
Bezpiecznie 
nad wodą
Już można korzystać ze 
strzeżonej plaży. Pamiętajmy 
jednak, że ratownik nie jest 
opiekunką do dzieci.
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Absolutorium 
dla Burmistrza 
Miasta Redy

Przedstawiając raport o stanie gminy burmistrz 
Krzysztof Krzemiński podsumował ubiegłoroczne 
inwestycje oraz działalność Gminy i jej jednostek. 
Podziękował też wszystkim zaangażowanym w reali-
zację założonych planów. Reda wykonała w ubiegłym 
roku kilka znaczących inwestycji drogowych, zakoń-
czono również rozbudowę Fabryki Kultury.

- W drugim roku pandemii nie było łatwo, ale Urząd 
Miasta w Redzie ani jednego dnia nie był zamknięty 
- mówił burmistrz - Interesanci byli normalnie ob-
sługiwani, z zachowaniem wymaganych obostrzeń. 
Urzędnicy też chorowali, lecz udało się zachować cią-
głość pracy wszystkich referatów.

Budżet 2021 roku był realizowany w niepewnych 
i trudnych do przewidzenia warunkach. Jak wszę-
dzie, tak i w Redzie gmina cięła wydatki, lecz w taki 
sposób, by nie zakłócić normalnego funkcjonowa-
nia miasta.

Budżet Redy w roku 2021 to ponad 150 mln zło-
tych. Dochody zostały zrealizowane w 100%, a wy-
datki prawie w 94%. Zeszłoroczny budżet zamknął 
się nadwyżką w wysokości około 15 mln zł, na co 
wpływ miały m.in.: sprzedaż starego budynku urzędu 
na ul. Puckiej, rekompensata utraconych wpływów 
z podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 

2022 w związku z wprowadzeniem „Polskiego Ładu”, 
przesunięcie (z przyczyn niezależnych od Gminy) re-
alizacji części inwestycji na rok 2022 oraz uzyskanie 
końcowej płatności dotacji unijnej do zakończonego 
w 2019 roku projektu „Węzeł Integracyjny”.

- Najwięcej, bo ponad 54 miliony złotych miasto wy-
dało w minionym roku na sprawy związane z pomo-
cą społeczną, zdrowiem i rodziną. Stanowi to 38,09% 
wydatków ogółem. Otrzymane dotacje i subwencje nie 
zabezpieczyły wszystkich potrzeb w tym zakresie, więc 
ze swoich środków gmina musiała dołożyć ponad 3,5 
miliona – mówi Skarbnik Miasta Redy Agnieszka Dy-
bicz - Kolejną pozycją na liście wydatków jest oświata, 
gdzie przy wydanych ok. 53,8 milionach zł otrzymana 
subwencja rządowa nie pokrywa nawet połowy kosz-
tów ponoszonych przez samorząd.

Trzecią co do wielkości pozycją w ubiegłorocznych 
wydatkach były drogi i gospodarka komunalna – tu 
miasto wydało ponad 19 milionów.

-Dziękuję Radzie Miejskiej, pracownikom Urzędu 
i jednostek organizacyjnych Gminy za zaangażowanie 
i wspólną pracę w ubiegłym roku – mówił burmistrz 
Krzysztof Krzemiński - Bez tego wysiłku osiągnięcie 
wielu założonych celów nie byłoby możliwe.

Źródło: UM w Redzie

REDA | Przedmiotem obrad ostatniej sesji Rady Miejskiej w Redzie było, 
między innymi, wykonanie ubiegłorocznego budżetu oraz raport o stanie 
gminy za rok 2021. Burmistrz Miasta Redy uzyskał wotum zaufania i abso-
lutorium z wykonania budżetu.

fo
t. 

M
ic

ha
ł K

ac
zm

ar
ek

W Fabryce Kultury w Redzie odbyła się 
Gala Finałowa „Razem chronimy środowi-
sko”, podsumowująca kolejny rok działań 
w zakresie edukacji ekologicznej, który re-
alizowany był w szkołach i przedszkolach 
Pomorza z inspiracji Komunalnego Związku 
Gmin „Dolina Redy i Chylonki”. Wśród 
realizowanych projektów były wykłady 
popularnonaukowe, warsztaty ekologiczne 
oraz programy związane z ograniczaniem 
powstawania odpadów, w tym zbieranie 
baterii, plastikowych nakrętek czy elektro-
odpadów.
– Propagowanie wiedzy ekologicznej oraz 
działań na rzecz ochrony środowiska natu-
ralnego jest niezwykle istotne. Dlatego tak 

ważne stają się wszystkie inicjatywy mające 
na celu kształtowanie właściwych zachowań 
proekologicznych już od najmłodszych lat – 
mówiła Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.
Podczas wydarzenia PZS w Redzie został 
nagrodzony za pracę na rzecz ekologii 
i ochrony środowiska i otrzymał prestiżowy 
tytuł „Lider Lokalnej Ekologii”.
Warto przypomnieć, że w zeszłym roku 
szkołę nagrodzono „Różą Ekologii”, czyli 
specjalnym wyróżnieniem przyznawanym raz 
na 5 lat, za całokształt działań w obszarze 
edukacji ekologicznej i polityki zrównoważo-
nego rozwoju wpisanej w codzienne działania 
placówki oświatowej.
Źródło: Starostwo Powiatowe w Wejherowie

PZS w RedZie LideRem LokaLnej ekoLogii
PowiaT | dobiegła końca kolejna edycja projektu „Lider Lokalnej ekologii”, którego 
organizatorem jest komunalny Związek gmin „dolina Redy i Chylonki”. wśród nagrodzo-
nych po raz kolejny znalazł się Powiatowy Zespół Szkół w Redzie.

fot. Starostwo Powiatowe w Wejherowie

Odbędą się one w dwóch terminach: od 18 do 29 
lipca w Szkole Podstawowej nr 9 i od 1 do 12 sierp-
nia w Szkole Podstawowej nr 5. Zajęcia będą prowa-
dzone w godz. 8 -16.

W programie półkolonii znajdują się: konkursy, 
quizy, gry terenowe, warsztaty plastyczne, wyciecz-
ki, zajęcia muzyczne, sportowo-ruchowe i relaksa-
cyjne, gry i zabawy integracyjne, spacery oraz wy-
żywienie.

- Po raz pierwszy, z inicjatywy prezydenta Krzysz-
tofa Hildebrandta, organizujemy półkolonie letnie 
zdając sobie sprawę z tego, że wakacje są cudownym 
czasem dla dzieci, ale niełatwym organizacyjne dla 
pracujących rodziców – mówi Arkadiusz Kraszkie-
wicz, zastępca prezydenta Wejherowa ds. ekono-
micznych i społecznych. – Organizując półkolonie 
dla najmłodszych dzieci z Wejherowa, chcieliśmy 

chociaż w taki sposób pomóc zorganizować opiekę 
dla dziecka w wakacje. Myślę, że zajęcia są atrak-
cyjne i skorzystają na tym zarówno dzieci, jak i ich 
rodzice, zwłaszcza, że dla posiadaczy Wejherowskiej 
Karty Mieszkańca oferujemy zniżkę.

LaTo Z Piłką
Prezydent Wejherowa oraz Szkolny Związek Spor-

towy w Wejherowie tradycyjnie organizują dla dzie-
ci szkół podstawowych akcję „Lato z piłką 2022”. 
Zajęcia będą prowadzone w sierpniu.

Letni wypoczynek w sportowym stylu organizuje 
od 18 lipca Wejherowska Akademia Piłki Nożnej 
„Błękitni” w ramach Akcji Lato dofinansowanej 
przez Urząd Miejski w Wejherowie. Szczegóły na 
stronie organizatora.

Źródło: UM Wejherowo

Rozpoczęła się modernizacja przepompowni ście-
ków przy ulicy Wejherowskiej. Zgodnie z planem 
prace powinny zakończy się we wrześniu tego roku. 
Koszt modernizacji to kwota 627 000,000 zł. Dla 

mieszkańców ta inwestycja oznacza przede wszyst-
kim zwiększenie niezawodności działania przepom-
powni oraz infrastruktury towarzyszącej.

Źródło: UM w Redzie
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Atrakcje dla najmłodszych

Modernizacja przepompowni 
ścieków

WEJHEROWO | Wakacje w mieście także mogą być atrakcyjne dla najmłodszych. W Wejherowie po raz 
pierwszy organizowane są półkolonie letnie.

REDA | PEWIK Gdynia Sp. z o.o. w Gdyni, 
zarządca sieci wodociągowej, prowadzi w Redzie 
bardzo ważną inwestycję.
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Prezydent uzyskał wotum zaufania i ab-
solutorium za 2021 zdecydowaną więk-
szością głosów: 13 radnych głosowało za, 
2. przeciw, 2. wstrzymało się od głosu.

- Dziękuję radnym za to zaufanie i zro-
zumienie, gdyż bez tego - w tych bardzo 
trudnych czasach - nie byłoby możliwe, 
aby coś w mieście zrobić. Myślę, że miesz-
kańcy dali wyraz poparcia dla moich dzia-
łań wielokrotnie w wyborach. Działam 
w samorządzie od wielu lat i moja wizja 
rozwoju miasta, dokonania i potknięcia 
są znane. Bardzo dziękuję za to poparcie 
i liczne wyrazy wsparcia, za każde dobre 
słowo, ale też za uwagi. Jestem przekona-
ny, że wspólnie zmieniamy Wejherowo! 
Pomimo ogólnokrajowych trudności, 
pomimo gróźb, które otrzymuję, pomimo 
ataków na moją osobę, pomimo różnych 
hejterów, którzy mnie napastują, idziemy 
do przodu, a Wejherowo pięknieje – pod-
sumował Krzysztof Hildebrandt, prezy-
dent Wejherowa.

Prezydent składając sprawozdanie z re-
alizacji budżetu za 2021 rok podkreslił 
skutki pandemii oraz głębokie reformy 
wdrażane przez rząd, które zmniejszają 
dochody samorządów.

