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Fortepian na 
deptaku

To pierwszy tego typu instrument na świecie, który 
został zbudowany ze stali, betonu architektoniczne-
go i elektroniki. Zaplanowane są na nim codziennie 
koncerty artystów z Wejherowa i okolic.

Jak informuje zastępca prezydenta Arkadiusz Krasz-
kiewicz każdy z mieszkańców, kto potrafi grać na in-
strumentach klawiszowych w dniach może w godzi-
nach od 8.00 do 21.30 pokazać swoje umiejętności. 
Ładna muzyka tworzy klimat wejherowskiego rynku. 
Dodatkowo, Wejherowskie Centrum Kultury zapewnia 
codzienne koncerty w godzinach od 17.00 do 18.00.

W miniony poniedziałek w godz. 17-18 na ulicznym 
fortepianie w Wejherowie - zgodnie z zapowiedzią, 
swoje możliwości gry na fortepianie zaprezentowali 
utalentowani uczniowie Państwowej Szkoły Mu-
zycznej I stopnia w Wejherowie pod czujnym okiem 
dyrektor Doroty Muża-Szlas. W koncercie wystąpili: 
Martyna Wenta, Samira Gołąbek i Martyna Ziegert 
oraz niezwykle utalentowany Nikodem Kupniewski. 

Swoje rewelacyjne możliwości zaprezentowały też 
nauczycielki gry na fortepianie: Julianna Bartyzel, 
Beata Felczykowska i Elżbieta Lieder.

Niespodziankę sprawiła Beata Fokcińska, która 
usiadłszy do klawiatury fortepianu, w nawiązaniu do 
obchodzonej w dniu 1 sierpnia 78-rocznicy wybuchu 
Powstania Warszawskiego, zagrała z wielkim sercem 
wiązankę melodii z Powstania Warszawskiego, co pu-
bliczność nagrodziła gorącymi oklaskami.

To było bardzo miłe popołudnie przed wejherow-
skim ratuszem, podczas którego mieszkańcy posłu-
chali bezpośrednio na ulicy jak grają utalentowane 
dzieci w wieku od 9 do 11 lat. Wielu braw dla mło-
dych pianistów, jak i nauczycieli, nie brakowało.

Wśród publiczności obecny był m.in. Michał Jeliń-
ski, kierownik Wydziału Kultury, Sportu, Spraw Spo-
łecznych, Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego 
w Wejherowie.

Źródło: UM Wejherowo

WEJHEROWO | Do 11 sierpnia br. na wejherowskim rynku przed ratuszem 
jest dostępny do powszechnego użytku fortepian zewnętrzny Cadenza fir-
my Fulco System ważący 350 kg. 
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W ramach pilotażowej inwestycji na terenie 
Rumi zainstalowanych zostanie sześć tak zwanych 
gniazd z inteligentnymi pojemnikami. Problemy 
z segregacją odpadów nie dotyczą zabudowy jed-
norodzinnej, dlatego nowoczesne śmietniki poja-
wią się w rejonach zabudowy wielorodzinnej – pięć 
gniazd stanie przy budynkach administrowanych 
przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Janowo”, która 
obsługuje tysiące osób, a jedno przy budynkach 
zarządzanych przez miasto.

Objęci programem mieszkańcy otrzymają komplet 
spersonalizowanych naklejek z kodami kreskowymi 
odpowiednimi dla każdego lokalu i rodzaju odpa-
dów. Na wypełniony posegregowanymi śmieciami 
worek trzeba będzie nanieść właściwą naklejkę, 
a następnie zeskanować ją przy pojemniku. Klapa 
podniesie się automatycznie, chyba że naklejka nie 
będzie pasować do gromadzonych w nim odpadów.

Dzięki Systemowi Indywidualnej Segregacji Od-
padów (SISO) po wrzuceniu worka i zamknięciu 
się pojemnika śmieci zostaną zważone, a dane o ich 
wadze i frakcji przypisywane odpowiedniemu go-
spodarstwu domowemu. Inteligentne śmietniki 

będą również wyposażone w czujniki monitorujące 
poziom ich zapełnienia, co umożliwi firmie obsłu-
gującej dokładne zaplanowanie wywozu odpadów. 
Szczelnie zamknięte moduły pomogą również 
w utrzymaniu porządku na osiedlu, a dzięki moni-
toringowi będzie można zidentyfikować nieprawi-
dłowe zachowania, takie jak podrzucanie odpadów.

System pozwala więc nie tylko kontrolować na 
bieżąco masę wytwarzanych odpadów z podziałem 
na frakcję, ale i likwiduje anonimowość oraz zbio-
rową odpowiedzialność, przez co skutecznie moty-
wuje do prawidłowego sortowania odpadów. Tym 
samym miasto i mieszkańcy unikną płacenia kar 
z tytułu nieosiągnięcia wymaganych prawem pozio-
mów segregacji. Dla gospodarstw domowych jest to 
też szansa na niższe opłaty za wywóz śmieci.

Nowoczesne śmietniki pojawią się w Rumi naj-
później w grudniu tego roku. Koszt realizacji tej in-
westycji to blisko 5,4 mln zł. Miasto zdobyło na ten 
cel dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski 
Ład (Programu Inwestycji Strategicznych) w wyso-
kości 4,75 mln zł.

