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Chyba wszyscy wchodziliśmy w ten rok 
z nadzieją, że będzie lepszy od poprzed-
niego. Tymczasem zamiast pandemii 
mamy wojnę za wschodnią granicą 
i coraz większe problemy gospodarcze 
w kraju: inflację, rosnące koszty życia. 
Jak Rumia, jako samorząd, radzi sobie 
w tych trudnych okolicznościach?

Ariel Sinicki, wiceburmistrz Rumi do 
spraw inwestycji: Sytuacja rzeczywiście 
jest bardzo trudna. Mieliśmy nadzieję, że 
wraz z zakończeniem pandemii wszyst-
ko wróci do normy, będzie lepiej, łatwiej 
i taniej. Niestety wybuchła wojna, która 
zmieniła bardzo dużo, doprowadziła do 
odpływu pracowników z Ukrainy i pod-

wyżki cen materiałów budowlanych, a to 
z kolei przełożyło się na wysokość ofert, 
które widzimy w przetargach. Planujemy 
różne inwestycje, chcemy ich realizować 
jak najwięcej, ale nasze fundusze wystar-
czają na coraz mniej.

Czy to oznacza, że miasto realizuje coraz 
mniej inwestycji?

O tym dopiero się przekonamy, ponie-
waż największe od wybuchu wojny inwe-
stycje dopiero przed nami. Rozstrzygamy 
jeden z największych przetargów, mam tu 
na myśli budowę mieszkań komunalnych 
przy ulicy Reja, i to nam pokaże, jakie 
mamy możliwości. Wcześniej rozstrzy-

galiśmy małe przetargi, na które wpływ 
wojny nie był duży. Tym razem wiemy, 
że potencjalni wykonawcy będą chcieli 
się zabezpieczyć, ponieważ będą podej-
mować duże ryzyko w związku z galopu-
jącymi cenami materiałów budowlanych 
i kosztami pracowniczymi.

Okoliczne miasta również mierzą się 
z takimi problemami?

Zdecydowanie, wszystkie polskie samo-
rządy znajdują się w podobnej sytuacji. 
Ceny gazu poszły już kilkaset procent 
w górę, prąd kilkadziesiąt procent, ceny 
paliwa wciąż rosną. Problemów jest jed-
nak więcej. Tylko u nas, w Rumi, z powo-
du zmian podatkowych i oświatowych, 
które zostały wprowadzone przez rząd 
w ostatnich dwóch latach, z tegorocznego 
budżetu miejskiego wyparowało około 25 
milionów złotych. Te pieniądze trzeba bę-
dzie wygospodarować w inny sposób, za-
oszczędzić na wydatkach bieżących, a nie 
mamy w tej kwestii za dużych możliwości. 
Wydatki bieżące to urząd i jednostki miej-
skie, oświata, komunikacja autobusowa 
czy energia i gaz. Każde cięcia wiążą się 
jednak z podejmowaniem trudnych de-
cyzji, które mogą pogorszyć komfort życia 
naszych mieszkańców, czego oczywiście 
nie chcemy. Czasy są ciężkie, niemniej 
staramy się, aby rumianie jak najmniej 
odczuwali problemy, z którymi musimy 
się mierzyć jako samorząd. Nie należymy 
też do osób, które wiecznie narzekają, tyl-
ko staramy się przezwyciężać problemy.

Nie tak dawno gorącym tematem były 
płynność finansowa i zadłużenie polskich 
miast. U niechlubnych rekordzistów jest 
to nawet kilka miliardów złotych długu, 
około 10 tysięcy złotych w przeliczeniu 
na mieszkańca. Rumia nie ma takiego 
problemu. Jak udało się tego uniknąć?

W 2014 roku, kiedy Michał Pasieczny 
objął stanowisko burmistrza, postanowił 
zmniejszać zadłużenie miasta. Przede 
wszystkim po to, aby w momencie otrzy-
mania dużego dofinansowania na histo-
ryczne inwestycje, takie jak węzeł integra-
cyjny w Janowie czy rewitalizacja Zagórza 
i Góry Markowca, móc w ramach kredytu 
pozyskiwać środki własne niezbędne do 
realizacji tych działań. Wtedy Rumia mia-
ła ponad 40% zadłużenia, obecnie, dzięki 
tej polityce racjonalnego wzmacniania 
budżetu, udało się je zmniejszyć do 19%, 
tyle wynosiło na koniec 2021 roku. Dlate-
go, jeżeli będziemy brali kredyty, to tylko 

na zdobycie wkładu własnego niezbędne-
go do realizacji dużych inwestycji.

Wydaje się, że mieszkańcy Rumi doce-
niają to, co się wokół nich dzieje. Widać 
to przede wszystkim w mediach spo-
łecznościowych. Oprócz pozytywnych 
komentarzy pojawiają się jednak zarzuty 
dotyczące zbyt długiego czasu realizacji 
niektórych inwestycji.

Jako samorząd stosujemy się do kon-
kretnych przepisów prawa. Przystępu-
jąc do każdej inwestycji, musimy mieć 
pełną dokumentację. Często wiąże się to 
z koniecznością zdobywania uzgodnień 
i konsultowania naszych planów z innymi 
podmiotami, takimi jak: Energa, Wody 
Polskie, OPEC, PEWIK, Starostwo Powia-
towe w Wejherowie, Urząd Marszałkow-
ski Województwa Pomorskiego, a czasem 
nawet ministerstwo. To przekłada się na 
formalności, procedury, długie terminy, 
wspólne projekty. Wszędzie w Polsce tak 
to wygląda.

Problemy na bok, zakończmy rozmowę 
optymistycznym akcentem. Co dobre-
go, jeśli chodzi o działania inwestycyjne 
urzędu, czeka mieszkańców Rumi w naj-
bliższych miesiącach i latach?

Do końca roku zostało niespełna sześć 
miesięcy, w tym czasie na pewno dokoń-
czymy odbiory osiedla Zagórze, w paź-
dzierniku oddamy do użytkowania węzeł 
integracyjny Janowo, a w listopadzie za-
kończymy rewitalizację Góry Markowca. 
W wakacje ma ruszyć przebudowa wę-
zła Centrum, czyli infrastruktury wokół 
dworca przy ul. Starowiejskiej, ta moder-
nizacja powinna się zakończyć w połowie 
przyszłego roku. Analizujemy oferty, które 
wpłynęły w związku z planowaną budową 
mieszkań komunalnych i SIM-owskich 
(społeczna inicjatywa mieszkaniowa – 
przyp. red.) przy ul. Reja. Udało się zdobyć 
środki na budowę zbiorników retencyj-
nych na Błoniach Janowskich, będą one 
spełniały dwa zadania: pierwszym będzie 
poprawa bezpieczeństwa wodnego, a dru-
gim podlewanie roślinności w przyszłym 
parku. Później przyjdzie czas na zagospo-
darowanie zieleni w tym rejonie. Nadal 
realizujemy mnóstwo działań z PEWIK-
iem, wspólnie rozbudowujemy miejską 
sieć wodnokanalizacyjną, a z OPEC-em 
dbamy o rozszerzenie miejskiej sieci cie-
płowniczej. Kończy się projektowanie cen-
trum opiekuńczo-mieszkalnego dla osób 
z niepełnosprawnościami. Lada tydzień 

będziemy mieć wszystkie dokumenty 
pozwalające na modernizację parkingu 
przy cmentarzu na ul. Górniczej. Mocno 
inwestujemy też w sport, bo chcemy mieć 
zdrowych mieszkańców. Zakończyliśmy 
budowę boisk do piłki nożnej oraz boiska 
wielofunkcyjnego przy ul. Sabata, trwa 
budowa boiska piłkarskiego przy ul. Staro-
wiejskiej, lada dzień wykonawca wejdzie na 
boisko przy ul. Świętopełka, aby rozpocząć 
modernizację. W przyszłym roku straż 
pożarna rozpocznie budowę swojej no-
wej siedziby w Rumi, gdzie mają powstać 
ogólnodostępne obiekty sportowe: boisko 
wielofunkcyjne i bieżnia tartanowa. Nie 
zapominamy też o kulturze, trwa adapta-
cja Biblioteki Kaszubskiej w ramach pla-
nowanej rewitalizacji Placu Kaszubskiego. 
W kwestii edukacji: postępuje rozbudowa 
Szkoły Podstawowej nr 6 im. Aleksandra 
Majkowskiego. Wkrótce powinniśmy wy-
brać wykonawcę szkoły na Białej Rzece, 
aby we wrześniu 2025 roku uczniowie 
zaczęli naukę w nowoczesnym obiekcie. 
Będziemy niedługo wybierać projektanta 
nowego MOPS-u, czynimy postępy w pro-
cedurach PPP (partnerstwo publiczno-
prywatne – przyp. red.) dotyczących bu-
dowy urzędu, rozbudowy MOSiR-u oraz 
realizacji 11 ulic, głównie na terenie Lot-
niska i Starej Rumi. Dodatkowo podpisa-
liśmy z przedsiębiorcami umowy na bu-
dowę całych bądź fragmentów ponad 10 
ulic. Cały czas próbujemy się porozumieć 
z wojewódzkim konserwatorem zabytków 
na temat możliwości modernizacji ronda 
Jana Pawła II. Nasza spółka Rumia Invest 
Park przygotowuje się do budowy hali ma-
gazynowo-produkcyjnej. Staramy się też 
poprawiać estetykę w naszym mieście. Za-
kończyło się wyburzenie pustostanu przy 
ul. Katowickiej, który od wielu lat straszył 
mieszkańców. Staramy się zdobywać środ-
ki zewnętrzne, aby przy małym wkładzie 
własnym realizować jak najwięcej inwesty-
cji. Aktualnie w Rumi realizowanych jest 
około trzydziestu takich zadań o wartości 
przekraczającej milion złotych. To bardzo 
dużo, jak na średniej wielkości miasto, 
którego połowę powierzchni pokrywają 
lasy. W każdej dzielnicy powstają nowe 
ulice, miejsca do rekreacji czy strefy zie-
lone. Chcemy się tego trzymać. Chcemy, 
aby w naszym mieście było coraz piękniej 
i bezpieczniej. Mamy jeszcze kilka niespo-
dzianek dla mieszkańców, ale szczegółów 
nie chciałbym zdradzać, dopóki nie będę 
pewny ich realizacji.

