktywniejszych społecznie 
mieszkańców, systematycznie organi-
zuje zajęcia sportowe, ogniska i grille. 
Jak podkreśla radny Wejherowa Mariusz 
Łupina, jeden z organizatorów festynu, 
takie spotkania są doskonałą okazją do 
integracji mieszkańców oraz porozmawia-
nia o sprawach osiedla.
Mieszkańców osiedla na terenie rekre-
acyjnym odwiedził m.in. zastępca prezy-
denta Wejherowa Arkadiusz Kraszkiewicz 
życząc wszystkim udanej zabawy. Osiedle 
Fenikowskiego, chociaż jedno z najmłod-

szych w mieście, jest jednocześnie jednym 
z najaktywniejszych w Wejherowie. Jest 
to miejsce spotkań w sąsiedztwie osiedla, 
gdzie znajduje się wiata piknikowa, scena, 
siłownia na świeżym powietrzu, ławki, plac 
zabaw, boisko z nawierzchni trawiastej 
i park linowy. Trzeba podkreślić, że wielu 
mieszkańców osiedla poświęcając swój 
wolny czas, dba o estetykę, bezpieczeń-
stwo i porządek tego miejsca.
Podczas festynu najmłodsi mogli pojeź-
dzić na koniu czy pomalować buzię. Na 
wszystkich czekał poczęstunek oraz ogni-
sko, na którym pieczono kiełbaski.
Źródło: UM Wejherowo

Festyn sobótkoWy na osiedlu 
FenikoWskiego
WejHeRWo | gry i zabawy dla najmłodszych, dmuchańce, sportowe rozgrywki, muzyka 
i tradycyjne ognisko –tak wyglądał Festyn sobótkowy na osiedlu Fenikowskiego.

fot. UM Wejherowo

Biegi były podzielone na kategorie 
wiekowe , w tym nordic walking. Przed 
każdym startem miała miejsce rozgrzew-
ka przy muzyce a każdy uczestnik biegu 
otrzymywał pamiątkowy medal oraz 
gadżet reklamowy. Losowano także na-
grody niespodzianki. Nad zdrowiem 
uczestników czuwali ratownicy z karetką 
pogotowia. Dla wszystkich była zapew-
niona woda, co ze względu na 30. stop-
niowy upał miało szczególne znaczenie. 
Były także atrakcje typu dmuchane zjeż-
dżalnie itp.

- Cieszymy się, że jest tak wielu uczest-
ników. Organizacja imprezy kosztowała 
nas kilka miesięcy przygotowań, w co 
zaangażowani byli działacze z grupy 
Małe Trójmiasto Biega - mówi Michalina 
Romańska wyrażając podziękowania dla 
sponsorów, w tym m.in. dla Miasta Wej-
herowa i Powiatu. Jak dodaje impreza jest 
w pełni charytatywna. Całość zebranych 
środków z wykupionych pakietów prze-
znaczona jest dla 7-letniego Mateusza 
Mazura cierpiącego na kolagenozę.

Podczas otwarcia biegu głównego za-
stępca prezydenta miasta Arkadiusz 
Kraszkiewicz wyraził uznanie dla organi-
zatorów imprezy podkreślając, że cieszy 
go iż po dwóch latach przerwy spowo-
dowanych pandemią w parku miejskim 
znów są superbohaterowie i jest tutaj 
kolorowo i radośnie.

- Dziękuję z całego serca tym, którzy 
zorganizowali to wydarzenie, pięknie 
wpisane w życie naszego miasta i powiatu, 
a szczególnie pani Michalinie i wszystkim 
osobom z nią współpracującym. Dziękuję 
też Państwu, że jesteście. Robimy to dla 
Mateusza, który uczęszczał z rówieśnika-
mi do naszego Przedszkola Samorządowe-
go nr 2 im. Kubusia Puchatka - powiedział 
zastępca prezydenta.

O społecznym znaczeniu Biegu Super-
bohaterów mówi Róża Plenkiewicz, któ-
rej wychowankowie z jej rodziny zastęp-
czej pobiegli dla Mateusza.