- Rok 2021 był kolejnym rokiem, w któ-
rym przyszło nam się zmierzyć z ne-
gatywnymi skutkami gospodarczymi, 
ekonomicznymi i społecznymi pandemii 
koronawirusa. Z kolei wyzwania, które są 
konsekwencją reform wdrażnaych przez 
rząd, wymagają od nas nakładu ogrom-
nych środków finansowych. Ponadto 
wciąż rosnącą ceny. Doświadczyliśmy 
wzrostu wydatków miasta przy jednocze-
snym spadku dochodów spowodowanych 
zmianami w podatku PIT. Pokrycie kosz-
tów i zapewnienie płynności realizacji za-
dań na rzecz miasta i jego mieszkańców 
stało się niebywale trudne. Dla przykładu 
tylko do oświaty musieliśmy w zeszłym 
roku ponownie dołożyć ze środków wła-
snych ponad 35 mln zł, stanowiących 
prawie połowę kosztów jej utrzymania, 
mimo że te środki powinniśmy otrzymać 
z budżetu państwa.

Dlatego kontynuujemy wyiłki w celu 
pozyskiwania na inwestycje środków ze-
wnętrznych poza budżetem miasta. Nasze 
działania były skuteczne. W ich efekcie 
w 2021 roku do budżetu wpłynęło ponad 
12,7 mln zł dotacji, stanowiących 28% 
wartości wszystkich inwestycji. Do tego 

1,5 mln zł dotacji na działania nieinwest-
cyjne. Dotacje, które zdobyliśmy obejmu-
ją zadania z zakresu: budowy dróg, ter-
momodernizacji budynków, rewitalizacji 
Śródmieścia, oświaty i rekreacji. Dzięki 
tym wysiłkom w 2021 roku na inwestycje 
wydaliśmy 45,7 mln zł, o 13% więcej niż 
w roku 2020. To najwyższe wydatki na 
inwestycje w tej kadencji. Konsekwentnie 
realizowaliśmy zdania, które służą wszyst-
kim mieszkańcom. Największe środki zo-
stały przeznaczone na będące niezmiennie 
naszym priorytetem drogi oraz na budowę 
zespołu basenów Wodne Ogrody. Należy 
też podkreślić realizację projektów z Wej-
herowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Możemy powiedzieć, że w tych bardzo 
trudnych warunkach wspólnie daliśmy radę 
i w 2021 roku Wejherowo się rozwijało.

inweSTYCje dRogowe:
w 2021 roku na inwestycje wydano 45,7 •	
mln zł, o 13% więcej niż w roku 2020. 
Największe środki zostały przeznaczo-
ne na będące niezmiennie priorytetem 
włodarzy miasta drogi oraz na budowę 
zespołu basenów Wodne Ogrody
zakończono budowę węzła integracyj-•	
nego Wejherowo Kwiatowa
przekazano dotację Powiatowi Wej-•	
herowskiemu na realizację zadania 
pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 
147G Tartaczna -Przemysłowa,
kontynuowano realizację zadania pod •	
nazwą „Budowa nowego połączenia 
drogowego łączącego drogi powiato-
we ul. Strzelecką – ul. Sucharskiego 
w Wejherowie” oraz budowę ul. Necla 
i ul. Gryfa Pomorskiego
utwardzono kolejne ulice płytami yomb •	
wraz z chodnikami: ul. Ekologiczną, ul. 
Wąską, ul. Geodetów i część ul. Baczyń-
skiego, a także wyrównywano i uzu-
pełniano kruszywem drogi gruntowe 
o łącznej długości około 10 km
doświetlono przejścia dla pieszych: ul. •	
3 Maja, ul. Rzeźnicka i ul. Wysoka

inne inweSTYCje:
wybudowano EKOFABRYKĘ•	
oddano do użytku parking leśny oraz •	
przystań kajakową wraz z infrastruk-
turą w Wejherowie w ramach realizacji 
projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe 
- Meandry Północy, rzeka Reda- Mia-
sto Wejherowo”

kontynuowano budowę zespołu •	
otwartych basenów kąpielowych Cen-
trum Integracji Społecznej „Wodne 
Ogrody”
kontynuowano termomodernizację •	
budynków mieszkalnych i moderniza-
cję energetyczną obiektu sportowego 
z krytą pływalnią przy Zespole Szkolno 
-Przedszkolnym nr 2 w Wejherowie
w ramach zadania inwestycyjnego •	
współfinansowanego ze środków unij-
nych pn. „Rewitalizacja Śródmieścia 
Wejherowa” w 2021 r., zrealizowano ra-
zem ze wspólnotami mieszkaniowymi, 
prace konserwatorskie i restauratorskie 
polegające na: remoncie elewacji bu-
dynku przy ul. Puckiej 9, Dworcowej 1, 
Strzeleckiej 17, Wałowej 18 i 18A

RewiTaLiZaCja ŚRÓdmieŚCia:
wybudowano nowe połączenie drogowe •	
pomiędzy ul. 12 Marca a Reformatów
dokończono budowę ciągu pieszo- ro-•	
werowego wzdłuż rzeki Cedron
kontynuowano przebudowę ul. Koper-•	
nika
kontynuowano budowę łącznika ul. •	
Kopernika z ul. Dworcową
kontynuowano rewitalizacją Parku •	
Kaszubskiego
zakończono prace projektowe pole-•	
gające na zagospodarowaniu terenu 
pomiędzy ul. Strzelecką a ul. Kalwa-
ryjską.

wejHeRowSki BUdŻeT 
oBYwaTeLSki:

wybudowano boisko „Jedenastka” – •	
Etap II
wybudowano boisko do piłki nożnej •	
przy Osiedlu Dzięcielskiego
wybudowano plac zabaw z siłownią •	
zewnętrzną pod nazwą „Wejherek - od 
przedszkola do seniora”

ekoLogia:
W 2021 r. po raz pierwszy zorganizo-•	
wano cykliczną akcję „KLIMATycz-
nie w Wejherowie” w ramach której 
odbyła się: akcja „Sprzątanie świa-
ta”, spektakl edukacyjny pt.: „Dusza 
lasu” dla uczniów klas I-III szkół 
podstawowych w ramach kampanii 
edukacyjnej dot. Selektywnej zbiórki 
odpadów, przekazano 1340 sadzo-
nek drzew i krzewów mieszkańcom 
miasta w ramach „Kwitnące drzewa 
i krzewy dla Wejherowa” tworzenie 
tzw. Jeżostref w Parku Miejskim oraz 
na terenie ogrodu Nadleśnictwa.
na terenie miasta Wejherowa w 2021 •	
roku zostały nasadzone 362 sztuki 
drzew
W 2021 r. na terenie miasta prowa-•	
dzone były pomiary jakości powie-
trza za pomocą 6 mierników, które 
na bieżąco są publikowane na stronie 
internetowej: www.powietrze.wejhe-
rowo.pl. Mierniki znajdują się na: ul. 
Konopnickiej, ul. Partyzantów, ul. Na-
nickiej, ul. Mostnika, ul. Ofiar Grud-
nia 1970 oraz przy skrzyżowaniu ul. 
Sikorskiego z ul. Paderewskiego.
UM w Wejherowie prowadził punkt •	
informacyjny dotyczący dofinanso-
wania z programu „Czyste Powietrze”, 
w ramach którego mieszkańcy złożyli 
102 wnioski z czego 52 wnioski zło-
żono poprzez urząd. W zeszłym roku 
mieszkańcy rozliczyli 42 umowy do-
tacyjne.

ZaBYTki:
na sfinansowanie prac konserwa-•	
torskich, restauratorskich lub robót 
budowlanych przy zabytkach wpisa-
nych do rejestru lub znajdujących się 
w Gminnej Ewidencji Zabytków Wej-
herowa, z budżetu gminy w roku 2021 

udzielono dotacji na łączną kwotę 328 
734,68 złotych.

oŚwiaTa:
Wydatki na oświatę w 2021 roku wy-•	
nosiły 73 573 998,27 zł, co stanowi 
prawie 30 % całości wydatków budże-
towych. Część oświatową subwencji 
ogólnej miasto otrzymało w wyso-
kości 38.095.810 zł, co wystarczyło 
na pokrycie tylko 51,78 % wydatków 
oświatowych.
wydatki na edukację przedszkolną wy-•	
nosiły prawie 19 mln zł
funkcjonowanie stołówek w 2021 roku •	
to niemalże 2,5 mln zł
dotacja dla niepublicznych przedszko-•	
li i punktów przedszkolnym to niemal 
14 mln zł.
oddano do użytkowania halę sportową •	
przy Szkole Podstawowej nr 5 i zaku-
piono sprzęt sportowy
w celu poprawy warunków BHP i ppoż. •	
przebudowano klatkę schodową oraz 
wymieniono instalację elektryczną 
w budynku Przedszkola Samorządo-
wego nr 2 na Osiedlu Kaszubskim
 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym •	
nr 2 wykonano elektroniczny system 
obsługi wejścia na basen, zakupiono 
pompę wodną na potrzeby pływalni, 
maszyny do strugania i polerowania 
lodu i ostrzałkę do łyżew oraz wyko-
nano dokumentację rozbudowy bu-
dynku przedszkolnego
na remonty w placówkach oświato-•	
wych wydatkowaliśmy prawie 800 
tys. zł

PomoC 
SPołeCZna:

Budżet MOPS w wykonaniu za rok •	
2021 wynosił prawie 96 mln zł

źródło: UM Wejherowo

Absolutorium i wotum zaufania dla 
prezydenta Krzysztofa Hildebrandta

WEJHEROWO | 28 czerwca br. odbyła się jedna z ważniejszych sesji w roku, podczas 
której radni udzielili prezydentowi Wejherowa Krzysztofowi Hildebrandtowi wotum za-
ufania i absolutorium.

fo
t. 