Źródło: UM Rumia

Czasy są ciężkie. Staramy się, aby 
rumianie tego nie odczuli

RUMIA | Inwestycje, finanse i rozwiązywanie nowych problemów. O tym i o innych wątkach opowiada wiceburmistrz miasta.
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W kategorii literatury pięknej Nagrodę 
Gryfa Literackiego zdobyła Iwona Bo-
gusz za książkę pt. „Aptekarz”. Natomiast 
w kategorii literatury popularnonauko-
wej Nagroda Gryfa Literackiego trafiła 
do Michała Jelińskiego za książkę pt. 

„Historia wejherowskiego tenisa”.
Dyrektor biblioteki Ewelina Magdziar-

czyk-Plebanek poinformowała, że po raz 
drugi kapituła konkursu, w której skład 
wchodzą dotychczasowi laureaci konkur-
su oraz dyrektor biblioteki i kierownik 

Wydziału Kultury UM, przyznała Nagrodę 
Gryfa Literackiego w dwóch kategoriach. 
Spowodował to wzrost zainteresowania 
konkursem i trudności w obiektywnym 
ocenianiu publikacji ze względu na róż-
norodność form literackich.

NomiNowaNych 60 publikacji
W tym roku do konkursu zostało nomi-

nowanych 60 publikacji, w tym 38 tytułów 
w kategorii literatury pięknej i 22 tytuły 
w kategorii literatury popularnonauko-
wej, które ukazały się w 2021 roku i pod 
koniec roku 2020.

Nagrody Gryfa Literackiego wręczył 
laureatom zastępca prezydenta Arkadiusz 
Kraszkiewicz, któremu towarzyszyli prze-
wodniczący Rady Miasta Jacek Gafka i wi-
ceprzewodniczący RM Leszek Szczypior.

Składając gratulacje laureatom w imie-
niu Prezydenta Miasta Wejherowa Arka-
diusz Kraszkiewicz wyraził uznanie auto-
rom a jednocześnie zadowolenie, że obie 
nagrodzone książki tematycznie związane 
są z Wejherowem.

- Duża ilość publikacji książkowych, jaka 
została nominowana do konkursu świad-
czy o tym, że konkurs ten jest bardzo po-
trzebny. Cieszy również fakt, że mamy tak 

wielu płodnych autorów na terenie mia-
sta i ziemi wejherowskiej. Dziękuję także 
organizatorom i kapitule konkursu. Są 
w niej bowiem nazwiska osób podwyższa-
jące rangę nagród przyznawanych w tym 
konkursie - dodał zastępca prezydenta.

iwoNa bogusz: seNtymeNtalNa 
podróż do wejherowa

Po odbiorze nagrody Iwona Bogusz wy-
znała, że Nagroda Gryfa Literackiego jest 
dla niej ogromnym zaskoczeniem. Samo 
pisanie książki traktowała bowiem jako 
receptę na wewnętrzną harmonię i senty-
mentalną podróż w myślach do swojego 
ukochanego miasta Wejherowa, w którym 
przecież już nie mieszka.

Podczas laudacji książki „Aptekarz” Jo-
lanta Eisner zwróciła uwagę, że zawarte 
w niej elementy fabuły, choć są fikcją lite-
racką, odzwierciedlają osobowość autorki. 
Jednym z elementów jest przestrzeń, w któ-
rą rodowita wejherowianka osadziła swoją 
akcję powieści. Dzięki temu czytelnik zna-
jący topografię miasta może poruszać się 
płynnie po ulicach miasta, a stara apteka 
z ulicy Puckiej przywołuje wspomnienia 
miejsc znanych mieszkańcom Wejherowa 
i klimat z dawnych lat, a nawet zapachy.

- To nas urzeka. To powoduje, że świat 
powieści jest naszym światem - stwierdzi-
ła laudatorka.

michał jeliński: mało zNaNe 
fakty o kortach

Po odbiorze Nagrody Gryfa Literac-
kiego swoimi wrażeniami podzielił się 
również Michał Jeliński, autor „Historii 
wejherowskiego tenisa”, który powiedział 
że 4 lata pracował nad powstaniem tej 
książki a skorzystał z 42 źródeł rozpro-
szonych po całym kraju. Poszukując in-
formacji o wejherowskim tenisie znalazł 4 
lokalizacje dawnych kortów, a także wiele 
mało znanych faktów i ciekawostek do-
tyczących tenisa, choćby to, że w okresie 
międzywojnia na kortach wejherowskich 
organizowano m.in. pokazy jazdy figuro-
wej na lodzie i mecze hokejowe. Laudację 
na temat „Historii wejherowskiego tenisa” 
i jej autora książki wygłosił Henryk Po-
łchowski.

Dyrektor biblioteki pogratulowała laure-
atom, podziękowała Prezydentowi Miasta 
Wejherowa za patronat nadkonkursem, 
a członkom kapituły za udział w pracach 
związanych z oceną publikacji.

Źródło: UM Wejherowo

Iwona Bogusz i Michał Jeliński 
otrzymali Nagrody Gryfa Literackiego

WEJHEROWO | W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie odbyło się uroczyste wręczenie Nagród Gryfa Literackiego za 2021 rok.
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Warsztaty prowadzone przez doświad-
czonych instruktorów cieszą się jak za-
wsze dużym zainteresowaniem miesz-
kańców. Sebastian Niedziela informuje, 
że warunkiem uczestnictwa w warszta-
tach jest zakup biletu w cenie 20 zł na 
kilkudniowy cykl każdego z warsztatów. 
Bilety rozeszły się błyskawicznie.

- Cieszę się, że mamy tak duże grono 

odbiorców zainteresowanych różnymi 
formami obcowania z kulturą. Jesteśmy 
instytucją kultury i dlatego w ramach za-
jęć wakacyjnych prowadzimy warsztaty 
artystyczne. Podczas wakacji staramy się 
podejmować tematy nieco inne, niż te, 
które prowadzimy w ciągu roku - mówi 
instruktor WCK Sebastian Niewola.

Dzięki współpracy z Nadleśnictwem 

Wejherowo część zajęć warsztatowych 
może odbywać się w ogrodzie dendrolo-
giczno-botanicznym. Jak dodaje oprócz 
zajęć warsztatowych Filharmonia Ka-
szubska zaprasza też do kina na atrakcyj-
ne projekcje filmów dla dzieci i dla do-
rosłych. Aktualnie święcą triumfy filmy 
animowane dla dzieci, w tym „Minionki: 
Wejście Gru”.

warsztaty teatralNe
W jednej z pracowni Wejherowskiego 

Centrum Kultury warsztaty teatralne dla 
dzieci prowadzi instruktor Alicja Arasz-
kiewicz. Pochylona przy stole nad grupką 
dzieci udziela porad i wskazówek.

- Dzieci rozwiązują obecnie zadania do 
gry teatralnej, uczą się tworzyć scenki,  
a później będą tworzyć teatrzyk kukieł-
kowy – mówi Alicja Araszkiewicz wyja-
śniając, że uczy najmłodszych kreować 
scenki teatralne, podczas których one 
same dokonują zmian, wprowadzają 
m.in. nowe postaci i zmieniają fabułę.

Jak zapewnia już po kilkudniowym blo-
ku zajęć dzieci wiedzą jak aktor musi za-
chować się na scenie i jak ważne są ruch, 
rekwizyty oraz współpraca.

- Ciekawym doświadczeniem było 
oswajanie małego aktora z mrokiem 
w przestrzeni. Dzieci przekonały się, że 
inaczej wygląda scenka w jasnej prze-
strzeni, a inaczej w mroku. Pracujemy też 
nad pobudzaniem wyobraźni w oparciu 

o karty dixit i zadawane pytania - mówi 
Alicja Araszkiewicz wyjaśniając, że zada-
nia dla dzieci starszej grupy są trudniej-
sze, bo one mają większą wiedzę, więcej 
doświadczeń i dużo więcej pomysłów.

W teatrzyku kukiełkowym ćwiczone są 
scenki z pacynkami jeżyka, papugi, kota, 
a także zebry i lwa. Dwie dziewczynki 
przyniosły pacynki z domu zrobione ze 
skarpetek, co dowodzi, że teatrzykiem 
kukiełkowym bawiły się w domu wy-
korzystując doświadczenia wyniesione 
z zajęć warsztatowych.

artystyczNa joga
Ogród dendrologiczno-botaniczny 

Nadleśnictwa Wejherowo. Grupa dzieci 
ćwiczy jogę pod kierunkiem instruktor-
ki. W zajęciach biorą udział nie tylko 
mali mieszkańcy z Wejherowa, ale też 
dwójka z Niemiec, które przyjechały na 
wakacje do babci. Wśród dziewcząt są 
też chłopcy.  Dzieciaki chętnie bawią się 
w elfy, ćwiczą jogę wcielając się w posta-
ci czarnoksiężników i wiedźm. Zdaniem 
instruktorki sprzyja to rozwojowi wy-
obraźni u dzieci, które uwielbiają świat  
baśni i bajek.

- Dwie godziny czystej jogi w formie 
bajek, zabaw i konkursów mija jak kwa-
drans. Dzieci szybko uczą się nowych 
nazw i figur zarówno w sanskrycie, jak 
i nazwie polskiej. Szybko zapamiętują jak 
wygląda krówka, trup, ale i inne figury, 

jak np. savasana – zapewnia instruktor 
Sangmo Borysiewicz.

Jak podkreśla, że joga to bardzo tajem-
niczy temat. Jeśli chodzi o praktyki są 
różne jej odłamy i techniki. Przekonu-
je, że joga jest bardzo elastyczna, skoro 
przetrwała 10 tys. lat, potrafi dostoso-
wać się do czasu i miejsca. To, co ćwiczy 
z dziećmi w ramach jogi artystycznej, 
służy dobremu samopoczuciu i zdrowiu. 
W trakcie warsztatów wprowadza ele-
menty teatralne i taneczne, które mają 
wnieść kreatywność i zapewnić atrak-
cyjne spędzanie czasu, co ważne jest dla 
dzieci, które nie mogą nigdzie wyjechać.