- Odporność młodzieży jest niska i każdy 
impuls fizyczny jest na wagę złota, zwłasz-
cza w tak widowiskowej oprawie. Dzieci 
poznają nie tylko różne kultury i stroje. 
Żeby się ciekawie przebrać, to trzeba wie-
dzieć jak i dlaczego. Dzieci uczą się także 
wrażliwości i solidarności społecznej, bo 
przecież angażują się w cel charytatywny.

Współorganizatorka imprezy Agniesz-
ka Dobbek - członkini Zarządu MTB 
przypomniała, że pomysłodawcą zorga-
nizowania biegu był przed kilkoma laty 
Łukasz Oberzig, który aktualnie przeby-
wa za granicą.

- Co roku wybieramy nowy cel. Waru-
nek: dziecko wymagające wsparcia musi 
być z terenu powiatu wejherowskiego. 
Mateusz Mazur jest z Wejherowa - doda-
je Agnieszka Dobbek.

W organizację imprezy zaangażowa-
ni byli w ramach MTB m.in. Karolina 
Marchel, Piotr Kowalski, Michalina Pliń-
ska, Monika Pallach, Damian Lewiński, 
Agnieszka Bąkowska, Agnieszka Dob-
bek, Michalina Romańska i inni. W im-
prezę włączyło się też wiele osób, które 

przebrane w różne zabawne stroje, ubar-
wiły iwent.

– Starostwo Powiatowe w Wejherowie 
systematycznie włącza się w organizację 
tego ważnego wydarzenia sportowego, 
które łączy ludzi w bardzo szczytnym 
celu. Dziękuję wszystkim, którzy zapisali 

się na bieg i w ten sposób wsparli zbiórkę 
funduszy na rehabilitację naszego małe-
go mieszkańca powiatu wejherowskiego 
– powiedział Wicestarosta Wejherowski 
Jacek Thiel.

Źródło: UM Wejherowo, Starostwo Po-
wiatowe w Wejherowie

Upał nie wystraszył Superbohaterów
WEjhERoWo | Ponad 500 osób wzięło udział w VII Biegu Superbohaterów zorganizowanym przez grupę Małe Trójmiasto Biega na rzecz 7-letniego Ma-
teusza Mazura zmagającego się od narodzin z kolagenozą.
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Nagrodę dla Najlepszego Zawodnika Młodzieżo-
wego otrzymał także Szymon Nowicki grający aktu-
alnie w barwach GAK Gdynia - wychowanek UKS 
Basket-Ósemka Wejherowo.

W zorganizowanej po raz 11. Gali Pomorskiego 
Okręgowego Związku Koszykówki, która odbyła się 
w Ustce, wręczone zostały Nagrody Pomorskiego 
Okręgowego Związku Koszykówki dla firm, osób 
i instytucji wspierających rozwój koszykówki w na-
szym regionie. Nagroda dla Samorządu Przyjaznego 
Koszykówce trafiła do Wejherowa.

- Przyznane wyróżnienie dla miasta to efekt wielolet-

niego wsparcia rozwoju koszykówki w naszym mieście 
– mówi Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta 
Wejherowa ds. ekonomicznych i społecznych. – Oczy-
wiście nie byłoby tej nagrody, gdyby nie pasja osób, 
wśród których jest m.in. Kordian Zabrocki, które od 
wielu lat z wielkim zaangażowaniem szlifują nasze dia-
menty koszykarskie. Właśnie w wejherowskiej „ósem-
ce” od wielu lat kształcą się kolejne pokolenia młodych 
koszykarzy, a efektem są kolejne nagrody zdobywane 
przez zawodników. Wejherowianie regularnie otrzy-
mują powołania do reprezentacji Polski.