U
M

 W
ej

he
ro

w
o



www.gwe24.pl/aktualności Piątek, 8 lipca 20224

rEKlaMa 174/2021/DB

 OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Rumi

Stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami 
(t.j. - Dz. U. z 2021r., poz. 1899 z późn. zm.) informuję, 
iż w siedzibie Urzędu Miasta rumi przy ul. Sobie-
skiego 7, na okres 21 dni wywieszony został Wykaz 
Nr XXIII stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 
1477/208/2022/a Burmistrza Miasta rumi z dnia 
15 czerwca 2022 roku obejmujący nieruchomość 
niezabudowaną składającą się z działek nr 77/1 i nr 
77/2 obr. 13, położoną w rumi w rej. ul. Północnej, 
stanowiącej własność Gminy Miejskiej rumia prze-
znaczonej do zbycia w formie bezprzetargowej jako 
wniesienie wkładu niepieniężnego (aport) do spółki.
Wykaz zamieszczony został na stronie internetowej 
Urzędu Miasta rumi: www.bip.rumia.pl

rumia, dnia 30.06.2022r.

OGłOSZENIE 85/2022/Pr-Media-Group/DB

Bezpieczeństwo 
nad wodą

Piękny piasek, szeroki brzeg i łagodne wejście do 
wody to idealne miejsce odpoczynku dla całych ro-
dzin. Miejsca dla nikogo nie zabraknie. Można także 
skorzystać z plażowej gastronomii oraz sprzętu wod-
nego. Nad bezpieczeństwem czuwa ratownik wodny. 
Plaża Gminy Szemud w Kamieniu jest jedną z nie-
wielu strzeżonych w powiecie wejherowskim. Nic tyl-
ko korzystać z uroków lokalnej przyrody. Pamiętajmy 
jednak o zachowaniu rozsądku nad wodą.

Przestrzegaj regulaminu kąpieliska na którym wy-
poczywasz. Dobrze jest znać oznaczenia obowiązu-
jące na kąpielisku: biała flaga – kąpiel dozwolona, 
czerwona flaga – kąpiel zabroniona, brak flagi – nie 
ma dyżuru ratowników.

Bądź odpowiedzialnym opiekunem - jeśli Twoje 
dzieci są w wodzie, miej nad nimi ciągły nadzór (na 
moment nie spuszczaj ich z oka), nawet wtedy, gdy 
umieją pływać. Jedno zachłyśnięcie może się skoń-
czyć utonięciem. Obecność ratowników nie zwalnia 
rodziców lub opiekunów z obowiązku pilnowania 

dziecka. Odpowiedzialność za swoje dzieci zawsze 
ponoszą rodzice. Podczas pływania kajakiem, łódką 
czy żaglówką, pamiętaj zawsze o założeniu dziecku 
kamizelki ratunkowej z kołnierzem, która musi być 
dopasowana do jego wagi i wzrostu oraz koniecznie 
zapięta.

Przed kąpielą sprawdź temperaturę wody. Nie 
skacz do wody, gdy skóra jest nagrzana po bezpo-
średnim kontakcie ze słońcem. Przed wejściem do 
wody skorzystaj z prysznica lub stopniowo ochlap 
klatkę piersiową, szyję i nogi – unikniesz wtedy 
wstrząsu termicznego, skurczu lub omdlenia. Nie 
przebywaj też za długo w wodzie, gdyż grozi to wy-
chłodzeniem organizmu. Po wyjściu z wody trzeba 
się osuszyć i przebrać w suche ubranie. Na brzegu, 
szczególnie w słońcu, noś nakrycie głowy, smaruj 
się filtrami ochronnymi. Najlepiej opalaj się w ru-
chu, np. grając w piłkę.

Zwróć uwagę na warunki atmosferyczne - nie pły-
waj w czasie burzy, mgły, gdy wieje porywisty wiatr. 
Także pływanie po zapadnięciu zmroku oraz w nocy 
jest bardzo niebezpieczne.

Nigdy nie pływaj po spożyciu alkoholu, na czczo 
lub bezpośrednio po posiłku!

Podczas upałów:
1. Regularnie pijmy duże ilości wody.
2. Ograniczajmy do niezbędnego minimum prze-

bywanie na słońcu, zwłaszcza w okresie najintensyw-
niejszego działania jego promieni słonecznych.

3. Utrzymujmy chłodne powietrze wewnątrz po-
mieszczenia, stosując żaluzje w drzwiach i oknach.

4. Ubierajmy się w luźno dopasowane rzeczy, za-
krywające możliwie największą powierzchnię skóry 
i nakrycia głowy. Lekka odzież o jasnych kolorach 
odbija ciepło i promieniowanie słońca oraz pomaga 
utrzymać normalną temperaturę ciała.

5. Pamiętajmy, że podczas upałów występuje zwięk-
szone zagrożenie przeciwpożarowe, dlatego przeby-
wając w lesie, na podsuszonych łąkach, ścierniskach, 
zachowajmy szczególną ostrożność i starajmy się nie 
zaprószyć ognia

źródło: UG Szemud

GMINA SZEMUD | Od 1 lipca oficjalnie rozpoczęliśmy sezon letni na plaży 
gminnej w Kamieniu nad Jeziorem Wycztok zwanym także Wysoka.
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LeTnia BiBLioTeka
Miejska Biblioteka Publiczna w Wejhero-
wie oraz Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej zapraszają do Letniej 
Biblioteki w Pałacu. Plenerowy punkt biblio-
teczny będzie czynny na tarasie muzeum od 
6.07 do 26.08 w następujących godzinach: 
środy 14.00-18.00; czwartki 12.00 – 15.00; 
piątki 12.00-15.00.Na czytelników będą czekać 
książki dla dorosłych i dla dzieci: zarówno do 
wypożyczenia, jak i do lektury na miejscu.

TeaTRZYk kamiSHiBai
Tradycyjnie przygotowane będą także 
dodatkowe atrakcje. Dla młodszych – letnie 
pokazy teatrzyku kamishibai, w czwartki 
o godz. 12.00:

7. 07 -"O borsuku, który na cały świat się •	
obraził"
21. 07 - "Legendy o Bazyliszku"•	
28.07 - „Brat i siostra”•	
4. 08 - "Czerwony kapturek"•	
11. 08 - "Kotka Psotka"•	
18. 08 - "Puchate i kolczate"•	
25. 08 - "Królowa pszczół•	

LiTeRaCkie ŚRodY
Nie zabraknie także Literackich Śród, które 
będą doskonałą okazją do kameralnych 
rozmów z autorami w otoczeniu parkowej 
zieleni. Szczegółowy harmonogram spotkań 
w osobnym ogłoszeniu.

PRojekT RegionaLnY
Odbędzie się także kolejna odsłona projektu 
„Twoje niedzielne 5 minut z dr. Majkowskim” 
Przyjdź i spędź co najmniej 5 minut z naj-
wybitniejszym utworem A. Majkowskiego 
„Żëcé i przigòdë Remùsa” na ławce w Parku 
Miejskim im. A. Majkowskiego przy Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomor-
skiej. Powieści A. Majkowskiego w interpreta-
cji Tomasza Fopke posłuchać można w każdą 
niedzielę od godz. 12.00 do 14.00.

SPaCeR ZieLaRSki
Letnią Bibliotekę w Pałacu odwiedzi także 

znany i ceniony przez mieszkańców Wejhe-
rowa fitoterapeuta Michał Konkel. 21 lipca 
o godz. 16.00 odbędzie się spacer zielarski, 
który będzie okazją do poznania ziół, które 
znaleźć można w okolicach Kalwarii Wejhe-
rowskiej. Natomiast 11 sierpnia, w budynku 
biblioteki przy ulicy Kaszubskiej, Michał 
Konkel opowie o ziołach, które pomagają 
w gorącym okresie letnim.

gRa TeRenowa
Miejska Biblioteka Publiczna oraz Wejherow-
skie Centrum Kultury zapraszają także do 
korzystania z gry terenowej typu Pokemon-
Go „Wsłuchaj się w Park”.
Czy zastanawialiście się kiedyś jaka jest 
historia Parku Majkowskiego w Wejherowie? 
A może chcecie przyjrzeć się bliżej jego 
faunie i florze, na przykład klombom i dębom 
błotnym? Dzięki grze można poznać wiele 
fascynujących ciekawostek. Wystarczy 
smartfon, a spacer po parku zamieni się 
w niezwykłą przygodę! Gra uruchamia się po 
ściągnięciu darmowej aplikacji ActionTrack 
i sczytaniu kodu dostępnego na plakacie 
w Letniej Bibliotece w Pałacu lub na stronach 
internetowych Biblioteki i WCK. Następnie 
aplikacja poprowadzi Was do miejsca startu 
w parku. Później, słuchajcie głosu lektora i…
wsłuchajcie się w Park.
Źródło: UM Wejherowo

LeTnia ofeRTa miejSkiej BiBLioTeki 
PUBLiCZnej w wejHeRowie
wejHeRowo | Letnia Biblioteka w Pałacu, pokazy teatrzyku kamishibai, Literackie Środy, 
spacer zielarski, gra terenowa – takie atrakcje przygotowała dla swoich czytelników miej-
ska Biblioteka Publiczna w wejherowie.

fot. UM Wejherowo
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W piątek, 1 lipca br. o godz. 8.30 pracownicy i intere-
sanci zostali ewakuowani z budynków na pl. Jakuba 
Wejhera 8 i ul. 12 Marca 195. Policyjni pirotechnicy 
sprawdzili oba obiekty. Ładunku wybuchowego nie 
znaleziono. Urzędnicy wrócili do pracy o godz. 10.30.
Prezydentowi Wejherowa Krzysztofowi Hildebrandtowi 
już 19 razy grożono śmiercią. Nie wiadomo, czy ataki 
i szykany wobec Prezydenta są powiązane z groźbą 
użycia bomby. Policja prowadzi śledztwo i poszukuje 
sprawców wszystkich gróźb. Prezydent i Urząd Miejski 
w Wejherowie pracują normalnie.
Źródło: UM Wejherowo

koLejna gRoźBa aTakU 
BomBowego
wejHeRowo | Po raz trzeci w ciągu ostatnich dwóch 
miesięcy Urząd miejski w wejherowie otrzymał groźbę 
ataku bombowego. na miejsce wezwano Policję.

fot. UM Wejherowo

rEKlaMa U/2022/Pr-Media-Group/Pr

W posiedzeniu uczestniczyli prezes Zarządu 
Małego Trójmiasta Kaszubskiego Arkadiusz 
Kraszkiewicz - zastępca prezydenta Wejherowa, 
Krzysztof Hildebrandt - prezydent Wejherowa 
oraz Jacek Gafka, przewodniczący Rady Mia-
sta Wejherowa. Redę reprezentowali: Krzysztof 

Krzemiński - burmistrz, Kazimierz Okrój - 
Przewodniczący Rady Miejskiej, Andrzej Bycz-
kowski – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
oraz radni - Krystian Melzer i Mariusz Kreft. 
Rumię reprezentowali: zastępca prezesa MTK 
Piotr Bartelke - radny Rumi oraz radne Rumi 

Teresa Hebel i Lucyna Miotk.
Podczas posiedzenia podsumowano minio-

ne kilka miesięcy działalności stowarzyszenia, 
rozmawiano także o najbliższych planach, o or-
ganizacji wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych.