Do Wejherowa wprowadziła się 20 lat 
temu z Łodzi, gdzie tańczyła w balecie. Od 
18 lat współpracuje z WCK. Jak dodaje, 
kilka razy w tygodniu przechodziła ul. So-
bieskiego obok Nadleśnictwa Wejherowo, 
ale nigdy nie miała odwagi tu zajrzeć. Kie-
dy jednak usłyszała, że joga ma być w tym 
miejscu, zajrzała i od razu się zgodziła. 
Odkryła bowiem, iż w centrum miasta 
jest coś tak cudownego, jak tajemniczy 
ogród w pobliżu Parku Kaszubskiego.

W kolejnych tygodniach odbędą się 
w WCK następujące warsztaty: ceramicz-
ne, wokalne, fotograficzne, plastyczne, 
tworzenia prostych instrumentów ludo-
wych, artystyczno-przyrodnicze, cyrko-
we oraz origami. Więcej szczegółów do-
stępnych jest na stronie wck.org.pl.

Źródło: UM Wejherowo

Wakacyjne warsztaty artystyczne z WCK
WEJHEROWO | W Wejherowskim Centrum Kultury podczas wakacji prowadzone są warsztaty artystyczne popularyzujące kulturę. W pierwszym tygodniu 
lipca miały miejsce warsztaty teatralne i joga artystyczna.
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Właściciele domów jednorodzinnych 
oraz zarządcy nieruchomości położo-
nych na terenie miasta Wejherowa mają 
okazję otrzymać nieodpłatnie sadzonki 
drzew i krzewów, dzięki programo-
wi „Kwitnące drzewa i krzewy dla 
Wejherowa”, w ramach „KLIMATycznie 
w Wejherowie”.
- Cieszymy się ogromnie, że akcja prze-
kazywania sadzonek drzew i krzewów 
mieszkańcom Wejherowa, która miała 
na celu zachęcenie mieszkańców do 
tworzenia zielonych enklaw w swoim 
najbliższym sąsiedztwie, spotkała się 
z tak ogromnym zainteresowaniem 
mieszkańców – mówi Beata Rutkiewicz, 
zastępca prezydenta Wejherowa ds. 
rozwoju miasta. – w pierwszej edycji 
złożono wiele wniosków, rozdaliśmy 
ponad 1,3 tys. roślin, postanowiliśmy 
zatem w tym roku kontynuować tę 
akcję. Wybraliśmy takie rośliny, których 
głównym walorem dekoracyjnym są 
kwiaty, dzięki czemu najbliższe otocze-
nie mieszkańców będzie piękniejsze. 
Zadanie ma wspierać również bioróż-
norodność, dlatego proponujemy wiele 
gatunków drzew i krzewów.
Mieszkańcy otrzymają m.in. sadzonki 
drzew wśród których znajdzie się brzoza 
pożyteczna, czeremcha pospolita, głóg, 
jarząb, jabłoń rajska, morwa biała, lipa 
drobnolistna, kasztanowiec pospolity, 
wiśnia piłkowana oraz sadzonki krze-
wów i pnączy m.in. róża pomarszczona, 

bez czarny, rokitnik pospolity, dereń bia-
ły, kalina koralowa, tawlina jarzębolistna, 
leszczyna pospolita, wierzba purpurowa, 
lilak pospolity, ligustr, berberys, wicio-
krzew pomorski, winobluszcz pięciolist-

kowy, hortensja pnąca, róża pnąca.
Przekazanie sadzonek odbędzie się 
jesienią, a wnioskodawcy zostaną 
poinformowani telefonicznie o ter-
minie i miejscu wydawania sadzonek 
oraz o liczbie i rodzaju przyznanych 
sadzonek.
Kto może otrzymać sadzonki

Na jedną nieruchomość mogą być •	
przekazane sadzonki:

dla zabudowy jednorodzinnej: do  »
2 sadzonek drzew i do 5 sadzonek 
krzewów lub pnączy,
dla zabudowy wielorodzinnej: do 5  »
sadzonek drzew i do 10 sadzonek 
krzewów lub pnączy;

w przypadku zabudowy wielorodzin-•	
nej, wniosek składa zarząd wspólnoty 
mieszkaniowej w imieniu całej nieru-
chomości;
Warunkiem otrzymania sadzonki •	
jest złożenie wniosku bezpośrednio 
w Urzędzie Miejskim w Wejherowie do 
20 lipca 2022 r.;
WAŻNE! W tej edycji wniosku nie •	
może złożyć wnioskodawca, który 
otrzymał sadzonki we wcześniejszej 
edycji programu na daną nierucho-
mość;
Wnioski będą rozpatrywane według •	
kolejności zgłoszeń do wyczerpania 
puli środków przeznaczonych na zakup 
sadzonek. Więcej informacji znajduje 
się na stronie www.wejherowo.pl.

Źródło: UM Wejherowo

sadzoNki drzew i krzewów od wejherowskiego urzędu
wejherowo | chcesz w swoim ogrodzie posadzić krzew lub drzewo? zgłoś się do urzędu miejskiego w wejherowie, 
otrzymasz nieodpłatnie rośliny. wnioski należy złożyć do 20 lipca br.

fot. UM Wejherowo
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Zestawienie 
miejskich inwestycji

budowa węzła iNtegracyjNego jaNowo
Wykonawca zakończył betonowanie tunelu. W po-

łowie lipca mają się rozpocząć prace związane z bu-
dową kładki dla pieszych nad ul. Gdańską.

Inwestycja realizowana z dofinansowaniem ze-
wnętrznym.

budowa węzła iNtegracyjNego ceNtrum
W wakacje mają się rozpocząć prace związane 

z przebudową ronda im. hm. Alojzego Voigta, które 
do tej pory uniemożliwiało zjazd na parking Castora-
my. Równolegle ruszy remont odcinka ul. Starowiej-
skiej – od dworca kolejowego do skrzyżowania z ul. 
Dąbrowskiego.

Inwestycja realizowana z dofinansowaniem ze-
wnętrznym.

rewitalizacja osiedla zagórze
Trwają prace poprawkowe i odbiory techniczne. 

W najbliższych tygodniach rewitalizacja osiedla zo-
stanie zakończona.

Inwestycja realizowana z dofinansowaniem ze-
wnętrznym.

rewitalizacja góry markowca
Trwają prace związane z realizacją ogólnodostęp-

nych ścieżek oraz profilowaniem skarp. Wszystkie 
działania powinny się zakończyć w listopadzie tego 
roku.

Inwestycja realizowana z dofinansowaniem ze-
wnętrznym.

budowa bitumiczNej ścieżki rowerowej 
wzdłuż ul. dębogórskiej i chodNika przy 
ul. gdańskiej

Przedsięwzięcie zostało zakończone.
Inwestycja współfinansowana przez Urząd Miasta 

Rumi, Starostwo Powiatowe w Wejherowie i dewelo-
pera Euro Styl.

budowa mieszkań komuNalNych przy ul. 
reja

Trwa sprawdzanie ofert przetargowych, które zo-
stały złożone przez potencjalnych wykonawców. 
W ramach inwestycji planowana jest budowa trzech 
wielorodzinnych budynków mieszkalnych – dwóch 
komunalnych i jednego w formule społecznej ini-
cjatywy mieszkaniowej (SIM) – wraz z zagospodaro-
waniem okolicznego terenu, w tym realizacją ciągów 

pieszych i ogólnodostępnego placu zabaw.
Inwestycja realizowana z dofinansowaniem pozy-

skanym z Banku Gospodarstwa Krajowego.

budowa Nowej siedziby mops-u przy ul. 
ślusarskiej

W najbliższych dniach przygotowana zostanie do-
kumentacja niezbędna do przeprowadzenia proce-
dury przetargowej i wyłonienia wykonawcy projektu 
nowej siedziby MOPS-u.

Zgodnie z założeniami całkowita powierzchnia no-
wego cztero-kondygnacyjnego 2 budynku wyniesie 
około 1800 m2. Będzie to przestrzeń do pracy dla 
około 90 zatrudnionych. W budynku znajdzie się 
winda i sanitariaty, wszystko w pełni dostosowane 
do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wokół 
obiektu powstanie parking, chodniki, tereny zielo-
ne i ogrodzenia. Natomiast dotychczasowe budynki 
MOPS-u, które znajdują się przy ul. Ślusarskiej, zo-
staną rozebrane.

rozbudowa szkoły podstawowej Nr 6 im. 
a. majkowskiego

Trwa budowa ostatniego piętra trzypoziomowego 
skrzydła szkoły.

W nowym budynku znajdą się m.in. sale lekcyjne, 
pomieszczenia do rewalidacji, sanitariaty oraz świe-
tlica. Obiekt będzie nowoczesny i energooszczędny, 
a przez to przyjazny środowisku i dzieciom.

Inwestycja realizowana ze środków Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych.

skaNseN fortyfikacji Na górze 
markowca

Trwa uzupełnianie dokumentacji projektowej, 
która zostanie złożona w Starostwie Powiatowym 
w Wejherowie.

Celem inwestycji, realizowanej w ramach Budżetu 
Obywatelskiego, jest m.in. renowacja schronu dal-
mierza, odbudowa ziemianki, a także konserwacja 
fortyfikacji.

budowa ul. harcerskiej i fragmeNtu ul. 
skarpowej

Postępuje budowa nawierzchni jezdni i chodników 
na ul. Harcerskiej.

Inwestycja realizowana z dofinansowaniem ze-
wnętrznym.

Źródło: UM Rumia

RUMIA | W ostatnich tygodniach na terenie Rumi postępowała bądź za-
kończyła się realizacja miejskich inwestycji związanych między innymi 
z transportem, rekreacją i oświatą. Szczegółowe informacje na temat tych 
przedsięwzięć można znaleźć w poniższym zestawieniu.
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ia Projekt „Folklor na miarę szyty” stworzyła Fabryka 
Kultury. Do Narodowego Centrum Kultury wpłynę-
ło 1498 wniosków, spośród których dofinansowanie 
dostało 300 projektów – w tym ten z Redy! W ten 
sposób zespół REDZANIE wzbogacił się o 25 prze-
pięknych strojów kaszubskich.

- Zespół REDZANIE zaprezentował nam kaszubskie 
pieśni połączone z tańcami w nowych strojach. Obecni 
mieszkańcy, dość chętnie, przyłączyli się nie tylko do 
nucenia po kaszubsku ale również do tańca. Była to do-
skonała zabawa oraz możliwość poznania kultury ka-
szubskiej - mówi Hanna Janiak sekretarz miasta Redy.