Źródło: UM Wejherowo
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Wejherowo – Samorządem 
Przyjaznym Koszykówce
WEjhERoWo | Miasto Wejherowo podczas XI Gali Pomorskiego Okręgowego Związku Koszykówki, 
która odbyła się w Ustce, otrzymało nagrodę "Samorząd Przyjazny Koszykówce”.
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„ Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”. 
Ks. J. Twardowski
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Gabrieli 
wedelstedt najszczersze wyrazy współczucia i żalu

z powodu śmierci
wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy

z powodu śmierci

składają:
składa

Prezesowi zKP oddział w wejherowie

Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius

wraz z Zarządem Powiatu
i współpracownikami

Starosta Wejherowski Gabriela Lisius
wraz z Zarządem Powiatu

oraz współpracownicy ze Starostwa Powiatowego w Wejherowie

MatKi ojca

Podczas Pikniku promowano ekologicz-
ne zachowania, które każdy z nas może 
wprowadzić w swoim codziennym życiu. 
Poznaliśmy ciekawostki związane z pta-
kami, nietoperzami i innymi stworzenia-
mi leśnymi. Było czytanie bajek ekolo-
gicznych, warsztaty plastyczne w leśnej 
odsłonie, ekologiczne Koło Fortuny, gra 
zręcznościowa „traf do kosza”, eko-lekcje 
z zakresu segregacji odpadów i wiele cie-
kawych zabaw i gier. Była woda deszczowa, 
która może służyć do mycia i podlewania 
roślin oraz ekologiczne meble z tektury 
i drewnianych palet. Mogliśmy posłuchać 
opowieści przyrodnika i lekarza weteryna-
rii, a także samodzielnie wykonać bombę 
nasienna. Kulka ulepiona z gliny, nasion 
i torfu czy ziemi, czyli bomba nasienna 
to w rzeczywistości sposób na bezpieczne 
przechowywanie nasion.

ekologiczne inicjatyWy
- Ekologia, przyjazne przyrodzie ini-

cjatywy i rozwiązania, działania na rzecz 
poprawy klimatu – to zagadnienia bliskie 
naszemu miastu – powiedział prezydent 
Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. - Wej-
herowo podejmuje różne inicjatywy, które 
mają na celu ochronę środowiska i klima-
tu. Musimy sobie uświadomić, wszelkie 
zmiany należy zacząć od siebie, swojej ro-

dziny. Każde, nawet najdrobniejsze nasze 
działanie przynosi korzyści nie tylko dla 
środowiska, ale też poprawiają jakość ży-
cia mieszkańców.

W Wejherowie, w ubiegłym roku roz-
poczęto akcję „KLIMATycznie w Wejhe-
rowie”. W tym roku jest kontynuowana, 
ale trzeba podkreślić, że różne działania 

prowadzone są przez cały rok. -Niezmien-
nie zachęcamy do zmiany nawyków na 
bardziej ekologiczne oraz do aktywnego 
udziału w wydarzeniach organizowanych 
przez miasto! - informuje Urząd Miasta.

kliMatycznie W WejHeRoWie
- Pierwsza edycja „KLIMATycznie w Wej-

herowie”, którą realizowaliśmy w ubiegłym 
roku cieszyła się dużym powodzeniem, co 
daje nam nadzieję, że nasza świadomość 
ekologiczna staje się coraz większa – mówi 
Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta 
Wejherowa. - Tylko w tym roku zapropo-
nowana przez ZUK i EKOFABRYKĘ akcja 
„Przygarnij bratka” cieszyła się ogromnym 

zainteresowaniem. Rozdawaliśmy także 
ekologiczne woreczki do warzyw i owoców, 
a z końcem czerwca będziemy, wzorem 
ubiegłego roku, rozdawać sadzonki drzew 
i krzewów naszym mieszkańcom.

Jak powiedział Paweł Formela z Dzia-
łu Edukacji Przyrodniczej WZNK, było 
to spotkanie dla wszystkich, którzy mieli 
ochotę spędzić trochę czasu na łonie natu-
ry i zaznajomić się z zagadnieniami bota-
niczno-zoologicznymi. Bajkę ekologiczną 
czytali: prezydent Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt i jego zastępcy – Beata Rut-
kiewicz i Arkadiusz Kraszkiewicz oraz 
wejherowski radny Paweł Formela. 
W spotkaniu uczestniczyli wejherowscy 
radni: Justyna Ostrowska, Dorota Cho-
dubska, Tomir Ponka, Henryk Jarosz, Ra-
fał Szlas i Mariusz Łupina.