Źródło: UM Wejherowo
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Otrzymali absolutorium
WEJHEROWO | Podczas walnego zebrania członków Stowarzyszenia Gmin „Małe Trójmiasto Kaszubskie” MTK przyjęto i zatwierdzono 
sprawozdanie zarządu oraz jednogłośnie udzielono mu absolutorium. Zebranie miało miejsce w Filharmonii Kaszubskiej.
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Doceniono organizacje pozarządowe z powiatu
POWIAt | Podczas Święta Organizacji Pozarządowych z Powiatu Wejherowskiego, Powia-
towa Rada Działalności Pożytku Publicznego wręczyła po raz pierwszy nagrody w konkursie 
„Róża Północy”. W ten sposób doceniono rolę stowarzyszeń  na rzecz społeczności lokalnej.

Podczas wydarzenia podmioty prowadzące 
działalność pożytku publicznego na terenie 
powiatu zaprezentowały na stoiskach wysta-
wienniczych, to czym mogą się pochwalić.

–  Spotkanie było okazją do uhonorowania 
najbardziej aktywnych stowarzyszeń, reali-
zujących zadania przy wsparciu finansowym 
Zarząd Powiatu Wejherowskiego, ale także 
sposobnością do podkreślenia roli organi-
zacji pozarządowych w budowaniu społe-
czeństwa obywatelskiego oraz przybliżenia 
ich działań na rzecz mieszkańców i rozwoju 
lokalnego – podkreśla Starosta Wejherowski 
Gabriela Lisius.

„Różę Północy” otrzymało: Stowarzy-
szenie Przyjaciół Rodziny w Wejherowie, 
Choczewskie Stowarzyszenie Osób Niepeł-
nosprawnych „Promyk Nadziei”, Radosław 
Kamiński, Teofil Sirocki oraz Katarzyna Se-
ida. Oprócz statuetki nagrodzeni otrzymali 
nagrody finansowe.

Głównymi celami konkursu jest uhonoro-
wanie szczególnie wyróżniających się orga-
nizacji pozarządowych oraz osób szczególnie 
zaangażowanych w rozwój społeczeństwa 
obywatelskiego, wzmacnianie wizerunku 
organizacji pozarządowych, promowanie 
dobrych praktyk i współpracy międzysekto-
rowej oraz poszerzenie aktywności społecz-
ności lokalnej.

Podczas wydarzenia Starosta Wejherowski 
podziękowała także organizacjom i osobom 
zaangażowanym w pomoc na rzecz uchodź-
ców z Ukrainy.

Na terenie powiatu wejherowskiego funk-
cjonuje 514 organizacji pozarządowych, 
których głównym celem jest realizacja zadań 
m.in. w obszarze pomocy społecznej, nie-
pełnosprawności, kultury fizycznej, sportu, 
turystyki oraz edukacji.

Źródło: Starostwo powiatowe 
w Wejherowie fo
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Gala miała miejsce 27 czerwca 2022 roku 
w Filharmonii Kaszubskiej. Organizatorem 
Konkursu była Fundacja Rozwoju Edukacji 
i Szkolnictwa Wyższego.
Jak podkreślił podczas otwarcia gali przewod-
niczący Komisji Certyfikacyjnej prof. Dariusz 
Rott z Uniwersytetu Śląskiego, Ogólnopolski 
Konkurs i Program Certyfikacji Samorządowy 
Lider Edukacji służą promowaniu wyróżniają-
cych się jednostek samorządu terytorialnego 
w zakresie realizacji polityki oświatowej. Ko-
misja oceniając zgłoszenia konkursowe doce-
niła tych liderów w samorządach, którzy mają 
wyobraźnię, stawiają na kreatywność, cechują 
się odwagą poznawczą i ciekawością świata 
oraz nie boją się wyzwań i innowacji.
W trakcie gali zostały wręczone Certyfikaty 
Samorządowy Lider Edukacji (zwykłe, srebrne, 
złote), wyróżnienia: Primus, Mecenas Wie-
dzy, Lider Bezpieczeństwa w Oświacie, Lider 
Jakości Kształcenia, Lider Edukacji Praktycz-
nej, Lider wśród Liderów, Menedżer Sukcesu 
w oświacie, Medale Samorządowiec Społecznie 
Zaangażowany oraz Certyfikaty Edukacyjnej 
Doskonałości.
Wśród wyróżnionych byli również samorzą-
dowcy z Wejherowa. Prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt odebrał przyznany 
Gminie Miasta Wejherowa srebrny Certyfi-
kat Samorządowy Lider Edukacji, został też 
uhonorowany medalem Samorządowiec Spo-
łecznie Zaangażowany. Natomiast Certyfikat 
Edukacyjnej Doskonałości otrzymała Szkoła 
Podstawowa nr 5 w Wejherowie, który odebra-
ła dyrektor szkoły Beata Dampc.
Wyróżnienia wręczali m.in. prof. Dariusz Rott, 
Grażyna Kaczmarczyk - prezes Zarządu Fun-
dacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższe-
go i dr Monika Białek z Uniwersytetu Gdań-
skiego – ekspert Fundacji.
Prowadzący galę dr hab. Michał Kaczmarczyk 

podkreślił, że wybór Filharmonii Kaszubskiej 
na miejsce gali finałowej konkursu nie był 
przypadkowy, gdyż zdaniem wielu jest to jedna 
z najznakomitszych wizytówek polskiej kultu-
ry, o renomie i marce rozpoznawalnej w skali 
europejskiej.
- To wielki zaszczyt otrzymać taką nagrodę, 
która jest prestiżowym uznaniem dla zespołu 
nauczycielskiego i społeczności naszej szkoły. 
Myślę, że jest ona wyróżnieniem całej wejhe-

rowskiej oświaty – powiedziała Beata Dampc 
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 podkreśla-
jąc, że takiego sukcesu nie można byłoby zdo-
być bez współpracy i wsparcia organu prowa-
dzącego, na który zawsze można liczyć.
Galę konkursową uświetniły występy arty-
styczne: Kapeli „Karpatia” spod Kościeliska, 
Mikołaja Janasa - skrzypce oraz Samuela Mol-
da - koncert na kotłach karaibskich.
Źródło: UM Wejherowo
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Samorządowy Lider 
Edukacji po raz czwarty
WEJHEROWO | Miasto Wejherowo, Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt i Szkoła Podstawowa nr 5 
w Wejherowie znaleźli się w gronie laureatów XI Gali Finałowej Konkursu Samorządowy Lider Edukacji.

- Na łamach GWE24 informowaliśmy, że w Centrum 
Samorządowym w Szemudzie trwają zaawansowane 
prace we wnętrzu całego kompleksu. Najbliżej wykoń-
czenia jest nowy komisariat policji znajdujących się 
w Budynku Służb Mundurowych. - informuje Urząd 
Gminy.
Zmienia się także otoczenie wokół Centrum Samorzą-
dowego. W trakcie budowy jest parkingów na głównym 
placu oraz za nową siedzibą policji, straży pożarnej, 
pogotowia oraz zarządzania kryzysowego. Będzie 
to 150 miejsc postojowych o wymiarach 2,5 na 5m. 
Dodatkowo 10 miejsc postojowych dla osób niepełno-
sprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich 
o wymiarach 3,6 na 5 m. Idąc z duchem czasu przy-
gotowywane są dwa miejsca do ładowania pojazdów 
elektrycznych. Jak widać na zdjęciach będą to główne 
parkingi całego kompleksu.
- Dodatkowe miejsca dla kierowców powstaną w trak-
cie budowy nowego układu dróg w Szemudzie. Na to 
zadanie otrzymaliśmy ostatnio 5 mln zł z programu 
Polski Ład. Środki pozwolą rozpocząć to ważne zada-
nie dla kierowców oraz mieszkańców Szemudu. - doda-
ją włodarze gminy.
Źródło: UG Szemud

PoSTęPUją PRaCe 
w CenTRUm 
SamoRZądowYm
gmina SZemUd | już na pierwszy rzut oka widać jak 
daleko są posunięte prace związane z budową tego 
wielofunkcyjnego obiektu.

fot. UG Szemud
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"Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”
Ks. J. Twardowski

„Wszystko ma swój czas i jest wyznaczona godzina
na wszystkie sprawy pod niebem”.

      (Księga Koheleta)

OGłOSZENIE 86/2022/Pr-Media-Group/DB OGłOSZENIE 88/2022/Pr-Media-Group/DB

PANU

WOJCIECHOWI DREWIE
pracownikowi Urzędu Miejskiego w Wejherowie

oraz

PANU

MARCINOWI DREWIE
Radnemu Rady Miasta Wejherowa

PANU

JACkOWI DREWIE
pracownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie

oraz

PANU

MARCINOWI DREWIE
Radnemu Rady Miasta Wejherowa

łącząc się w bólu wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci najszczersze wyrazy współczucia i żalu z powodu śmierci

składa składa

Jacek Gafka 
Przewodniczący Rady Miasta 
Wejherowa wraz z radnymi

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius

wraz z Zarządem Powiatu i współpracownikami

MAtkI MAtkI

Zostaną wybudowane dwa ronda oraz 
nowa droga w bardzo newralgicznych 
miejscach. Zadania pochłoną ponad 15,5 
mln zł. Mowa o miejscowościach Kamień 
oraz Koleczkowo. Dzięki Wójtowi Ryszar-
dowi Kalkowskiemu oraz urzędnikom 
udało się nawiązać współpracę inwesty-
cyjną z Powiatem Wejherowskim oraz po-
zyskać znaczące dofinansowania.