Zespół REDZANIE pod kierownictwem Pana 
Marka Czarnowskiego jest sekcją Fabryki Kultury. 

Aktywnie działa od ponad 22 lat. Od 2002 roku kie-
rownikiem artystycznym Zespołu był Edmund Le-
wańczyk. Tworzył dla nich piosenki i pieśni religijne 
szczególnie kolędy. Utwory zostały stworzone z mi-
łości do kaszubskiej ziemi, tradycji rodzimego mu-
zykowania, chcąc przekazać młodszym pokoleniom 
wartości w krzewieniu kultury kaszubskiej. 

W czerwcu 2022 roku z okazji Jubileuszu 55-lecia 
nadania praw miejskich Miastu Reda, Burmistrz 
Miasta Krzysztof Krzemiński przyznał pośmiertnie 
nagrodę- ORZEŁ REDY, wieloletniemu kierowniko-
wi artystycznemu Zespołu REDZANIE Edmundowi 
Lewańczykowi.

Źródło: UM w Redzie
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REDZANIE w nowych 
strojach! Finał projektu 
„Folklor na miarę szyty”
REDA | 10 lipca na scenie amfiteatru w Rodzinnym Parku Miejskim w Redzie wystąpił Zespół REDZA-
NIE. Był to koncert finałowy projektu „Folklor na miarę szyty”, który zrealizowano w ramach Programu 
Narodowego Centrum Kultury „EtnoPolska. Edycja 2022”.

Średnie wyniki redzkich uczniów z mate-
matyki i z języka angielskiego są najwyższe 
w powiecie wejherowskim. Wynik z języka 
polskiego pozwolił uplasować się na 3 miej-
scu w powiecie.
Wynik średni redzkich uczniów z języka 
polskiego to 59,7 pkt, z matematyki 58,8 pkt 
a z języka angielskiego to 73,1 pkt.
- To efekt ciężkiej pracy samych uczniów, ich 
nauczycieli i wsparcia rodziców. Przeszliśmy 
w szkołach trudny czas pandemii, nauki zdal-
nej i tym bardziej trzeba docenić osiągnięte 
wyniki. Tegoroczni ósmoklasiści włożyli w to 
wszystko dużo pracy własnej. Szkoły zapew-
niły im nie tylko zdobywanie wiedzy ale także 

wsparcie psychologiczne i pedagogiczne. 
Efekty tej pracy w utrudnionych warunkach 
cieszą podwójnie – mówi Zastępca Burmi-
strza Miasta Redy Łukasz Kamiński.
-Jeszcze raz serdecznie gratulujemy naszym 
ósmoklasistom, ich nauczycielom oraz 
rodzicom! Życzymy by te wyniki pozwoliły na 
dostanie się do wymarzonych szkół i zapew-
niły sukces na dalszych poziomach edukacji. 
Teraz, czas na zasłużone wakacje, niech 
wszyscy uczniowie korzystają z lata i nabie-
rają sił, aby we wrześniu wrócić wypoczętym 
i rozpocząć dalszą naukę. - informuje Urząd 
Miasta w Redzie.
Źródło:  Urząd Miasta w Redzie

wyNiki egzamiNu ósmoklasistów
reda | centralna komisja egzaminacyjna podała wyniki przeprowadzonego w maju 
egzaminu ósmoklasisty.

fot. men.gov.pl



OBWIESZCZENIE
Starosta Wejherowski

I. działając na podstawie art. 1, art.11a ust.1, art.11f ust. 3 ustawy 
z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych /t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 
176/ oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeksu 
postępowania administracyjnego /tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 735 
ze zm./ zawiadamia, że w dniu 08.07.2022r., na wniosek Wójta Gminy 
szemud z dnia 2020-10-30 wydano decyzję o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej polegającej na:

budowie dróg gminnych  pn. 
„Budowa drogi Warzno-Karczemki wraz z sieciami”

na  nieruchomościach gruntowych  na terenie Gminy Szemud pow. 
Wejherowski i Gminy Żukowo pow. Kartuski

A.  działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogi gminnej:*
1. na terenie Gminy szemud
- obr. Dobrzewino działki  nr ewid.: 387/9, 301, 374/2, 315, 342/5, 
130/2, 348/23, 339, 340, 348/22, 302/41, 341, 342/6, 344, 423/34, 
423/8, 423/9, 423/29, 423/11, 267, 374/1, 348/12, 349, 376/2, 
348/21, 423/33, 380, 379/8, 268/1, 265/21(265/19), 265/23(265/20), 
317/31(317/28), 317/33(317/29), 317/35(317/30), 317/26(317/20), 
387/30(387/25), 317/22(317/19),  268/5(268/4), 
2. na terenie Gminy Żukowo
- obr. Tuchom działki nr ewid.: 77, 244/20(244/13), 244/21(244/13), 
244/22(244/13), 4/43, 3/1(3), 2/7(2/4), 4/49, 4/102(4/29), 
180/55(180/52), 4/106(4/98), 2/5(2/3), 12/25(12/19), 12/23(12/18), 
12/21(12/17), 4/55, 4/50, 5/1(5), 5/2(5), 4/104(4/94), 
- obr. Chwaszczyno działki nr ewid.: 903, 519/1

B. działki objęte obowiązkiem  budowy lub przebudowy sieci 
uzbrojenia terenu,  zjazdów i innych dróg publicznych:*
1. na terenie Gminy szemud
- obr. Dobrzewino działki nr ewid.: 348/17, 384, 348/18, 338/2, 
317/32(317/28), 387/31(387/25), 387/26, 387/13, 379/1, 
265/22(265/19),
2. na terenie Gminy Żukowo
- obr. Tuchom działki nr ewid.: 4/81, 4/8, 78/1, 1/15, 1/37, 1/40, 4/73, 
4/107(4/98), 5/3(5), 4/103(4/29)

* numery w nawiasach oznaczają numery działek przed podziałem  

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, 
właściwe organy administracji rządowej i samorządowej oraz 
właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych inwestycją  
o możliwości zapoznania się z decyzją w starostwie Wejherowskim, 
84-200 Wejherowo ul. 3 Maja 4, po uprzednim umówieniu się, tel. 58 
572-94-47 lub złożyć ewentualne zastrzeżenia i uwagi na piśmie. 

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

OBWIESZCZENIE
Starosta Wejherowski

I. działając na podstawie art. 1, art.11a ust.1, art.11f ust. 3 ustawy z dnia 
10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych /t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 176/ oraz art. 10 i art. 49 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeksu postępowania administracyjnego 
/tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm./ zawiadamia, że w dniu 
12.07.2022r., na wniosek Burmistrza Miasta Rumi z dnia 04.02.2022r. 
(uzupełniony dnia 09.03.2022r.) wydano decyzję o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej polegającej na:

rozbudowie drogi gminnej ulicy Sikorskiego w Rumi w ramach inwestycji 
pn.: „Budowa ciągu pieszo - jezdnego w ul. Sikorskiego w Rumi”

na nieruchomościach gruntowych na terenie Miasta Rumi określonych 
poniżej:

A. działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogi gminnej:
- obr. 11 działki nr ewid.: 67/4, 83/1 ( powstała z podziału dz. nr 83), 84/1 
(powstała z podziału dz. nr 84), 85/1 (powstała z podziału dz. nr 85), 87/1, 
87/2, 87/3, 87/6, 105/1
- obr. 08 działki nr ewid.: 325/2 

B. działki objęte obowiązkiem rozbiórki obiektów budowlanych, 
budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, zjazdów i innych dróg 
publicznych:
- obr. 11 działki nr ewid.: 37, 40/1, 80/2, 80/3, 80/4, 88, 90, 95, 96, 100, 101, 
105/2, 137/3

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, właściwe 
organy administracji rządowej i samorządowej oraz właścicieli, zarządców 
i użytkowników terenów objętych inwestycją o możliwości zapoznania 
się z decyzją w starostwie Wejherowskim, 84-200 Wejherowo ul. 3 Maja 
4, po uprzednim umówieniu się, tel. 58 572-94-47 lub złożyć ewentualne 
zastrzeżenia i uwagi na piśmie. 

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

Powiat Wejherowski
www.powiatwejherowski.pl /powiatwejherowski

INFORMACJA

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

Zarząd Powiatu Wejherowskiego 
informuje,

że w siedzibie starostwa Powiatowego w Wejherowie,ul. 3 Maja 4 
oraz na stronach internetowych: www.bip.powiatwejherowski.pl, 
www.powiat.wejherowo.pl, zamieszczono przez okres 21 dni, wykaz 
nr ii/P/2022,dotyczący nieruchomości stanowiących własność Powiatu 
Wejherowskiego, przeznaczonych do zbycia.

Wykaz wywieszono w dniu 13 lipca 2022 r.
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Decyzję nadania alejce imienia Stani-
sława Świątkiewicza podjęli wejherowscy 
radni podczas ubiegłorocznej sesji Rady 
Miasta, na wniosek mieszkańców, repre-
zentowanych przez radną Justynę Ostrow-
ską. Jak mówi autorka projektu, Justyna 
Ostrowska uhonorowano w ten sposób 
nieżyjącego wybitnego architekta związa-

nego z Wejherowem. Obok Alejki znajdu-
je się willa architekta. Alejka zyskała nową 
nawierzchnię, oświetlenie i nasadzenia.

- Nadanie nazwy łącznika, które jest 
wąskim przejściem między ulicą Hallera 
a Strzelecką imieniem architekta Stanisła-
wa Świątkiewicza jest wyrazem szacunku 
oraz kaszubskiej pamięci historycznej – 

mówi radna Justyna Ostrowska. - Utrwala 
ona i przekazuje nam wartości ważne dla 
mieszkańców Wejherowa. Ze względu na 
sferę aktywnej działalności Stanisława 
Świątkiewicza, warto, aby Jego nazwisko 
było utrwalone wśród innych nazwisk dla 
zasłużonych naszego miasta. Kierując się 
lokalnym patriotyzmem pragnę podkre-
ślić, że nadanie nazwy łącznikowi imienia 
Stanisława Świątkiewicza będzie pełnić 
istotne funkcje poznawcze oraz edukacyj-
ne, a ponadto podniesie samoocenę lokal-
nej społeczności.

upamiętNieNie architekta 
miasta

Jakub Świątkiewicz, prawnuk architekta 
przyznaje, że dla niego i jego rodziny, de-
cyzja o nadaniu imienia Alejce znajdują-
cej się obok rodzinnego domu Stanisława 
Świątkiewicza było wielkim wydarzeniem. 
- Dziękuję, że dzięki tej inicjatywie, mia-
sto upamiętniło pamięć mojego pradziad-
ka i jego dokonania na rzecz Wejherowa 
– powiedział Jakub Świątkiewicz.