Mieszkańcy mieli możliwość założenia 
Wejherowskiej Karty Mieszkańca, złoże-
nia deklaracji do Centralnej Ewidencji 
Emisyjności Budynków (których termin 
złożenia mija 30 czerwca) oraz wypełnie-
nia ankiety dotyczącej Strategii Rozwoju 
Miasta. Wydarzenie zorganizował Dział 
Edukacji Przyrodniczej WZNK wspól-
nie z Nadleśnictwem Wejherowo, ZUK 
– EKOFABRYKĄ i Urzędem Miejskim 
w Wejherowie.

Źródło: UM Wejherowo

Piknik przyrodniczy w Parku Miejskim
WEjhERoWo | Spotkanie z przyrodnikami, odkrywanie tajemnic zawodu weterynarza, tworzenie bomb nasiennych, gry i zabawy ekologiczne - takie 
atrakcje czekały na uczestników Pikniku Przyrodniczego, który odbył się w wejherowskim parku. Wydarzenie zorganizowane zostało w ramach cyklu „KLIMA-
Tycznie w Wejherowie”.
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Rozmowy w sprawie infrastruktury 
towarzyszącej budowie elektrowni

PoWIAT | W Starostwie Powiatowym w Wejherowie z inicjatywy PEJ i Starosty Wejherowskiego 
odbyło się kolejne spotkanie dotyczące planowanej budowy elektrowni jądrowej w Gminie Choczewo.

Głównym tematem rozmów były inwestycje 
towarzyszące budowie i funkcjonowaniu pierw-
szej atomówki w Polsce, czyli drogi czy połą-
czenia kolejowe. Podczas wydarzenia przedsta-
wiono wstępny harmonogram działań oraz 
poinformowano samorządowców o aktualnym 
stanie prac związanych z inwestycją. W spotka-
niu wzięli udział samorządowcy, przedstawicie-
le Polskich Elektrowni Jądrowych, Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, PKP 
Polskich Linii Kolejowych oraz Polskich Sieci 
Elektroenergetycznych.

– Spotkanie dotyczyło nie tylko harmonogra-
mu realizacji kolejnych prac, ale przede wszyst-
kim związane było z przedstawieniem niezbęd-

nych inwestycji towarzyszących, służących 
skomunikowaniu rejonu budowy z sieciami 
transportowymi. Planowane jest stworzenie no-
wego połączenia drogowego i kolejowego oraz 
sieci przesyłowych – mówi Starosta Wejherow-
ski Gabriela Lisius.

W trakcie spotkania przedstawiciele General-
nej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad po-
twierdzili zamierzenia o budowie nowej drogi 
łączącej teren budowy elektrowni z węzłem Łę-
czyce, na realizowanej obecnie drodze ekspreso-
wej S6, między Leśnicami koło Lęborka a Bo-
żympolem Wielkim. Zakłada się wybudowanie 
około 30 km drogi krajowej, która będzie służyć 
także mieszkańcom powiatu.

– Do grona osób, które uczestniczyły w tym 
spotkaniu na pewno jeszcze dołączy Urząd 
Morski. Od początku uważałam, że walory tury-
styczne Gminy Choczewo trzeba mimo wszyst-
ko zachować. Zależy nam, aby w porozumie-
niu z Urzędem Morskim, gdzieś między Łebą 
a Gdynią powstała kolejna marina. Myślę, że ten 
pomysł jest bardzo realny – podkreśla  Starosta 
Wejherowski Gabriela Lisius.

Przed samorządowcami oraz podmiotami 
odpowiedzialnymi za budowę infrastruktury to-
warzyszącej kolejne spotkania, podczas których 
zapadną ważne ustalenia dotyczące rozwoju re-
gionu w związku z budową elektrowni jądrowej.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Wejherowie fo
t. 
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Kompleksowa przebudowa dwóch dróg osie-
dlowych, jakimi są ulice Topolowa i Jodłowa, 
stanowi etap porządkowania infrastruktury 
drogowej w Ciechocinie. Zgodnie z zasadami 
zrównoważonego rozwoju, przewidziane w pro-
jekcie technologie bazują na rozwiązaniach 
przyjaznych dla środowiska naturalnego, dążąc 
do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń i hała-
su. Rozwój lokalnej sieci dróg poprawi bezpie-
czeństwo i stworzy spójny system transportowy, 
a poprawa stanu miejskiej infrastruktury prze-
łoży się na oszczędności kosztów eksploatacji 
miejskich ulic, co w każdym budżecie stanowi 
istotną pozycję.