- Naszym priorytetem jest skomuni-
kować mieszkańców z Trasą Kaszubską 
i wprowadzić rozwiązania, które pozwolą 

w pełni korzystać z możliwości płynących 
z drogi ekspresowej S6. Te inwestycje są 
częścią nowych układów drogowych. - in-
formuje Urząd Gminy.

Pierwszym zadaniem jest budowa no-
wego odcinka drogi powiatowej nr 1412G 
w miejscowości Koleczkowo. To tak zwa-
na Nowa Chylońska. Wartość całego pro-
jektu opiewa na blisko 8, 3 mln zł. Finan-
sowanie pochodzi z trzech źródeł:

1) Dofinansowanie pozyskane przez Po-
wiat Wejherowski z Rządowego Funduszu 

Rozwoju Dróg w wysokości 2.744.323,00 zł,
2) Środki Powiatu Wejherowskiego 

w wysokości 2.429.451,00 zł,
3) Środki Gminy Szemud w wysokości 

3.106.047,00 zł.
Zadanie będzie realizowane w najbliż-

szym czasie z czego cała budowa Nowej 
Chylońskiej ma zakończyć się pod koniec 
roku.

Drugie zadanie realizowane z Powiatem 
Wejherowskim to rozbudowa skrzyżo-
wania drogi powiatowej nr 1412G z ulicą 
Wczasową na skrzyżowanie typu rondo 
w miejscowości Koleczkowo. Rondo po-
zwoli na rozładowanie ruchu, który ku-
muluje się w czasie dojazdów i powrotów 
do pracy. Do trzeciego zadania również 
należy rozbudowa skrzyżowania drogi 
powiatowej nr 1405 G z drogą powiatową 
nr 1412G na skrzyżowanie typu rondo 
w miejscowości Kamień. To inwestycja 
przy wiadukcie na ulicy Chylońskiej. 
Szacuje się, że wartość tych inwestycji za-
mknie się w kwocie 7.357.907 zł.

Środki pochodzą na te dwa ronda rów-
nież z trzech źródeł: 

1) Dofinansowanie pozyskane przez Po-
wiat Wejherowski z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg w kwocie 2.250.000 zł,

2) Środki Powiatu Wejherowskiego 
w kwocie 2.253.954 zł,

3) Środki Gminy Szemud w kwocie 
2.853.953 zł.

Ronda mają powstać w Kamieniu i Ko-
leczkowie do połowy września tego roku.

Obecnie trwa przerwa w realizacji pro-
jektu na ul. Wczasowej gdzie powstaje ron-
do. Opóźnienie w realizacji wynika z bra-
ku odbioru, zadania realizowanego przez 
GDDKiA, tj. wiaduktu na ul. Wczasowej, 
przez Wojewódzki Inspektorat Nadzoru 

Budowlanego w Gdańsku. W związku 
z rozpoczętymi pracami w miejscowości 
Kamień będzie trzeba liczyć się z czaso-
wymi utrudnieniami na budowanym od-
cinku. - Z góry przepraszamy za problemy 
komunikacyjne w tych miejscach, ale li-
czymy na szybką realizację. Po wykonaniu 
tych zadań w łącznej kwocie ponad 15,5 
mln zł znacząco poprawią się możliwości 
przemieszczania się po naszej gminie. - 
odpowiada Urząd Gminy Szemud.

Źródło: UG Szemud

Kolejne drogi realizowane przy 
współpracy z Powiatem Wejherowskim

GMINA SZEMUD | Rozpoczynane są ważne inwestycje, które poprawią jakość oraz bezpieczeństwo przemieszczania się po Gminie Szemud.
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Dla mieszkańców Wejherowa i dla tu-
rystów latem zorganizowanych zostanie 
wiele atrakcyjnych zajęć sportowo-rekre-
acyjnych i wydarzeń kulturalnych.

Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wej-
herowa:

- Tegoroczna letnia oferta dla miesz-
kańców Wejherowa i turystów będzie 
różnorodna oraz ciekawa. Tradycyjnie 
przygotowaliśmy propozycje spędzania 
czasu i każdy znajdzie z pewnością coś dla 
siebie. Zapraszam!

BeZPłaTne wYCieCZki Po mieŚCie 
Z PRZewodnikiem

Jednym z najważniejszych obiektów 
w mieście jest XVII-wieczna Kalwaria 
Wejherowska z 25. kaplicami usytu-
owanymi na wzgórzach morenowych. 
Warto również poznać architekturę oraz 
wnętrze Kościoła pw. Św. Trójcy wybu-
dowanego w roku założenia miasta oraz 
Kościoła Klasztornego z cudownym ob-
razem Matki Bożej Wejherowskiej ko-
ronowanym przez Jana Pawła II. Szlak 
głównych atrakcji miasta wraz z Kalwa-
rią Wejherowską można bezpłatnie zwie-
dzać z przewodnikiem codziennie, w lip-
cu i sierpniu. Zbiórka przed pomnikiem 
Jakuba Wejhera o godz. 11. Tel. i szcze-
góły 58 677 70 58.

ZwiedZanie RaTUSZa
W zabytkowym ratuszu na turystów 

czekają m.in. sala historii i tradycji, cela 
więzienna, makiety miasta oraz Kalwarii 
Wejherowskiej, a także multimedialna 
Sala Historyczna „Wejherowo okresu mię-
dzywojennego”. Ratusz można zwiedzać 
bezpłatnie o pełnych godzinach w dni 

powszednie w godz. 9-15, a w weekendy 
w godz. 11-15 (ostatnie wejście godz. 14).

Letnia Biblioteka w muzeum
Pasjonaci czytania na świeżym powie-

trzu będą mogli skorzystać z plenero-
wego punktu bibliotecznego na tarasie 
wejherowskiego pałacu. Od 6 lipca do 26 
sierpnia punkt biblioteczny będzie czyn-
ny w środy w godz. 14-18, w czwartki 
w godz.12–15 i w piątki w godz. 12-15. 
W ramach Biblioteki Letniej będą odby-
wały się spotkania autorskie z pisarzami.

joga w PaRkU
W każdą letnią niedzielę lipca i sierp-

nia o godz. 9.30 odbywać się będzie Joga 
w Parku, cykl otwartych spotkań z jogą 
na świeżym powietrzu w wejherowskim 
parku.

akTYwne SoBoTY
W każdą sobotę, w wejherowskim Parku 

Miejskim o godz. 10 będą odbywały się 
zajęcia fitness. W programie: ćwiczenia 
wzmacniające i ujędrniające ciało oraz 
wzmacniające i angażujące mięśnie brzu-
cha (2.07); PILATES (9.07); FAT BUR-
NER -SUPER SPALANIE (16.07), Zumba 
(23.07, 30.07, 6.08); ZDROWY KRĘGO-
SŁUP (13.08), FIT BODY (20.08); PILA-

TES (27.08). Uczestnicy powinni zabrać 
ze sobą matę do ćwiczeń i wodę do picia.

wejHeRowSkie kino Pod 
gwiaZdami

Plenerowe emisje filmów w każdy czwar-
tek lipca i sierpnia w Amfiteatrze w Parku 
Miejskim. Seanse pod gołym niebem - po-
czątek godz. 21.30. W programie: (7.07) 
Na rauszu reż. Thomas Vinterberg, 2020; 
(14.07) Wojna z Dziadkiem reż. Tim Hill, 
2020; (21.07) Sonata reż. Bartosz Blasch-
ke, 2021; (28.07) C’mon C’mon reż. Mike 
Mills, 2021; (4.08) Minar reż. Lee Isaac 
Chung, 2020; (11.08) Zupa nic reż. Kinga 

Dębska, 2021; (18.08) Chłopiec z chmur 
reż. Nicolas Vanier, 2019; (25.08) Nie-
znośny ciężar wielkiego talentu reż. Tom 
Gormican, 2022.

konCeRTY LeTnie w PaRkU
W każdą niedzielę, o godz. 17 Prezy-

dent Miasta Wejherowa i Wejherowskie 
Centrum Kultury zapraszają do parku na 
darmowe koncerty letnie w ramach cyklu 
„Lato z Filharmonią Kaszubską”, które 
będą odbywały się na dolnym tarasie – na 
małej scenie.

PTaki w PaRkU
W Parku Miejskim można zobaczyć 

także ptaki – bielika, pelikany i żurawie 
koroniaste, które przebywają w specjal-
nie przygotowanych dla nich wolierach. 
Atrakcje w Parku pozwalają przebywają-
cym tam znaleźć chwilę relaksu w pięk-
nym otoczeniu, a także zobaczyć z bliska 
ptaki, które w naturze trudno spotkać.

SZLak nUT kaSZUBSkiCH
Kaszubska melodia prowadzi Szlakiem 

Nut Kaszubskich umożliwiając zwiedzenie 
miasta i poznanie jego historii i tradycji. 
Ta atrakcja, uzupełnia ofertę turystyczną 
miasta, ale jest także projektem skierowa-
nym do mieszkańców Wejherowa przypo-
minającym o jego regionalnej tradycji.

PoTańCÓwka miejSka
15 sierpnia w godzinach od 15.00 do 

22.00 na placu Jakuba Wejhera przed ratu-
szem odbędzie się tradycyjna Potańcówka 
Miejska. Podczas potańcówki WCK przy-
gotował wiele atrakcji.