- Dokładnie sto lat temu, w 1922 roku 
inż. Świątkiewicz został głównym archi-
tektem miasta i wspólnie z włodarzami 

Wejherowa oraz mieszkańcami zmieniał 
to miasto – mówił Arkadiusz Kraszkie-
wicz, zastępca prezydenta Wejherowa. - 
To według jego projektów powstało wiele 
obiektów wejherowskich m.in. prywatne 
wille, także dom Teodora Bolduana, korty 
tenisowe oraz nieistniejący dzisiaj basen. 
Działo się to w ciekawym okresie naszego 
miasta – w dwudziestoleciu międzywo-
jennym. Wówczas Wejherowo liczyło 15 
tys. mieszkańców i rozwijało się niezwy-
kle dynamicznie. Chciałbym w imieniu 
prezydenta Wejherowa Krzysztofa Hilde-
brandta podziękować wszystkim, którzy 
zachcieli upamiętnić postać wybitnego 
wejherowianina Stanisława Świątkiewicza. 
Dziękuję także obecnemu właścicielowi 
willi przy ul. Hallera 14 w Wejherowie 
panu Romanowi Wilczewskiemu, który 
również propaguje pamięć o wybitnym 
architekcie. W willi można poznać histo-
rię rodziny, obejrzeć meble, zdjęcia i pa-
miątki rodzinne oraz dzieła sztuki groma-
dzone przez architekta modernizmu.

Mecenas Wojciech Dereziński podzięko-
wał w imieniu mieszkańców za wskrzesze-
nie pamięci o wybitnym wejherowianinie 
i podzielił się wspomnieniami o swoim 

sąsiedzie, którego pamięta z dzieciństwa. 
W uroczystości wzięła udział Beata Rut-
kiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa 
oraz wejherowscy radni Justyna Ostrow-
ska, Dorota Chodubska i Leszek Szczypior 
- wiceprzewodniczący Rady Miasta.

architekt wejherowskiego 
moderNizmu

Stanisław Świątkiewicz urodził się 28 
lipca 1892 roku w Stanisławowie. Studio-
wał sztuki piękne we Lwowie. Ukończył 
także wydział architektury na Politechnice 
Lwowskiej. W 1922 roku wygrał konkurs 
na architekta miejskiego w Wejherowie. 
Według projektów Stanisława Świątkie-
wicza w Wejherowie powstały budynki 
użyteczności publicznej, domy czynszowe, 
ulice, place, korty tenisowe, miejskie ką-
pielisko oraz wille, np. burmistrza Teodora 
Bolduana przy ul. Hallera 9, kpt. ż.w. T. Lo-
renza w okolicy szosy Krokowskiej. W jego 
rodzinnym domu przy ul. Hallera 14, wy-
budowanym w stylu modernistycznym, 
odbywają się wydarzenia kulturalne i wy-
stawy. Zmarł 3 lutego 1971 roku. Pochowa-
ny został na cmentarzu śmiechowskim.

Źródło: UM Wejherowo

Wejherowski architekt Stanisław 
Świątkiewicz upamiętniony

WEJHEROWO | Alejce pomiędzy ulicami Hallera i Strzelecką nadano imię Stanisława Świątkiewicza (1892-1971) - projektanta wielu międzywojennych 
obiektów modernistycznych na terenie Wejherowa, zaangażowanego także w rozwój architektoniczno-urbanistyczny miasta. W uroczystości uczestniczyli 
bliscy nieżyjącego architekta m.in. prawnuk i synowa.
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Wójt Ryszard Kalkowski został doce-
niony za wzorowe, wyjątkowo sumienne 
wykonywanie obowiązków wynikających 
z pracy zawodowej.
W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej Pana Andrzeja Dudy aktu dekoracji do-
konał Wicewojewoda Pomorski Pan Mariusz 
Łuczyk w towarzystwie Prezesa Związku 
Gminy Pomorskich Pana Błażeja Konkola.
- Srebrny Medal Zasługi to ukoronowanie 
naszej wspólnej pracy na rzecz Sze-

mudzkiego samorządu. W pojedynkę nie 
udało by się tak wiele wykonać ważnych 
inwestycji i skierować Gminę Szemud 
w stronę wielkiego skoku cywilizacyj-
nemu. Dziękuje mieszkańcom, że wierzą 
w naszą wizje oraz Radzie Gminy Szemud 
oraz moim współpracownikom w Urzędzie. 
Razem jesteśmy silni i możemy tworzyć 
wielkie rzeczy - mówi wójt Gminy Szemud, 
Ryszard Kalkowski.
Źródło: UG Szemud

wójt Na medal
gmiNa szemud | wójt gminy szemud ryszard kalkowski odznaczony srebrnym meda-
lem zasługi. o to wielkie odznaczenie rangi państwowej wnioskował wojewoda pomor-
ski dariusz drelich.

fot. UG szemud
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Jak zwykle organizatorzy czy-
li Biblioteka i Centrum Kultury 
przy współpracy z Urzędem Gmi-
ny przygotowali wiele atrakcji dla 
mieszkańców.

Pierwszy dzień upłynął pod zna-
kiem doznań muzycznych. Na sce-
nie w ArtParku w Bolszewie przed 
tłumnie zgromadzoną publicz-
nością zaprezentowali się młodzi 
artyści w ramach otwartej sceny, 
których występ spotkał się z nie-
zwykle pozytywnym odbiorem. 
Następnie publikę rozgrzał zespół 
G.A.S.P., który zaprezentował sze-
reg szlagierów muzyki popularnej. 
Jednak główną gwiazdą wieczoru 
była Cleo.

Wokalistka wraz ze swym ze-
społem zaprezentowała wyjątko-
we show, które na długo zapadnie 

w pamięci wszystkich przybyłych. 
Nie zabrakło takich przebojów jak 
"Za krokiem krok", "My Słowianie", 
"Dom" czy "Zabiorę nas". Po za-
kończonym koncercie Cleo wyszła 
do fanów, aby cierpliwie rozdawać 
autografy i pozować do zdjęć.

W sobotę po raz pierwszy odby-
ły się biegi dla dzieci i młodzieży 
z Centrum Kultury Gminy Wejhero-
wo na boisku sportowym w Gości-
cinie. Młodzi zawodnicy rywalizo-
wali w siedmiu kategoriach. Każdy 
z uczestników otrzymał pamiątko-
wy medal, a zwycięzcy nagrodzeni 
zostali pucharami. Oprócz emocji 
sportowych można było skorzystać 
z bezpłatnych dmuchanych zjeż-
dżalni, malowania twarzy i licznych 
straganów. Dużą popularnością cie-
szyła się wata cukrowa, którą osobi-

ście przygotowywał dla dzieci wójt 
Przemysław Kiedrowski.

Na niedzielę przewidziano główne 
obchody jubileuszu dziesięciolecia 
istnienia Domu Kultury w Gości-
cinie, który funkcjonuje w Dwor-
ku Drzewiarza. W uroczystościach 
uczestniczyli przedstawiciele lokal-
nych samorządów, a także delegację 
reprezentującą partnerską gminę 
Inowrocław: wójta Tadeusza Ka-
sprzaka, Jubileusz był także okazją 
do podziękowania wieloletnim 
współpracownikom instytucji, jak 
i pracownikom, którzy od wielu 
lat tworzą zgrany zespół Centrum 
Kultury.

W trakcie uroczystości odbyło 
się również wręczenie wyróżnienia 
Przyjaciel Seniora dla Stowarzysze-
nia „Iskierka miłości” z Gościcina 

w konkursie Marszałka Wojewódz-
twa Pomorskiego " Pomorskie dla 
Seniorów". Wyróżnienie z rąk Peł-
nomocnik Marszałka Wojewódz-
twa Pomorskiego ds. Polityki Se-
nioralnej- Barbary Bałki odebrała 
prezes Stowarzyszenia Ewa Miotk.

Organizatorzy przygotowali tak-
że wiele atrakcji dla uczestników, 
od dmuchanych placów zabaw 
dla najmłodszych, poprzez poka-
zy kulinarne, aż po występ chóru 
Gaudeamus. Ostatnim punktem 
programu była potańcówka w stylu 
lat siedemdziesiątych i osiemdzie-
siątych, która zgromadziła liczne 
grono amatorów tańca. Nawet 
chwilowe załamanie pogody nie 
zniechęciło przybyłych do dalszej 
zabawy na parkiecie.

Źródło: UG Wejherowo
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X Dni Gminy Wejherowo
GMINA WEJHEROWO | W dniach od 8 do 11 lipca odbywały się coroczne obchody Dni Gminy Wejhero-
wo. W tym roku były to obchody szczególne, gdyż obchodzony były po raz dziesiąty.