- Obecnie trwają prace przy tzw. „sieciach”, 
a przede wszystkim trzeba uporządkować sys-
tem kanalizacji deszczowej - mówi Krzysztof 
Krzemiński, Burmistrz Miasta Redy - To będzie 
zapobiegać zalewaniu terenu w razie nagłych 
zdarzeń pogodowych. Prace obejmą także sieć 
wodociągową, więc w pewnych momentach 
mogą wystąpić zakłócenia w dostawach wody, 
o czym będziemy mieszkańców informować 
z odpowiednim wyprzedzeniem.

Na obu ulicach na czas robót zmieniono orga-
nizację ruchu. Wjechać mogą tylko mieszkańcy, 
pozostali kierowcy muszą korzystać z objazdów.

- Prosimy o zwracanie uwagi na oznaczenia 
drogowe tymczasowej organizacji ruchu - mówi 
Halina Grzeszczuk, zastępca burmistrza – Prio-
rytetem było zapewnienie mieszkańcom nie-
zakłóconego dojazdu do posesji i zachowanie 
bezpieczeństwa użytkowników drogi. Staramy 
się, aby utrudnienia nie trwały dłużej, niż to ko-
nieczne.

Całkowita wartość inwestycji wynosi  6 452 
156,57 zł. Program „RZĄDOWY FUNDUSZ 
POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI 
STRATEGICZNYCH – Edycja nr 1, ze środków 
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” będzie 
realizowany poprzez promesy inwestycyjne 
udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Uzyskane dofinansowanie w kwocie 5 700 000,00 zł po-
krywa 88% kosztów, pozostałe 12% stanowi wkład własny samorządu i pochodzi w całości z budżetu 
miasta Redy. Wykonawcą inwestycji jest Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A.

Źródło: UM w Redzie

fo
t. 

U
M

 w
 R

ed
zi

e

Trwają prace przy przebudowie 
ulic Jodłowej i Topolowej
REDA | Na realizację zadania „Przebudowa ul. Jodłowej i Topolowej w Redzie” Gmina Miasto Reda 
pozyskała prawie sześć milionów złotych z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych. Prace budowlane są w toku.

Zajęcia odbywały się od 23 marca i wzięło w nich 
udział ponad 60 słuchaczy. W ciągu trzech miesięcy 
nauki udało się planowo zrealizować pierwszy moduł 
podręcznika „Polski na dobry start”.

Materiały do nauki zostały opracowane na szcze-

blu krajowym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki 
i przekazane słuchaczom przez Urząd Miasta w Re-
dzie. Dzięki pomysłowości i zaangażowaniu wolon-
tariuszy, w czasie trwania lekcji działało „przedszko-
le”, w którym redzka młodzież aktywnie pomagała 
w opiece nad dziećmi słuchaczy.

- Wszystkim wolontariuszom dziękujemy za po-
święcony czas, chęci i zaangażowanie - mówi Łukasz 
Kamiński, zastępca burmistrza Redy - Dzięki nim 
nasi słuchacze nauczyli się podstaw języka polskiego 
i coraz swobodniej się komunikują.

Od września zajęcia będą kontynuowane, powsta-
nie również nowa grupa dla osób początkujących.

Źródło: UM w Redzie
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W Redzie podsumowano 
pierwsze miesiące nauki języka 
polskiego dla uchodźców
REDA | W środę 22 czerwca, w Szkole Podstawowej nr 4 w Redzie, mieszkający w Redzie uchodźcy 
z Ukrainy spotkali się na ostatniej przed wakacyjną przerwą lekcji języka polskiego.