Źródło: UM Wejherowo
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Witamy wakacje w Wejherowie!
WEJHEROWO | Dla miłośników muzyki i kina w plenerze oraz dla ceniących aktywny wypoczynek na łonie przyrody, dla tych, którzy lubią zwiedzać i za-
głębiać się w historii – Wejherowo przygotowało szereg letnich atrakcji.
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Podczas tanecznego show można 
było zobaczyć najmłodszych 
tancerzy, profesjonalne forma-
cje, które mają na swoim koncie 
liczne sukcesy, pary z kursu tańca 

towarzyskiego oraz hobbystyczne 
grupy dorosłych, które tańczą dla 
przyjemności.
— Taniec to sport dla każdego 
i w każdym wieku, który relaksu-

je, rozwija koordynację ruchową 
i dodaje pewności siebie. Uczy 
dyscypliny i pracy w zespole, co 
szczególnie ważne jest dla dzieci 
i młodzieży, którzy korzystają 
z tych zajęć — powiedziała Staro-
sta Wejherowski Gabriela Lisius.
To było wielkie, taneczne święto, 
podczas którego zaprezentowano 
różne formy i style, począwszy od 
eleganckiego walca wiedeńskiego, 
bachaty czy salsy, poprzez gorącą 

sambę, radosnego jiva, aż do ener-
getycznego hip-hopu.
Pokaz spotkał się z dużym zain-
teresowaniem publiczności, która 
po każdym występie nagradzała 
uczestników gromkimi brawami.
— To podsumowanie naszego 
sezonu, pokazy naszych grup 
tanecznych i naszych tancerzy. 
Niektórzy tańczą już na poziomie 
profesjonalnym, jeżdżą na turnieje 
i zdobywają na ogólnopolskich fe-

stiwalach czołowe miejsca. Mamy 
również pary, które tańczą hob-
bistyczne — mówiła właścicielka 
szkoły „Świat Tańca” Joanna 
Bernaśkiewicz.
Po zakończeniu pokazu każdy 
z uczestników otrzymał pamiątko-
wy medal.
Wydarzenie objęła patronatem Sta-
rosta Wejherowski Gabriela Lisius.
Źródło: Starostwo Powiatowe 
w Wejherowie

TaneCZne ZakońCZenie SeZonU
PowiaT | w Powiatowym Zespole Szkół nr 4 w wejherowie odbył się 
pokaz taneczny dla szerszej publiczności, który był podsumowaniem 
całorocznej pracy klubu Tanecznego „Świat Tańca” i „kreatywna 
Szkoła Tańca” z wejherowa.

fot. Starostwo Powiatowe w Wejherowie
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Klub SENIOR+ ma swój hymn
REDA | 29 czerwca w Urzędzie Miasta w Redzie miała miejsce premiera hymnu redzkiego Klubu Senior+. Z władzami miasta oraz radnymi Rady 
Miejskiej spotkali się twórcy i wykonawcy piosenki, a także wszyscy zaangażowani w proces jej powstania.

Redzki Klub Senior+ powstał 
dzięki dotacji z rządowego Pro-
gramu Wieloletniego „Senior+” 
Edycja 2015-2020 na utworzenie 
i wyposażenie dziennego Klubu 
Seniora. Projekt „Senior+” jest ad-
resowany do nieaktywnych zawo-
dowo mieszkańców Redy powyżej 
60 roku życia. Lokalizacja Klubu 
na terenie Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji pomaga w or-
ganizacji zajęć ruchowych i proz-
drowotnych, zaś bezpośrednie 
sąsiedztwo Fabryki Kultury uła-
twia dostęp do oferty kulturalnej. 
Wszystkie zajęcia w Klubie Se-
nior+ prowadzone są bezpłatnie. 
Klub liczy 15 miejsc, a każda gru-
pa pracuje przez 12 miesięcy.

- Nagranie hymnu Klubu Senio-

ra nie było wcześniej planowane 
– mówiła Jolanta Dampc, dyrektor 
redzkiego MOPS - Układając har-
monogram zajęć po pandemicz-
nej przerwie, podopieczni Klubu 
uznali, że warto pozostawić po 
sobie pamiątkę. I tak powstała ta 
piosenka.

Inicjatywą opiekowała się od 
początku do końca Małgorzata 
Elwart-Kunikowska, terapeu-
ta zajęciowy w redzkim Klubie 
Senior+. Słowa hymnu napisał 
uczestnik Klubu Senior+ Tadeusz 
Buraczewski, o skomponowanie 
muzyki poproszono redzką woka-
listkę Weronikę Korthals, a dzięki 
zaangażowaniu i wsparciu Stowa-
rzyszenia TKS Reda Ciechocino 
można było zarejestrować materiał 

w profesjonalnym studio nagrań.
Wszyscy seniorzy byli zgodni, że 

Klub odmienił ich życie na lepsze. 
Burmistrz Krzysztof Krzemiński 
wspominał trudne początki dzia-
łalności Klubu w samym środku 
pandemii, a dyrektor MOPS Jo-
lanta Dampc podkreślała niesa-
mowitą energię tego miejsca.

Hymn Redzkiego Klubu Seniora 
został zarejestrowany w czerwcu 
2022 roku w North Studio w Swa-
rzewie. Słowa: Tadeusz Buraczew-
ski, muzyka: Weronika Korthals, 
aranżacja: Mirosław Hałenda, 
miks, mastering, realizacja teledy-
sku: Tadeusz Korthals.

Teledysk pojawi się niebawem 
na miejskiej stronie www.reda.pl

źródło: UM w Redzie fo
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INFORMACJA
WÓJTA GMINY SZEMUD

Działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 
z późn. zm.) Wójt Gminy

Szemud informuje,

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Szemudzie, ul. Kartuska 
13 oraz na stronie internetowej www.bip.szemud.pl zamieszczono na okres 
21 dni wykaz obejmujący budynek oraz lokale użytkowe przeznaczone 
do oddania w użyczenie. Wykaz stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 
953 /V/2022 Wójta Gminy Szemud z dnia 5 lipca 2022r. w sprawie oddania 
w użyczenie budynku oraz lokali użytkowych stanowiących własność 
Gminy Szemud oraz ogłoszenia wykazu obejmującego budynek oraz lokale 
przeznaczone do oddania w użyczenie.

Wykaz wywieszono w dniu 5 lipca 2022r.

Wójt Gminy Szemud
Ryszard Kalkowski

INFORMACJA O OGŁOSZENIU PRZETARGU

Starosta Wejherowski, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz. U. z 2021, poz. 1899, ze zm.), § 
6 ust. 1 rozporządzenia rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości (t.j.Dz.U.2021, poz.2213)

informuje

że w dniu 08 lipca 2022 r. został ogłoszony pierwszy przetarg ustny 
ograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu 
Państwa, oznaczonej jako działka nr 491/1 o pow. 291 m2, położonej 
w Strzebielinie, gm. łęczyce.
Przetarg odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2022 r., godz. 1000, w siedzibie 
Starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, sala nr 09.

Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na elektronicznej tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wejherowie, ulica 3 
Maja 4 oraz na stronach internetowych: www.bip.powiatwejherowski.pl , 
www.powiatwejherowski.pl.

OGłOSZENIE 89/2022/Pr-Media-Group/DBOGłOSZENIE 90/2022/Pr-Media-Group/DB

Tym razem przekazanie darów odbyło 
się w Bornem Sulinowie w województwie 
zachodniopomorskim, gdzie delegacja 
ukraińska odbierała powojskową ciężarów-
kę mającą odtąd służyć na Ukrainie. W ra-
mach pomocy Stowarzyszenie Towarzy-
stwo Oświatowe w Gniewinie przekazało 
najbardziej potrzebny naszym partnerom 
asortyment – rękawice i buty strażackie, 
płaszcze przeciwdeszczowe, ponczo, 
tabletki do uzdatniania wody, łóżka polowe 
i konserwy rybne.
Pierwszy transport pomocy humanitar-
nej wyjechał z Gniewina w marcu 2022 
r. Były to dary zebrane w ramach akcji 
przeprowadzonych przez Stowarzysze-
nie Towarzystwo Oświatowe, ochotnicze 
straże pożarne, sołtysów, szkoły, osoby 
indywidualne i przedsiębiorców.
Źródło: UG Gniewino

PomoC HUmaniTaRna
gmina gniewino | dnia 29 czerwca 2022 r. z gniewina wyruszył drugi transport pomocy humanitarnej dla zaprzyjaź-
nionego miasta kołomyja na Ukrainie.

fot. UG Gniewino
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Aktywne seniorskie wakacje
WEJHEROWO | W auli Szkoły Podstawowej nr 9 przy rondzie seniorki i seniorzy Stowarzyszenia Wejherowski Uniwersytet Trzeciego Wieku 
podsumowali swoją działalność w minionym semestrze.

Prezes Krystyna Laskowska pod-
kreśliła, że imprez i zajęć do wyboru 
było tak wiele, że na wszystko doba 
seniora była za krótka.

Liczący obecnie ponad dwieście 
osób Uniwersytet działa bardzo 
prężnie i oprócz tradycyjnych wy-
kładów mocną jego stroną są wy-
cieczki organizowane przez sekcje 
turystyczną, zarówno te lokalne po 
okolicznych miejscowościach, jak 
i te wyjazdowe w różne strony kraju. 
Prezes podkreśliła, że przerwa wa-
kacyjna nie oznacza braku aktywno-
ści. Jak zapowiada studenci-seniorzy 
będą uczestniczyć latem w impre-
zach organizowanych przez Miejską 
Bibliotekę Publiczną i Powiatową 
Bibliotekę Publiczną, co obie dyrek-
torki – Ewelina Magdziarczyk-Ple-

banek i Barbara Gusman przyjęły 
z zadowoleniem.

O szczegółach działalności 
SWUTW mówiła wiceprezes Teresa 
Malinowska przypominając m.in. 
o udziale seniorów w Olimpiadzie 
Obywatelskiej, gdzie do finału ogól-
nopolskiego dostały się cztery osoby 
z Wejherowa, a Bogdan Krawczyk 
został uhonorowany nagrodą w po-
staci wycieczki do Parlamentu Euro-
pejskiego w Brukseli.

Gratulacje seniorom za aktyw-
ną działalność społeczną na rzecz 
mieszkańców Wejherowa złożyli 
prezydent Krzysztof Hildebrandt 
i z-ca prezydenta Arkadiusz Krasz-
kiewicz, a także wicestarosta Jacek 
Thiel.