Dyrektor MBP Ewelina Mag-
dziarczyk-Plebanek wyjaśnia, że 
zajęcia warsztatowe dla dzieci 
były podzielone na trzy bloki: I - 
kreatywne zabawy rozwijające ge-
niusz dziecka, II – programowanie 
z robotami, III – warsztaty śpiewu 
baetbox i kreatywne warsztaty 
cyrkowe.
- Jak zawsze powodzeniem cie-
szyły się warsztaty cyrkowe, gdyż 
zawierają ćwiczenia równowagi, 
koordynacji i naukę żonglowania 
– mówi Ewelina Magdziarczyk-
Plebanek.
W ramach zajęć ogólnodostęp-
nych biblioteka gościła Teatr 
„Maska”, który zaprezentował 
spektakl pt. „Kto w bibliotece go-

ści i kradnie mądrości”. Natomiast 
w ramach Letniej Biblioteki, która 
rozpoczęła działalność na tarasie 
pałacu 6 lipca br., w każdy czwar-
tek na trawniku przed tarasem 
w parku o godz. 12.00 (z wy-
jątkiem 14 lipca) prezentowany 
będzie Teatrzyk Kamishibai.
- Proponujemy wszystkim zain-
teresowanym korzystanie z gry 
mobilnej przygotowanej wspólnie 
z Wejherowskim Centrum Kultury 
pt. „Wsłuchaj się w park”. Jest to 
rodzaj audio-przewodnika, który 
od punktu do punktu prowa-
dzi nas po trasie, aby umożli-
wić poznanie najważniejszych 
atrakcji znajdujących się w parku. 
Aby skorzystać z gry mobilnej 

wystarczy zeskanować kod ze 
strony MBP lub WCK i uruchomić 
bezpłatną aplikację Action Track. 
Start jest z frontu wejherowskiego 
pałacu. Po drodze można wysłu-
chać wiele ciekawostek i nowinek 
dotyczących historii, a także 
fauny, flory – mówi dyrektor 
biblioteki.
W okresie wakacyjno-urlopowym 
zaplanowane są dwa spotkania 
z zielarzem Michałem Konkelem 
– 21 lipca br. w czwartek o godz. 
16.00. Będzie to spacer po parku 
na temat „Zioła u naszych stóp” 
oraz 11 sierpnia (też czwartek) 
o godz. 16.00 w budynku biblio-
tecznym odbędzie się wykład 
na temat „Letnia eksplozja ziół” 

(ważna dla zdrowia i urody).
Biblioteka, oprócz książek 
i czasopism, proponuje również 
wypożyczanie gier planszowych. 
W każdy czwartek na stronie MBP 

będą proponowane różne gry 
planszowe z opisem, aby ułatwić 
czytelnikom wybór przed ich 
wypożyczeniem.
Źródło: UM Wejherowo

wakacje z miejską biblioteką publiczNą
wejherowo | wraz z rozpoczęciem wakacji wejherowska biblioteka rozpoczęła prowadzenie letnich 
warsztatów dla dzieci w zakątku wyobraźni. warsztaty są bezpłatne, ale obowiązywały zapisy. jednak 
część zajęć ma charakter ogólnodostępny i nie wymaga rezerwacji.

fot. UM Wejherowo
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Dyplomy wręczali rektor prof. dr hab. 
Marcin Pliński i dziekan Wydziału Społecz-
no-Przyrodniczego dr Beata Dudzińska.

Rektor uczelni prof. dr hab. Marcin 
Pliński podkreślił, że to już szesnaste dy-
plomatorium wejherowskiej uczelni, któ-
re jak zawsze jest bardzo ważnym dniem 
w życiu uczelni i w życiu każdego absol-
wenta, przed którym otwierają się nowe 
drogi awansu zawodowego oraz możliwo-
ści dalszej edukacji. Profesor zaznaczył, 
że obecni dyplomanci musieli zderzyć się 
z nowymi realiami studiowania w warun-
kach online, które wymusiła pandemia. 
Dotknęło to także kadrę uczelnianą. Brak 
bezpośredniego kontaktu wykładowcy 
w trakcie zajęć ze studentami uniemoż-
liwia bowiem obserwowanie reakcji słu-
chaczy na prezentowane treści.

- Jest to nowe i bardzo ważne doświad-
czenie dla kadry uczelni, jak i studentów, 
w zakresie społecznym, edukacyjnym 
i personalnym – zauważył profesor, który 
podziękował wykładowcom i byłym już 
studentom za wspólny trud edukacyj-
ny w tych warunkach zakończony zdo-

byciem dyplomów licencjackich przez 
ponad trzydziestu absolwentów. Podzię-
kował również za współpracę władzom 
miasta Wejherowa i dwóch powiatów.

Po wręczeniu dyplomów dziekan dr 
Beata Dudzińska wyraziła nadzieję, iż 
większość absolwentów wróci jesienią na 
uczelnię, aby podjąć studia magisterskie. 
W imieniu osób odbierających dyplomy 
zabrał głos Marcin Langer wyrażając 
przekonanie, że wiedza zdobyta podczas 
studiów socjologicznych okaże się bez-
cenna dla wszystkich w pracy zawodowej 
i rozwoju osobistym.

Gratulacje absolwentom w imieniu Pre-
zydenta Miasta Wejherowa złożył Michał 
Jeliński – kierownik Wydziału Kultury, 
Sportu, Spraw Społecznych, Promocji 
i Turystyki, który ukończył studia z za-
kresu socjologii na KPSW w pierwszej 
turze absolwentów (z dyplomem nr 1, co 
podkreślił sam rektor).

Po uroczystości miała miejsce trady-
cyjna forma okazania radości przez ab-
solwentów z okazji zakończenia studiów 
polegająca na jednoczesnym wyrzuceniu 

biretów akademickich w górę. Wykonano 
też pamiątkowe zdjęcia przed budynkiem 
uczelni. Jedna z uradowanych absolwen-
tek powiedziała, że trudno znaleźć słowa, 
które by wyraziły radość z ukończenia 
studiów.

- To moment zwieńczenia całej pra-
cy na uczelni, a dyplom jest nagrodą 
za wszystko – za każdy dzień i wieczór 
poświęcony studiowaniu, za każdą prze-
czytaną książkę i każdą zapisaną linijkę – 
wyznała Iwona Rathenow.

Wśród osób biorących udział w świętowa-
niu dyplomatorium z socjologii obecni byli 
m.in. kanclerz KPSW Rafał Gierszewski, 
wykładowcy – dr Justyna Zawadzka i dr Le-
szek Popławski, oraz członkowie rodzin.

Źródło: UM Wejherowo

Birety absolwentów socjologii 
KPSW pofrunęły w górę

WEJHEROWO | W Kaszubsko-Pomorskiej Szkole Wyższej 
w Wejherowie absolwenci socjologii odebrali dyplomy 
ukończenia studiów I stopnia.
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To kolejna inwestycja, która pozwoli w pełni wykorzystać 
potencjał Trasy Kaszubskiej.
-Jako gmina inwestujemy w drogi dojazdowe do tej histo-
rycznej inwestycji, która da jeszcze większy bodziec do 
rozwoju naszego samorządu. - informuje Urząd Gminy.
Na ul Myśliwskiej zostanie utwardzone 2735 m2 drogi i do 
tego chodniki na powierzchni 1000 m2. Powstaną także 
zatoki autobusowe, kanaliza deszczowa i sieć oświetlenia 
drogowego. Szacowana wartość całego zamówienia to 
prawie 4,3 mln zł. Realizacja tego zadania przyczyni się 
do poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu koło-
wego jak i pieszego w Szemudzie.
Źródło: UG Szemud

kolejNa decyzja zrid
gmiNa szemud | Niedawno uzyskano decyzje 
zezwalającą na realizację inwestycji drogowych pt. 
„rozbudowa drogi gminnej ulicy myśliwskiej z rozbu-
dową odcinka drogi powiatowej ulicy wejherowskiej 
w miejscowości szemud”.

fot. UG szemud

ReklaMa U/2022/PR-Media-Group/PR

Nekrologi
Kondolencje

Zamów!
d.bieszke@expressy.pl

660 731 138

Wycieczki po mieście z przewodnikiem
WEJHEROWO | Bezpłatne wycieczki po Wejherowie z przewodnikiem to doskonały sposób na poznanie ciekawej historii miasta. Na ogląda-
nie zabytków, poznawanie ciekawostek z dawnych i współczesnych czasów najlepiej wybrać się z doświadczonym przewodnikiem.

Jednym z najważniejszych obiektów w mieście jest 
XVII-wieczna Kalwaria Wejherowska z 25. kaplicami 
usytuowanymi na wzgórzach morenowych. Warto rów-
nież poznać architekturę oraz wnętrze Kościoła pw. Św. 
Trójcy wybudowanego w roku założenia miasta oraz Ko-
ścioła Klasztornego z cudownym obrazem Matki Bożej 
Wejherowskiej koronowanym przez Jana Pawła II. Szlak 
głównych atrakcji miasta wraz z Kalwarią Wejherowską 
można bezpłatnie zwiedzać z przewodnikiem codzien-
nie, w lipcu i sierpniu. Zbiórka przed pomnikiem Jakuba 
Wejhera o godz. 11. Tel. i szczegóły 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 międzywojenne-
go”. Ratusz można zwiedzać bezpłatnie o pełnych go-
dzinach w dni powszednie w godz. 9-15, a w weekendy 
w godz. 11-15 (ostatnie wejście godz. 14).

źródło: UM Wejherowofo
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Podczas patrolu na ul. Puckiej w Redzie funkcjonariusze 
sierż. sztab. Patrycja Panke oraz sierż. Tomasz Hoga 
zauważyli pojazd znajdujący się w rzece, do którego 
nalewała się woda. Policjanci bez wahania weszli do wody, 
widząc w pojeździe kierowcę, i wyciągnęli 22-latka na 
brzeg. W dalszym toku zdarzenia okazało się, że mody 
mężczyzna jest pijany, a badanie trzeźwości wykazało 2 
promile alkoholu w jego organizmie.
Teraz mężczyzna odpowie za jazdę w stanie nietrzeźwo-
ści, za którą grozi mu do 2 lat pozbawienia wolności.
Policjanci apelują do wszystkich uczestników ruchu dro-
gowego, by po wypiciu nawet najmniejszej ilości alkoholu, 
nie wsiadali oni za kierownice samochodu.
Źródło: KPP Wejherowo

uratowali mężczyzNę 
z toNącego auta
reda | policjanci patrolując okolicę redy zauważyli po-
jazd, który zjechał do rzeki. dzięki natychmiastowemu 
działaniu mundurowych nie doszło do tragedii.

fot. kPP Wejherowo
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Podpisane umowy na dotacje przekazał przedstawicielom stowarzy-
szeń zastępca prezydenta miasta Arkadiusz Kraszkiewicz.

Dotacje na Akcję Lato 2022, za które zostaną zorganizowane pod-
czas wakacji zajęcia sportowe dla dzieci oraz młodzieży, otrzymali: 
Wejherowskie Towarzystwo Tenisowe w wys. 7 500 zł, Uczniowski 
Klub Sportowy „Ósemka” - w wys. 3 500 zł, Wejherowski Klub Kul-
turystyczny i Sportów Siłowych „Apollo” w wys. 4 500 zł, Karate Klub 
Wejherowo w wys. 8 000 zł, Stowarzyszenie SHOTOKAN w wys. 9 000 
zł oraz Klub Sportowy „Tytani” w wys. 3 000 zł.