Dmuchańce, ścianka wspinaczkowa, ma-
lowanie twarzy, animacje, bańki, wojskowa 
grochówka, gofry, ciasta, wata cukrowa 

i oczywiście ognisko, na którym można 
było sobie przyrządzić kiełbasę - to tylko 
część atrakcji, przygotowanych przez 
organizatorów. Festyn zwiastujący rozpo-
czynające się wakacje organizowany przez 
Radę Osiedla Sucharskiego oraz lokalnych 
społeczników cieszył się bardzo dużym 
zainteresowaniem wśród mieszkańców.
Bardzo się cieszę, że w naszym mieście 
powstają takie inicjatywy, które integrują 
mieszkańców Wejherowa. Dzięki zaan-
gażowaniu przedstawicieli Rady Osiedla 
Sucharskiego w tym rejonie miasta odby-
wają się wspaniałe wydarzenia. Gratuluję 
wszystkim organizatorom. Natomiast 
rozpoczynającym dzisiaj wakacje dzieciom 
życzę spokojnych, wesołych oraz bez-
piecznych wakacji – powiedział Arkadiusz 
Kraszkiewicz, zastępca prezydenta miasta.
Źródło: UM Wejherowo

Mieszkańcy PRzyWitali Wakacje
WejHeRWo | W miniony piątek, 24 czerwca br. przy świetlicy na osiedlu sucharskiego 
odbyło się ognisko zwiastujące rozpoczynające się wakacje.

fot. UM Wejherowo
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- Po naukowej monografii „Historia Redy” 
pod redakcją Jerzego Tredera, po zbiorze 
wywiadów w książce Mirosława Lademan-
na „Reda Moje Miasto” z roku 2017, przyszła 
pora na album – mówi Krzysztof Krzemiński, 
Burmistrz Miasta Redy - Chcieliśmy pokazać 
drogę miasta przez ostatnich kilkadziesiąt lat 
i co się zmieniło. Poprosiliśmy więc mieszkań-
ców o podzielenie się zdjęciami z rodzinnych 
archiwów.

Książka zawiera fotografie Redy z różnych 
lat, opatrzone krótkim komentarzem. Poka-
zuje rozwój miejskiej infrastruktury, walory 
przyrodnicze i krajobrazowe, a także wkład 
mieszkańców w rozwój i kształtowanie miej-
skiej przestrzeni.

Album miał premierę 3 czerwca, na uroczy-
stej sesji Rady Miejskiej w Redzie. W ubiegłym 
tygodniu Krzysztof Krzemiński spotkał się 
z autorami zdjęć i podziękował za udostępnie-
nie materiału.

- Ten album to nasze wspólne dzieło – mó-
wił burmistrz podczas spotkania – Udało się 
stworzyć portret miasta, pokazać proces zmian 
i jak te zmiany widzą mieszkańcy. Chociaż na 
zdjęciach prawie nie ma osób, to pamiętajmy, 
że miasto to przede wszystkim ludzie.

W albumie wykorzystano również fotogra-
fie z archiwów Urzędu Miasta w Redzie, szkół, 
przedszkoli i innych miejskich jednostek. Książ-
ka stanowi materiał promocyjny Gminy Miasto 
Reda i nie jest przeznaczona do sprzedaży.

Źródło: UM w Redzie
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Jest kolejna książka o Redzie
REDA | 21 czerwca Burmistrz Miasta Redy spotkał się z autorami zdjęć wykorzystanych w książce „Reda …w oczach Mieszkańców”. 
To wydawnictwo okolicznościowe z okazji jubileuszu 55-lecia nadania Redzie praw miejskich.

W niedługim czasie mieszkańcy Gminy Wejherowo także 
będą mieli taką możliwość dzięki wybudowaniu nowego 
obiektu do uprawiania tego sportu.
W dniu 28. czerwca odbyło się podpisanie umowy dzierża-
wy nieruchomości z Morskim Towarzystwem Tenisowym. 
Dzięki temu, na terenach nieużytków sąsiadujących z Art-
Parkiem w Bolszewie, powstanie nowy kompleks pięciu 
kortów tenisowych z trybunami, hala tenisowa, budynek 
klubowy oraz ścianka treningowa. Zagospodarowane 
zostanie także otoczenie obiektu.
Na mocy porozumienia, w wyznaczonych godzinach obiekt 
będzie także bezpłatnie udostępniany mieszkańcom, 
a także organizowane będą darmowe zajęcia dla dzieci 
w okresie wakacyjnym. Rozpoczęcie działalności komplek-
su planowane jest na wiosnę 2023 roku.
Źródło: UG Wejherowo