Po atrakcyjnym spektaklu wyko-

naniu Teatru „Srebrna Nitka” wy-
reżyserowanym przez Ewelinę Mag-
dziarczyk-Plebanek, na który złożyły 
się satyryczne utwory Tadeusza Boy-
Żeleńskiego, zastępca prezydenta 
Arkadiusz Kraszkiewicz zaprosił 
wszystkich do obejrzenia po dru-
giej stronie ulicy sali, którą Prezy-
dent Miasta Wejherowa postanowił 
po przeprowadzonej modernizacji, 
przeznaczyć na salę wykładową dla 
SWUTW. Seniorzy są zachwyceni.

Mimo oficjalnej wakacyjnej prze-
rwy SWUTW nie zamyka swojej 
działalności. Dyżury Zarządu będą 
pełnione cały czas w każdy ponie-
działek, środę i czwartek w godzi-
nach od 10:00 do 13:00, w siedzibie 
Uniwersytetu przy ul. Kopernika 13.

źródło: UM Wejherwo fo
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- Wielu mieszkańców skarżyło się na stan 
nawierzchni po ulewnych deszczach, więc 
postaraliśmy w kontakcie z mieszkańcami 
zaproponować utwardzenia drogowego, 
ale jednocześnie takiego, które pozwoli 
na przenikanie wód do gruntu. W tym 
rejonie miasta jest to już kolejne utwar-
dzenie. Aktualnie jesteśmy na końcowym 
etapie remontu ul. Baczyńskiego – po-
wiedziała Beata Rutkiewicz, zastępca 
prezydenta miasta.
Droga, która pełni funkcję dojazdu do 
posesji oraz garaży mieszkańców został 
utwardzona płytami drogowymi. Podczas 
budowy zastosowano także rozwiązanie 
ekologiczne, które ma spowodować rów-
nomierne odprowadzenie wód opado-
wych. Ułożono okładziny z kamieni, które 
mają za zadanie filtrowanie wody opado-
wej. Remont ulicy był dość kłopotliwy dla 
wykonawcy, ponieważ na ulicy znajdują 
się liczne wjazdy do posesji oraz garaży, 
które są na różnych poziomach. Jednakże 
wykonawca - Zakład Usług Komunalnych 
w Wejherowie sp. z o.o. sprostał temu za-
daniu. Łączny koszt inwestycji to ponad 
140 tys. zł.
Inwestycja powstała z inicjatywy miesz-
kańców oraz przewodniczącego Rady 

Miasta, Jacka Gafki. - Wspólnie z miesz-
kańcami zabiegaliśmy o to, aby utwardzić 
ten newralgiczny odcinek drogi. Ponieważ 
mający problem z poprawnym odprowa-
dzaniem wody i ten problem udało się 
rozwiązać i bardzo nas to cieszy. Nato-
miast to co cieszy mnie najbardziej, to 
jest to że władze miasta, zarówno Pan 
Prezydent jak i Radni zauważają temat 
inwestycji lokalnych. Przykład ul. Piotra 
Skargi jest tego najlepszym dowodem - 
mówił Jacek Gafka, przewodniczący Rady 
Miasta.
Bardzo istotnym elementem tej inwestycji 
jest rów przyjmujący wodę opadową, któ-
ry znajduje się na końcu tej drogi. Jego 
poprawne funkcjonowanie jest zależne od 
jego drożności. O czym mówił prezes ZUK 
Andrzej Gorczycki, który uczulał miesz-
kańców, by nie wyrzucali w jego pobliżu 
skoszonej trawy oraz innych odpadów. 
Ponieważ zaburzy to poprawne funkcjo-
nowanie całego systemu odprowadzania 
wody z ulicy.
W wydarzeniu brał udział także prezy-
dent miasta, Krzysztof Hildebrandt, który 
pogratulował wykonawcy udanej, a co 
najważniejsze ekologiczne inwestycji.
Źródło: UM Wejherowo

LePSZY dojaZd do SwoiCH domÓw
wejHeRowo | Uliczka pełniąca funkcję dojazdu do budynków przylegających do 
ul. Piotra Skargi, a także ul. Stefczyka oraz ul. morskiej została utwardzona płytami 
drogowymi. To kolejny przykład inwestycji lokalnej w wejherowie.

fot. UM Wejherowo

- Oprócz tego, co widać, wewnątrz trwają prace 
związane z instalacjami sanitarnymi, elektryczny-
mi i wentylacją – mówi Halina Grzeszczuk, zastęp-
ca burmistrza Redy - Zakończono już przebudowę 
wodociągu w ulicy Rekowskiej, co było warunkiem 
przyłączenia rozbudowanej szkoły do sieci wodno-
kanalizacyjnej.

Wykonawca kończy również montaż windy we-
wnętrznej. Usytuowana w nowym skrzydle winda 
połączy poziom podpiwniczenia, czyli szatnie, z po-
ziomem „+1”, gdzie znajdują się biblioteka i sale lek-
cyjne.

- Winda, jako ułatwienie dla osób mających pro-
blem z poruszaniem się, stanowi istotną część pro-
jektu – dodaje Halina Grzeszczuk – We wszystkich 
miejskich obiektach zapewniamy standardy dostęp-
ności lub dostosowujemy budynki do potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami. 

Nowe skrzydło szkoły to dwukondygnacyjny bu-
dynek z częściowym podpiwniczeniem, wkompono-
wany w rzeźbę terenu za sprawą dwupoziomowego 
parteru. Placówka zyska 8 nowych sal lekcyjnych 
z niezbędnym zapleczem, gabinety terapeutyczne, 
bibliotekę i część administracyjną. Oddział zerowy 
będzie miał osobne wejście i zostanie oddzielony 
od reszty placówki. Całości dopełnią pomieszczenia 
techniczne oraz szatnia.

Warto wspomnieć, że na terenie „Piątki” powstanie 
5 ogrodów deszczowych o łącznej powierzchni 205 
m2. Jest to element zielono-niebieskiej infrastruktu-
ry, będącej częścią systemu przeciwdziałania skut-
kom zmiany klimatu.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 5 w Redzie 
otrzymała 2 787 364 zł dofinansowania z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Źródło: UM w Redzie
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Rozbudowa „Piątki”
REDA | Pomimo wakacji, w Szkole Podstawowej nr 5 dużo się dzieje. Na placu budowy doskonale widać 
nowe skrzydło budynku, kończy się montaż pokrycia dachu i stolarki okiennej.
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Będąc na miejscu zderzenia funkcjonariusze ustalili, że 
25-letni kierowca pojazdu marki renault stracił panowa-
nie i uderzył w przydrożne drzewo. Mężczyzna został 
poddany badaniu na zawartość alkoholu, które wyka-
zało 2 promile w jego organizmie. Mundurowi w trakcie 
dalszego ustalania przebiegu wydarzeń odkryli, że 
samochód, którym poruszał się 25-latek, tej samej nocy, 
został skradziony z miejscowości Choczewo.
Kluczyki znajdowały się w schowku pojazdu, przyznał 
mężczyzna, który doprowadził do rozbicia samochodu.
Dodatkowo, po sprawdzeniu policyjnej bazy, wyszło 
na jaw, że kierowca renault ma cofnięte uprawnienia. 
Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do wej-
herowskiej komendy. Został już przesłuchany i posta-
wiono mu zarzuty dotyczące przestępstw, których się 
dopuścił.
Źródło: KPP Wejherowo

PijanY RoZBił 
kRadZionY SamoCHÓd
gmina CHoCZewo | do zdarzenia doszło w miejsco-
wości kierzkowo. wysłani na miejsce policjanci ruchu 
drogowego ustalili, że kierowca stracił panowanie nad 
pojazdem.

fot. KPP Wejherowo
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Młody mężczyzna był pobudzony agresywny. Po przyjeździe na miej-
sce strażnicy odszukali mężczyznę ze zgłoszenia i zobaczyli w jego ręce 
tzw. „tulipanka”, czyli rozbitą, szklana butelkę. W pewnym momencie 
ruszył do ucieczki w kierunku ulicy Kopernika. Nie reagował na we-
zwania do zatrzymania się. W wyniku pościgu został ujęty.

Nie było z nim werbalnego kontaktu. Mówił nielogicznie i nieskład-
nie, tak jakby znajdował się pod działaniem środków odurzających. 
Nie była też wyczuwalna od niego woń alkoholu. Po przeszukaniu 
pobliskiego terenu, po obu stronach ulicy 10-lutego zauważyć można 
było jedynie porozbijane butelki. Innych uszkodzeń nie stwierdzono.

W toku dalszych czynności ustalono, że agresywnym młodzieńcem 
jest nieletni mieszkaniec Elbląga, który był poszukiwany przez policję 
w Polsce po ucieczce z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

Źródło: SM Wejherowo

Przybyli funkcjonariusze będą pełnili służbę na terenie gmin Cho-
czewo i Gniewino w sezonie letnim. Swoje obowiązki wraz z współ-
pracownikami z Gniewina spełnia już od dzisiaj sześciu munduro-
wych, którzy będą wykonywać swoje obowiązki do 31 sierpnia.

W sezonie letnim policjanci muszą bardzo intensywnie pracować by 
zapewnić bezpieczeństwo i porządek publiczny turystom oraz miesz-
kańcom nadmorskich miejscowości. Nie utrudniajmy im zatem pracy 
i stosujmy się do poleceń oraz próśb funkcjonariuszy.

Źródło: KPP Wejherowo

Był poszukiwany 
przez policję

Wsparcie dla Policji 
w Gniewinie

WEJHEROWO | Niedawno Straż Miejska otrzymała zawiadomienie 
o agresywnym mężczyźnie w okolicy postoju taksówek na ul. 10-
lutego. Rzucał on na ulicę i chodnik szklane butelki.