Źródło: UM Wejherowo

Dotacje z Miasta na 
„Akcję Lato 2022”
WEJHEROWO | Prezydent Miasta Wejherowa, Krzysztof Hildebrandt 
przyznał dotacje na Akcję Lato 2022 w wysokości 35.500 zł dla 6.orga-
nizacji społecznych.

Bajkowy klimat zagościł w miejskim 
parku już przed godziną 22:00. Dzięki wy-
korzystaniu nowoczesnego sprzętu oświe-
tleniowego, wyjątkowych kolorów nabra-
ły okoliczne drzewa, klomby, staw, rzeka, 
młyn, rzeźby, a także siedziba MDK-u. 

Efekty świetlne spowodowały, że nawet 
spacer po parku był swoistą atrakcją.

Pół godziny po oficjalnym otwarciu 
wydarzenia publiczność została zapro-
szona na pierwszy pokaz laserowy. Wła-
śnie wtedy przy scenie letniej można było 

podziwiać multimedialne widowisko sta-
nowiące mieszankę kolorów, form, świa-
teł, muzyki i efektów pirotechnicznych. 
Promienie pulsowały w synchronizacji 
z dźwiękiem, tworząc wyjątkowe przedsta-
wienie. Dokładnie o północy publiczność 
miała okazję zobaczyć drugie, zupełnie 
inne, laserowe show. Oba pokazy zostały 
nagrodzone gromkimi owacjami.

Osoby odwiedzające park mogły rów-
nież korzystać ze strefy gastronomicznej 
i podziwiać atrakcje towarzyszące. Przez 
cały czas po parku przechadzali się baj-
kowo oświetleni szczudlarze i kuglarze. 
W pobliżu sceny letniej profesjonalni 
artyści przygotowali pokaz ognia. Efekty 
ogniowo-pirotechniczne, w połączeniu 
z tańcem i muzyką, zrobiły na publicz-
ności spore wrażenie. Podobnie było nad 
samą rzeką, gdzie cyklicznie odbywał się 
pokaz fontann wodnych – wielokolorowe 
iluminacje były połączone z buchającym 
ogniem i koncertową muzyką.

Z kolei podświetlony ganek dworku 
pod lipami został przejęty przez muzycz-
ne trio: DJ-a, saksofonistę i skrzypka. 
Artyści serwowali publiczności głównie 
muzykę klubową w autorskiej aranża-

cji. Natomiast nieopodal siedziby MDK
-u występowały solistki z Zespołu Tańca 
SPIN MOSiR Rumia, skupiając wokół 
siebie miłośników tańca nowoczesnego. 
W pobliżu dworku ustawiono również 

tzw. lizak, na którym swoje umiejętności 
trzykrotnie prezentowała akrobatka. Fe-
stiwal światła i dźwięku zakończył się 10 
lipca, chwilę po godzinie 1:00.

źródło: UM Rumia

Za nami Świetlna Noc w Rumi. 
Park zamienił się w baśniową krainę

RUMIA | Kilka tysięcy osób odwiedziło park Starowiejski, by uczestniczyć w Świetlnej Nocy. Główną atrakcją odbywającego się 9 lipca wydarzenia były 
dwa kilkunastominutowe pokazy laserowe. Bezpłatne widowisko zostało zorganizowane przez Urząd Miasta Rumi oraz Miejski Dom Kultury.
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zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 roku o gospodarce nieruchomościami 
(tekst jednolity Dz. U. z 2021, poz. 1899 ze zm.)

Zarząd Powiatu Wejherowskiego
informuje,

że w siedzibie starostwa Powiatowego 
w Wejherowie,ul. 3 Maja 4 oraz na stronach 
internetowych: www.bip.powiatwejherowski.pl, 
www.powiat.wejherowo.pl, zamieszczono przez 
okres 21 dni, wykaz nr iii/P/2022, dotyczący 
nieruchomości stanowiących własność Powiatu 
Wejherowskiego, przeznaczonych do oddania 
w użyczenie.

Wykaz wywieszono w dniu 24 czerwca 2022 r.
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Rumianin zmierzy się z wodami Loch Ness

Podejmie tę próbę jako pierwszy Po-
lak w historii. Ma do przebycia 37 km 
w akwenie głębokim na 230 metrów. 
Wszystko po to, by zebrać środki na łóż-
ka dla rodziców do działających w struk-
turach „Szpitali Pomorskich” oddziałów 
pediatrycznych, w tym w Szpitalu św. 
Wincentego a Paulo w Gdyni.

Loch Ness to słynne malownicze jezioro, 
zaliczane przez Marathon Swimming Hall 
of Fame do jednego z 13 najtrudniejszych 
do pokonania wpław oraz jednego z 3 naj-
bardziej „potwornych” jezior na świecie. 
Jest największym objętościowo zbiorni-
kiem słodkowodnym na Wyspach Brytyj-
skich. Swoim kształtem przypomina rzekę: 
jest długie i wąskie, w najszerszym miejscu 
liczy zaledwie 2,7 km. Jego wody mają ko-

lor ciemnej rdzy i bardzo niską przejrzy-
stość z powodu torfu wypłukiwanego przez 
deszcze z okolicznych wzgórz.

Ale to nie wielkość, kształt czy kolor 
wody przyciąga miliony turystów z całego 
świata. Swoją sławę zawdzięcza Nessie, naj-
słynniejszemu chyba potworowi na świe-
cie. Każdego interesuje, co ukrywało się lub 
ukrywa w mętnych wodach jeziora.

– Gdy byłem w Dover, przestraszyłem się 
foki. Nie wiem więc co będzie w Loch Ness. 
Jak zareaguje, gdy płynąc zahaczę o jakiś 
konar. Przecież to może być ten potwór – 
żartuje Biankowski przed startem.

Swoje treningi prowadził pod okiem tych 
samych specjalistów, którzy przygotowali 
go do przepłynięcia La Manche. Choć to 
słodkowodne jezioro, a nie otwarte morze, 

to wymagania są dość podobne. Biankow-
skiemu będzie towarzyszyć łódź ze wspar-
ciem oraz obserwatorem, który przestrzega 
nielicznych, ale surowych reguł. Aby próba 
została oficjalnie uznana, pływak może 
być ubrany jedynie w kąpielówki, okularki 
i pływacki czepek. Nie może dotykać łodzi, 
więc jego ekipa rzuca mu jedzenie i napo-
je w butelkach. Bardzo trudno je złapać, 
zwłaszcza gdy nie czuje się już rąk. Tempe-
ratura wody waha się bowiem w granicach 
między 15 a 17 stopni Celsjusza, ale tylko na 
powierzchni. Nanoszony torf powoduje, że 
promienie słoneczne nie docierają w głąb, 
przez co woda osiąga tylko 6-8 stopni.

– Niska temperatura wody, ograniczona 
widzialność i odległość do przepłynięcia 
powodują, że może to być najtrudniej-

sza przeprawa, jaką dotychczas podjąłem 
– podkreśla Piotr Biankowski. – Zajmie 
od 13 do 17 godzin. Nie mogę korzystać 
z pianki, więc przed zimnem chronić mnie 
będzie jedynie lanolina – mieszanina tłusz-
czu z wełny owczej i wazeliny. Moją próbę 
podejmę między 17 a 22 lipca. Konkretna 
data uzależniona będzie od pogody.

Piotr Biankowski to były rugbista Arki 
Gdynia, dziś triathlonista i jeden z naj-
lepszych na świecie pływaków ekstremal-
nych. Ma na swoim koncie m.in. pokona-
nie Lodowej Mili (w temperaturze 1,2 C), 
brązowy medal mistrzostw świata i trze-
cie miejsce w pucharze świata w sezonie 
2019/20. Jest niewątpliwym mistrzem 
w lodowym pływaniu, przełamującym 
bariery zimna, wytrzymałości, szybkości. 
Organizuje zawody Gdynia Winter Swim-
ming Cup, w których startuje światowa 
czołówka zawodników specjalizujących 
się w zimowym pływaniu ekstremalnym.

Jak sam podkreśla: – Moją pasją jest 
pływanie w ekstremalnie zimnej wodzie. 
Kocham to robić. Ale moją największą mo-
tywacją jest pomaganie dzieciom. Jestem 
szczęśliwy, że połączyłem swoją pasję z da-
waniem dobra – mówi Biankowski.

Próbę przepłynięcia Loch Ness podjął 
dla uczczenia dwudziestolecia działalno-
ści Fundacji Ronalda McDonalda, której 
jest ambasadorem. Jego pływackiemu 
wyzwaniu towarzyszy zbiórka środków na 
zakup łóżek dla rodziców, które trafią do 
„Szpitali Pomorskich”, które mają oddzia-

ły dziecięce m.in. w szpitalach w Gdyni 
i w Wejherowie. Każdy może wesprzeć tę 
akcję na zrzutka.pl.

– Dzięki coraz większemu zaangażowa-
niu darczyńców indywidualnych zmienia-
my rzeczywistość publicznych szpitali dzie-
cięcych – zaznacza Katarzyna Rodziewicz, 
dyrektor wykonawcza i prezes Zarządu 
Fundacji Ronalda McDonalda. Wiemy, że 
zmiana warunków pobytu rodzica z dziec-
kiem w szpitalu jest możliwa i zaczyna się 
od łóżka. Dobra jakość snu mamy i taty za-
wsze przekłada się na samopoczucie dziec-
ka i atmosferę na oddziale.

Łóżka są rozkładane, wygodne, łatwe do 
czyszczenia i bardzo potrzebne w szpital-
nej codzienności, co zgodnie podkreślają 
pielęgniarki i lekarze. W ciągu dnia można 
je złożyć i jako fotel zajmują mniej miejsca, 
a wieczorem zamienić w wygodne miej-
sce do spania. Rodzice hospitalizowanych 
dzieci doceniają jakość snu i stałą obecność 
przy hospitalizowanym dziecku.