PoWstanie koMPleks 
tenisoWy W bolszeWie
gMina WejHeRoWo | W ostatnich latach uprawianie 
tenisa znacznie zyskuje na popularności, za sprawą 
sukcesów osiąganych przez igę Świątek i Huberta 
Hurkacza, na arenach międzynarodowych.

fot. UG Wejherowo
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Podczas obrad zaprezentowane zostały 
najważniejsze elementy raportu o stanie 
Gminy za rok 2021 oraz szczegółowo 
omówione sprawozdanie z przebiegu wy-
konania budżetu Gminy Gniewino za rok 
2021. Wójt podkreślił, że pomimo różnora-
kich niedogodności władze samorządowe 
zrealizowały założone cele, w szczegól-
ności zadania inwestycyjne określone 
w budżecie Gminy na rok 2021, sam zaś 
budżet zamknął się bilansem dodatnim 
– wydatki budżetowe wyniosły 53 977 
969,37 zł (90,57%), podczas gdy dochody 
59 329 457,88 zł (103,57%). Wszystkie 

prowadzone przez samorząd działania 
uwzględniają wieloetapowy i zrównowa-
żony rozwój Gminy.
Wójt podziękował radnym, sołtysom, 
organizacjom społecznym oraz urzędni-
kom za wspólną pracę na rzecz wspól-
noty samorządowej. Podkreślił, że bez 
ich zaangażowania nie byłoby możliwe 
osiągnięcie wielu z założonych celów.
W przeprowadzonych głosowaniach radni 
jednogłośnie opowiedzieli się za udziele-
niem wotum zaufania oraz absolutorium 
Wójtowi Zbigniewowi Walczakowi.
Źródło: UG Gniewino

jednogłoŚnie udzielone WotuM 
zauFania i absolutoRiuM za Rok 2021
gMina gnieWino | dnia 29 czerwca 2022 r. odbyła się sesja XXXVi Rady gminy gnie-
wino, której najważniejszymi punktami były głosowania nad wotum zaufania i absoluto-
rium dla Wójta gminy gniewino.

fot. UG Gniewino

Sobótki Gminne

-Organizacji imprez w plenerze zawsze towarzyszy 
niepokój: czy pogoda dopisze, czy odpowiecie Pań-
stwo na zaproszenie, czy spodoba się Wam to, co zo-
stało przygotowane? Okazało się, że wszystkie wąt-
pliwości okazały się niepotrzebne. Przede wszystkim 
aura tego roku okazała się niezwykle życzliwa i to 
ona w dużej mierze sprawiła, że chcieliście być na 
plaży w Kamieniu i bawić się do 2 w nocy. - relacjo-
nuje Urząd Gminy.

Małgosia Kaszubowska z ASTiW kręciła garnki na 
kopanym kole garncarskim, przy stoisku Bibliote-
ki Gminnej, gdzie można było upleść sobie wianek, 
ustawiały się kolejki. Pracownicy GOPS malowali 
dzieciom buźki, strażacy podarowali pianę, którą 
Wójt Gminy Szemud Ryszard Kalkowski szczodrze 
polewał dzieci, Strongmani byli silni, dmuchańce 
sprężyste, „Rodzina Adamsów Kaźmierczak Band” 
– młodzi muzycy w większości z Gminy Szemud - 
zaskoczyła  poziomem wykonawczym a wokalista 
przykuwał uwagę słuchaczy. Gratulacje! Usłyszymy 
ich jeszcze nie raz. Orkiestra dęta Gminy Szemud – 
jak zwykle ostatnio – zagrała bardzo dobrze, choć 
występowała w okrojonym składzie i bez kapelmi-
strza. „Jorrgus” z powodzeniem rozkręcił imprezę 
a teatr ognia „Los Fuegos” hipnotyzował pięknem 
tanecznego obrazu. Po raz pierwszy zorganizowany 

został świetlny korowód złożony z gości – delega-
cji z gminy Tarnowo Podgórne, radnych, sołtysów 
i osób chętnych z publiczności. Każda z nich niosła 
płonącą pochodnię i poruszała się w takt muzyki za 
prowadzącymi korowód.