GNIEWINO | Nowi mundurowi przyjechali z Gdańska, gdzie praco-
wali w oddziale prewencji. Teraz będą wsparciem w okresie letnim dla 
gniewińskich policjantów.
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Aby zapewnić bezpieczne warunki wypoczynku, po 3 la-
tach przerwy, miejsce okazjonalnie wykorzystywane do 
kąpieli nad jeziorem Zawiat w Bieszkowicach wznawia 
działalność.
Zabezpieczeniem ratowniczym zajmie się Ratownictwo 
Wodne Szemud, co zostało zatwierdzone umową podpi-
saną przez wójta Przemysława Kiedrowskiego w dniu 7. 
lipca. Z kąpieli pod okiem wykwalifikowanych ratowni-
ków będzie można skorzystać od dnia 16 lipca 2022 r. 
do dnia 14 sierpnia 2022 r. Miejsce funkcjonować będzie 
przez 7 dni w tygodniu od 10:00 do 18:00.
źródło: UG Wejherowo

BeZPieCZna kąPieL 
w jeZioRZe ZawiaT
gmina wejHeRowo | w okresie wakacyjnym nad 
jeziorem Zawiat można spotkać tłumy ludzi chcących 
zażyć ochłody w upalne dni.

fot. UG Wejherowo

Rumia i Reda na froncie 
walki z chaosem

Z przestrzeni miejskich mają zniknąć przy-
drożne billboardy-straszaki, płachty reklamo-
we czy obdarte słupy ogłoszeniowe. W walkę 
z reklamowym chaosem włącza się Obszar 
Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot. Jak 
informują jej przedstawiciele gminy otrzy-
mują gotowe do wdrożenia zapisy do uchwał 
krajobrazowych. Wkrótce planowane są kon-
sultacje z mieszkańcami i przedsiębiorcami, 
a jesienią ruszają metropolitalne szkolenia 
krajobrazowe dla urzędników.

Grupa samorządowców z gmin Obszaru 
Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot 
wypracowała dokument, który będzie prze-
wodnikiem – jak okiełznać chaos reklamo-
wy. Powstały gotowe do wdrożenia standardy 
krajobrazowe, które zawierają rekomendacje 
zapisów do uchwał krajobrazowych. Na mocy 
obowiązującej od września 2015 r. ustawy 
krajobrazowej gminy mogą uchwalać własne 
uchwały, które wprowadzają jasne zasady 
umieszczania nośników reklamowych.

– Dla wielu samorządów procesy tworzenia 
uchwały to długa procedura. Trudności me-
rytoryczne z opracowaniem aktu, dla którego 
brakowało prawnych definicji (np. billboardu, 
potykacza, powierzchni reklamowej), koszty 

związane z obsługą prawną – to tylko niektóre 
problemy – mówi Michał Glaser, prezes Za-
rządu OMGGS. – Dlatego jako metropolia po-
stanowiliśmy pomóc samorządom. Po półtora 
roku pracy dajemy gminom gotowe zapisy, ale 
sam proces wdrażania leży po stronie każdego 
z samorządów, który musi określić m.in. sto-
pień “restrykcyjności” uchwał, wyznaczyć stre-
fy, czy przeprowadzić konsultacje społeczne 
i liczne rozmowy z przedsiębiorcami – dodaje.

Reda pierwsze kroki w kierunku uporząd-
kowania przestrzeni ma już za sobą.

- My jak wiele innych samorządów jesteśmy 
już po przejściach z uchwałą krajobrazową. 
Niestety napotyka to na wiele trudności - za-
równo ze strony niektórych mieszkańców, 
jak i wymogów proceduralnych. Cieszę się, 
że wiele samorządów współpracuje przy tych 
standardach, bo chaos reklamowy nikomu 
nie służy - mówi Krzysztof Krzemiński, bur-
mistrz Redy.

Wśród gmin, które deklarują prace nad 
uchwałami krajobrazowymi jeszcze w tej 
kadencji znalazły się: Malbork, Kolbudy, Lę-
bork, Gdynia, Żukowo, Stężyca, Puck, miasto 
i gmina Pruszcz Gdański, Władysławowo Ja-
starnia oraz Rumia. W tym mieście urzędni-
cy zachęcają do wypełnienia elektronicznej 
ankiety dostępnej na stronie miasta, dzięki 
której włodarze mogą poznać oczekiwania 
mieszkańców, reklamodawców i przedsiębior-
ców względem publicznej przestrzeni.

Metropolitalna grupa ekspertów złożona 
z architektów, prawników i samorządowców 
będzie wspierać samorządy, aż do momentu 
wdrożenia takich uchwał w gminach. Jesienią 
rozpoczną się szkolenia dotyczące prac nad 
uchwałą i jej wdrażania w gminach.

ŁR

POWIAt | Kolejne gminy wchodzące w skład Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot 
decydują się na rozpoczęcie walki z reklamowym nieładem – w tym Rumia. Będą konsultacje z miesz-
kańcami i przedsiębiorcami. Reda pierwsze kroki ma już za sobą.
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Swoje gwiazdy odsłonili m.in. himala-
ista Leszek Cichy, trener skoku o tyczce 
Edward Szymczak , Maja Włoszczowska 
(kolarstwo górskie), biegaczka narciarska 
Justyna Kowalczyk, siatkarka Małgorzata 
Glinka-Mogentale oraz mieszkanka Redy, 
lekkoatletka Jarosława Jóźwiakowska.
Pani Jarosława jest srebrną medalistką 
Igrzysk Olimpijskich w Rzymie w skoku 
wzwyż (1960 rok), brązową medalistką 

mistrzostw Europy w Budapeszcie w 1966 
roku i ośmiokrotną mistrzynią Polski. Ma 
na koncie także wiele pobitych rekordów 
Polski.
- Serdecznie gratulujemy pani Jarosławie, 
jesteśmy bardzo dumni, że mieszkanka na-
szego miasta została uhonorowana w tak 
znakomity sposób – mówi burmistrz Redy 
Krzysztof Krzemiński.
Źródło: UM w Redzie

RedZianka w aLei gwiaZd SPoRTU
SPoRT | w ubiegłą niedzielę, 3 lipca, we władysławowie odbyła się XXi edycja alei 
gwiazd Sportu, na której uhonorowano trzynaście osób.

fot. Daniel Zaputowicz

Na Mistrzostwach Polski Tandemów Mieszanych Se-
niorów partnerką Pana Tomasza w tandemie była Doro-
ta Januszewska z MLKS Tucholanka Tuchola. Oboje re-
prezentowali Pomorski Okręgowy Związek Kręglarski.

Na co dzień Pan Tomasz pracuje jako logistyk w hur-
towni elektrycznej Rumi i mówi, że jakoś udaje mu się 
pogodzić pracę zawodową ze sportem. Obecnie jest 
zawodnikiem Dębinek Gdańsk, ale często trenuje 
w pobliskim Pucku.

Sukcesu Panu Tomaszowi osobiście gratulował za-
stępca prezydenta Arkadiusz Kraszkiewicz.

- Cieszę się z tego osiągnięcia, na który przyszło mi 
czekać wiele lat. To mój największy sukces. A w kate-
gorii seniorów trudno jest się przebić, bo konkuren-
cja jest bardzo silna. Na własnej skórze przekonałem 
się, że w sporcie, aby coś osiągnąć, trzeba długo i cier-
pliwie trenować. Najważniejsze żeby nie załamywać 
się niepowodzeniami i cały czas trenować z myślą 
o przyszłości – mówi Tomasz Uschler, któremu pod-
czas wizyty w wejherowskim ratuszu towarzyszył 
Bartłomiej Woźniak.

Źródło: UM Wejherowo

Wejherowianin zajął 
miejsce na podium w MP 
w kręglarstwie
KRĘGLARStWO | Tomasz Uschler jest mieszkańcem Wejherowa i już od 30 lat uprawia kręglarstwo. 
Na Mistrzostwach Polskich w tej dyscyplinie zajął III miejsce.
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Blisko 400 
osób pobiegło 
w Żarnowcu

Uczestnicy zmagali się z leśnymi terenami Nadle-
śnictwa Wejherowo. Na dystansie 5 km najszybciej 
linię mety przekroczył Cezary Wronka z Lęborka. 
Na pokonanie 5 tys. metrów potrzebował 18 min. 
i 45 sekund. Drugi był Dariusz Nawrocki z Gdańska 
z Grupy Biegowej 65 (czas 18 min. 53  sek.), a trzecie 
miejsce na podium zajął Dawid Moska z Wejherowa 
z Unique Hair Team (czas 19 min. 04 sek.).

Wśród pań zwyciężyła Zuzanna Głombiowska 
z Gdyni z Runpaasion.pl Team. 5 km przebiegła 
w czasie 20 min. i 33 sek. Na „pudle” znalazły się też 
Katarzyna Klahs z Połczyna (21 min. 10 sek.) i Pauli-
na Kalinowska z Kiełpina (23 min. 43 sek.).

Na dwukrotnie dłuższym dystansie wygrał Łukasz 
Kujawski z Żukowa z Kujawscy Runners. „Dychę” 

pokonał w czasie 34 min. 14 sek. Na drugim miej-
scu przybiegł Adam Lewna z Gdyni z klubu Domesta 
z czasem 34 min. 27 sek. Trzeci był mieszkaniec Puc-
ka Krzysztof Jednachowski z LKS Ziemi Puckiej (36 
min. 47 sek.).

W gronie kobiet najszybciej do mety dobiegła Ewe-
lina Paprocka z GKS Kaszubi Luzino. Potrzebowała 
na to 40 min. 19 sek. Srebrny medal zawisł na szyi 
gdynianki Zuzanny Głombiowskiej (41 min. 57 sek.), 
a brąz otrzymała Małgorzata Drzycimska z Gdańska 
z LKS Zantyr Sztum (43 min. 20 sek.).

Krokowska „10” odbyła się w ramach cyklu „Ka-
szuby Biegają”. W ramach imprezy zorganizowano też 
biegi towarzyszące dla dzieci. Łącznie wystartowało 
blisko 400 osób.
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BIEGI | Za nami 7. edycja „Krokowskiej 10” i 2. „Krokowskiej 5”. W biegach 
w Żarnowcu wystartowało blisko 400 biegaczy.
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