– W ubiegłym roku wyremontowali-
śmy Oddział Pediatryczny w Szpitalu św. 
Wincentego a Paulo w Gdyni, w którym 
leczymy najmłodszych mieszkańców mia-
sta i okolic – mówi Jolanta Sobierańska-
Grenda, prezes Zarządu „Szpitali Pomor-
skich”. – Większość sal jest wyposażonych 
w nowoczesne fotele dla rodziców, ale 
chcielibyśmy by zagościły one we wszyst-
kich pomieszczeniach. Cieszymy się, że ta 
niecodzienna, ale bardzo cenna inicjatywa 
Pana Piotra przybliży nas do tego celu.
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PŁYWANIE | Jako jedenasty Polak w historii przepłynął La Manche. Teraz stawia sobie nowe wyzwanie. Piotr Biankowski, pływak zimowy i sportowiec 
ekstremalny z Rumi, zmierzy się z legendarnym szkockim jeziorem Loch Ness.
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Dzień pierwszy to Puchar Polski 
Strongman Gołdap na Suwalsz-
czyźnie, drugiego przeniósł się na 
Mazury aby wziąć udział w Poje-
dynku Gigantów w Mikołajkach. 
W Gołdapi do przejścia był tir 
w siadzie, walizki, axel gryf, mar-
twy ciąg na maxa, uchwyt Her-
kulesa oraz umieszczenie kul na 
podeście. Ostatnia konkurencja 
pokrzyżowała plany i zadecydo-
wała o spadku z I na III lokatę. 
W Pojedynku Gigantów konku-
rencje już nieco się różniły, or-
ganizator, którym była Federacja 
Harlem zadbał o to aby nie było 
łatwo. Nosidło plus beczki, yok, 
który robił wrażenie, rzuty worka-
mi o różnej wadze przez ponad 4 
metry wysokości, zadanie barko-
we, czyli hantel łączony z axlem 
i belką, martwy ciąg oraz kula 170 
kg przez poprzeczkę. Zawodniko-
wi udało się ją zaliczyć 3 razy, co 
rozstrzygnęło walkę i pomogło 
zdobyć III miejsce.

-„Jestem z siebie zadowolony, na-
prawdę cieszę się, że tak to wyszło 
bo dopóki walczysz, jesteś zwy-
cięzcą. A ja w ostatnich latach wal-
czyłem, ale z licznymi kontuzjami 

i cały czas wierzyłem, że wrócę na 
właściwe tory. Mam cichą nadzieję, 
że to właśnie one. Jednak „rozwa-
ga” to słowo, które będzie nadal 
towarzyszyć mi w kolejnych zma-
ganiach. Ciężko jest kiedy przez 
lata należysz do czołówki tego 
sportu a potem zwyczajnie do niej 
nie pasujesz, ponieważ zdrowie na 
to nie pozwala. Jednak ciężka pra-
ca sprawia, że teraz myślę, że bę-
dzie inaczej tak, jak kiedyś. Bardzo 
wszystkim dziękuję za wsparcie i za 
wiarę w moje możliwości.” - mówi 
Kacnerski w rozmowie z gwe24.pl.

Oprócz dwóch III miejsc na 
podium podczas weekendowych 
zawodów w dopiero rozpoczyna-
jącym się sezonie 2022, strongman 
trenujący na co dzień w Wejhe-
rowskim Klubie Kulturystycznym 
i Sportów Siłowych „Apollo” ma 
także na swoim koncie I miejsce 
zdobyte podczas Strongman Cup 
Kamień 2022, którego był organi-
zatorem. Najbliższe plany sporto-
we wejherowskiego strongmana to 
kolejne starty w dobrej dyspozycji 
w zawodach odbywających się na 
terenie całej Polski.

MC

Do udziału w zawodach zgłosiło się 
blisko 300 uczestników z kilkudziesię-
ciu miejscowości całego województwa, 
m.in. z gmin i miast: Pszczółki, Pruszcz 
Gdański, Gmina Starogard Gdański, Nowa 
Karczma, Stężyca, Sztum, Trąbki Wielkie, 
Chmielno, Władysławowo, Smętowo 
Graniczne, Skarszewy, Luzino, Gmina 
Pruszcz Gdański, Miasto Puck, Gmina 
Puck, Wejherowo, Gmina Wejherowo. 
Drużyna z Luzina przygotowywała się 
do zawodów pod okiem instruktorów 
GOSRiT Luzino, Pawła Radeckiego oraz 
Rafała Freitag oraz opiekuna luzińskiego 
Klubu Seniora Pani Jolanty Radeckiej.
W Skarszewach wszystkich przybyłych 
powitał pomysłodawca i główny koor-
dynator wydarzenia – Jan Trofimowicz 
– Z-ca Prezesa Pomorskiego Zrzeszenia 
LZS. Na główną scenę przy aplauzie se-
niorów kolejno do uroczystego otwarcia 

i okolicznych przemówień wchodzili: Bur-
mistrz Skarszew Jacek Pauli, Wicemar-
szałek Województwa Pomorskiego Józef 
Sarnowski, Senator Ryszard Świlski, 
Dyrektor Departamentu Sportu w Urzę-
dzie Marszałkowskim Maciej Kowalczuk, 
Dyrektor GOSiR Skarszewy – Kryspin 
Karnat, Dyrektor SCS – Tomasz Połłum, 
Pełnomocnik Marszałka ds. Seniorów 
Barbara Bałka, Prezes Pomorskiego LZS 
Piotr Klecha a także Sekretarz Pomor-
skiego LZS i Z-ca Wójta Gminy Puck, 
Jerzy Tkaczyk.
Rywalizacja odbyła się w kilkunastu 
dyscyplinach sportowych, w których 
luzińscy zawodnicy zdobyli wiele medali. 
Warto tez dodać, że drużyna z Luzina 
została wybrana Najsympatyczniejszą 
drużyną Seniorady, za co otrzymała oka-
zały puchar.
Źródło: GOSRiT Luzino

morze medali dla seNiorów
seNioriada | silna ekipa reprezentowała gminę luzino, podczas wojewódzkiej senio-
riady lzs, która odbyła się minionej soboty w skarszewach.

fot. GOsRiT luzino 

Kacnerski dwa razy na podium 
w ostatni weekend

STRONGMAN | Sobota i niedziela należały do intensywnych w wykonaniu Krzysztofa Kacner-
skiego. Czołowy zawodnik strongman z powiatu wejherowskiego dwa dni z rzędu brał udział 
w zmaganiach wyjazdowych.
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Wejście znajduje się przy ulicy Wilczka, gdzie mieści 
się ogólnodostępny, przestronny i bezpłatny parking 
oraz zadaszone ławki. W ramach ścieżki wytyczono 
dwie trasy w formie uzupełniających się pętli. Krótsza 
– Sosnowa – oznaczona kolorem niebieskim liczy nie-
spełna 2 km, natomiast dłuższa – Bukowa – oznaczona 
kolorem czerwonym 3,4 km. Na trasie przygotowano 
miejsca do ćwiczeń wyposażone m.in. w drążki i ła-

weczki oraz miejsca odpoczynku. Elementy do ćwi-
czeń zostały sfinansowane z projektu: ,,Rozbudowa 
miejscowości Luzino i Robakowo o miejsca rekreacyj-
no-sportowe’’.

Na trasie napotkamy także dwa kamienne pomniki, 
jeden poświęcony pamięci poległych żołnierzy, drugi 
księdzu Jerzemu Popiełuszce oraz miejsce, w którym 
wypalano drewno w celu uzyskania węgla drzewnego 
tzw. mielerz. Niewątpliwą atrakcją ścieżki jest usytu-
owany niedaleko mielerza punkt widokowy, z którego 
krajobraz rozciąga się poprzez Charwatynię do Strze-
bielina. Nie znajduje się on co prawda na trasie, jed-
nakże dojście do niego zostało dobrze oznakowane.

Ścieżka zdrowia w Luzinie została stworzona, aby 
spędzić aktywnie czas z rodziną i bliskimi, pobiegać, 
wyruszyć z kijkami natomiast zimą to doskonałe miej-
sce do jazdy na biegówkach. Las to również bardzo 
zadbana i ciekawa przyroda. Śmiało można stwierdzić, 
że miejsce to świetnie wpisuje się w atrakcje turystycz-
ne gminy Luzino.

MC

Ścieżka Zdrowia w Luzinie 
pomysłem na spacer
AkTYWNOść fIzYczNA | Trasy biegowo – spacerowe po malowniczym lesie, elementy do ćwiczeń, kamien-
ne pomniki oraz punkt widokowy zachęcają do jej odwiedzenia – przypominamy o Ścieżce Zdrowia w Luzinie.

fo
t. 

gw
e2

4.
pl

 

www.gwe24.pl | redakcja@expressy.pl | www.expressy.pl

REDAKCJA
Al. Zwycięstwa 24, 80-819 Gdańsk, 
tel./fax. 58 736 16 92, tel. 58 736 33 22

Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych 
oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania 
i skracania. Nie odpowiada również 
za treść zamieszczanych ogłoszeń. 
Rozpowszechnianie redakcyjnych 
materiałów publicystycznych bez zgody 
wydawnictwa jest zabronione.

ISSN 2544-9591
WYDAWNICTWO, PR Media Group Sp. z o.o.
Al. Zwycięstwa 24, 80-819 Gdańsk,
NIP: 584-273-75-19, KRS 0000519081

DRUK POLSKA PRESS Sp. z o.o.
NAKŁAD 12 000 egzemplarzy

REDAKTOR NACZELNY: 
Piotr Ruszewski 
p.ruszewski@expressy.pl

DYREKTOR HANDLOWY: 
Rafał Laskowski
r.laskowski@expressy.pl

DZIENNIKARZE:
Monika Fischer
m.fischer@expressy.pl

Katarzyna Laskowska
k.laskowska@expressy.pl

Łukasz Razowski
l.razowski@expressy.pl

OPRACOWANIE GRAFICZNE I SKŁAD: 
Łukasz Wick

SEKRETARZ DS. ADMINISTRACYjNYCH:
Magdalena Chmielewska
tel. 796 600 155
m.chmielewska@expressy.pl

BIURO REKLAM
Danuta Bieszke, 
d.bieszke@expressy.pl,
tel. 660 731 138
reklama@expressy.pl



ReklaMa 44/2022/PR-Media-Group/Rl