- Tu przepraszamy dzieci, które również chciały 
nieść pochodnie. Organizatorzy nie mogli na to po-
zwolić z oczywistych względów bezpieczeństwa. Pło-
nący ogień i oliwa w pojemniku nie mogły znaleźć się 
w rękach dzieci. - informuje Urząd Gminy.

Do drugiej w nocy trwała zabawa taneczna w rytm 
muzyki serwowanej przez DJ Arka Waśko. Wielu 
uczestników mówiło z zadowoleniem o różnorod-
ności serwowanego repertuaru. Do tego wszystkiego 
dołóżmy konkursy, zabawy, smaczne jedzonko ser-
wowane przez bar „U Seby” oraz słodkości od KGW 
Głazica i już mamy przepis na świetną imprezę.

- Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek spo-
sób przyczynili się do tego, iż Sobótki w Gminie Sze-
mud możemy uznać za bardzo udane. Zapraszamy do 
obejrzenia obszernej fotorelacji na stronie interneto-
wej www.gcksir.szemud.pl w zakładce informacje. 
Zapraszamy również do uczestniczenia w eventach 
organizowanych przez GCKSiR w Szemudzie. - do-
dają organizatorzy imprezy, Urząd Gminy Szemud.

Źródło: UG Szemud

fo
t. 

U
G

 S
ze

m
ud

GMINA SZEMUD | Na sobotę 25 czerwca, Wójt Gminy wraz Gminnym Cen-
trum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie, po dwóch latach koniecznej 
przerwy zaprosili mieszkańców i gości do udziału w Sobótkach Gminnych.

Po odśpiewaniu hymnu redzkiego UTW, do które-
go słowa napisała redzianka Maria Prena, dyrektor 
biblioteki Katarzyna Zielińska przywitała obecnych 
i w krótkich słowach podsumowała miniony, 18 już 
rok działalności redzkiego uniwersytetu. Wspólnie 
powspominano zajęcia, spotkania i wyjazdy, jakie od-
były się w roku akademickim 2021/2022. Burmistrz 
Miasta Redy wręczył studentom certyfikaty ukończe-
nia kolejnego roku nauki.

Ponieważ rok 2022 jest dla redzkiej biblioteki ro-
kiem jubileuszowym, dyrektor Katarzyna Zielińska 
pokrótce przypomniała najważniejsze wydarzenia 
minionych 70 lat. W części artystycznej Grupa Ar-
tystyczna UTW przedstawiła spektakl „O rybaku” 
a spotkanie zakończył urodzinowy tort.

Oprócz Burmistrza Miasta Redy Krzysztofa Krze-

mińskiego i zastępcy burmistrza Łukasza Kamiń-
skiego obecni byli radna Rady Miejskiej w Redzie 
Karolina Bochan, Członek Zarządu Powiatu Wejhe-
rowskiego Ludwik Zegzuła oraz emerytowana dy-
rektor biblioteki Bożena Natzke – inicjatorka i dłu-
goletnia opiekunka Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Redzie.

Redzki Uniwersytet Trzeciego Wieku działa przy 
Stowarzyszeniu Przyjaciół Biblioteki w Redzie. W tym 
roku, między innymi, wybrano nowy zarząd Stowarzy-
szenia, w którym zasiadają: Łucja Wandtke – prezes, 
Łucja Sadowska – wiceprezes i Bożena Wolff – sekre-
tarz oraz Komisję Rewizyjną w składzie: Teresa Łuka-
szewska – przewodnicząca; Anna Mostek – zastępca 
przewodniczącej i Waldemar Falkiewicz – sekretarz.

Źródło: UM w Redzie
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Studenci UTW na wakacjach
REDA | 22 czerwca w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Derdowskiego w Redzie świętowano 
zakończenie roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Oprócz studentów obecni byli przedsta-
wiciele władz miasta i powiatu.
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