Źródło: UM Rumia
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Inteligentne śmietniki mają 
poprawić jakość segregacji
RUMIA | Jeszcze w tym roku na wybranych rumskich osiedlach zamontowane zostaną inteligentne śmiet-
niki. Nowoczesne zbiorniki będą obsługiwane w ramach centralnego Systemu Indywidualnej Segregacji 
Odpadów (SISO) pozwalającego przypisać ilość i rodzaj generowanych odpadów do konkretnego lokalu.

Wejherowianie pokazali się 
z dobrej strony jako zrzeszeń-
cy. Niektórzy zaprezentowali 
się w strojach kaszubskich, 
a delegacja posiadała dwa duże 
bannery i flagi kaszubskie. Do 
Brus z Wejherowa pojechał 
autobus pełen radosnych dele-
gatów w wieku od 7 do 75 lat. 
Część zjazdowiczów udała się 
do Brus swoimi samochodami. 
Wśród osób, które przyjechały 
na zjazd z Wejherowa obecny 
był zastępca prezydenta miasta 
Arkadiusz Kraszkiewicz, który 
zawsze podkreśla swoją więź 
z Kaszubami.
Zgodnie z tradycją zjazd rozpo-
czął się od udziału w Mszy św. 
w liturgii kaszubskiej. W trakcie 

podróży, jak i na miejscu było 
dużo ciekawych spotkań i roz-
mów o działalności regionalnej. 
Gospodarze zadbali o wszystko, 
co jest potrzebne w trakcie tak 
licznych zgromadzeń. Działała 
gastronomia. Było wiele wystaw 
i stoisk z pamiątkami. Nie brakło 
też występów artystycznych 
i innych atrakcji. Ciekawym 
przedsięwzięciem był turniej 
gry w baśkę, a także próba 
bicia rekordu gry zespołowej na 
diabelskich skrzypcach.
- Cieszy mnie, że coraz więcej 
ludzi potrafi mówić w języku 
kaszubskim. Rozwija się dzia-
łalność wydawnicza i muzycz-
na. Widać, z roku na rok i ze 
zjazdu na zjazd, że społeczność 

kaszubska rozwija się i integruje. 
Najważniejsze, że mamy po-
czucie tego, iż jesteśmy razem 
i kochamy Kaszuby, swoją małą 
ojczyznę, czego Zjazd Kaszub-
ski był dowodem – podkreśla 
Mirosław Gafka.
- Nasz Oddział ZKP w Wejhero-
wie prowadzi aktywną działal-
ność. Na pewno najbardziej wi-
doczne są kluby: Klub Plastyków, 
Klub Hafciarski „Tulpa” oraz Klub 
Skata, ale przecież są konkursy 
recytatorskie jak np. „Rodna 
Mowa”, a mieszkańcy Wejherowa 
potrafią mówić, śpiewać i pisać 
po kaszubsku, co słychać w skle-
pach i na ulicach miasta – mówi 
Arkadiusz Kraszkiewicz.
Źródło: UM Wejherowo

Cieszy poCzuCie jednośCi kaszubskiej
WejHeRoWo | ponad sześćdziesiąt osób z wejherowskiego oddziału zkp wzięło udział w XXiii zjeź-
dzie kaszubskim w brusach. jak informuje prezes zarządu Mirosław Gafka był to zjazd bardzo udany.

fot. UM Wejherowo
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Aktualnie reprezentuje barwy klubu 
MKL Szczecin, mieszka w Gdyni, a tre-
nuje na rumskim stadionie. Mowa o Prze-
mysławie Słowikowskim, który zdradził 
nam, co przyciągnęło go do Rumi i jakie 
ma plany na przyszłość.

Redakcja: Dlaczego trenuję Pan tutaj, 
w Rumi?

Przemysław Słowikowski: Dzięki 
uprzejmości rumskiego MOSiR-u mam 
możliwość realizowania swoich trenin-
gów na tutejszym stadionie lekkoatletycz-
nym. Wybrałem Rumię przede wszystkim 
ze względu na dostępność i lokalizację. 
Jest to stadion, który znajduje się najbliżej 
mojego miejsca zamieszkania, czyli Gdy-
ni. Mogę tu realizować treningi biegowe 
na pełnowymiarowym stadionie lekko-
atletycznym i profesjonalnej bieżni tarta-
nowej, która jest mi niezbędna w treningu 
specjalistycznym i bieganiu w kolcach.

Czyli przygotowuje się Pan do kolejnych 
zawodów?

Aktualnie do Mistrzostw Europy Se-
niorów, które w tym roku odbędą się 
w Monachium. Będę tam reprezentował 
Polskę w indywidualnym biegu na 100 m 
oraz sztafecie 4 × 100 m. Do optymalne-
go przygotowania formy startowej trenuję 
5-6 razy w tygodniu, bywa, że dwa razy 
dziennie.

Niedawno okrzyknięto Pana najszyb-
szym człowiekiem w regionie. Marzy się 
Panu taki tytuł na arenie ogólnopolskiej 
bądź międzynarodowej?

Jestem jednym z najszybszych ludzi 
w historii Polski, o czym świadczy mój 
rekord życiowy w biegu na 100 m – 10.19 

s. Jest to czwarty wynik w historii naszego 
kraju. W województwie pomorskim był-
by to prawdopodobnie najlepszy rezultat, 
lecz mojego wyniku nie można traktować 
jako rekord województwa, gdyż w trakcie 
jego ustanawiania byłem zawodnikiem 
KS AZS AWF Katowice. O ile wiem, jest 
to rekord Śląska. Aktualnie reprezentu-
ję barwy klubu MKL Szczecin i w tym 
roku, wynikiem 10.25 s, ustanowiłem tam 
rekord województwa zachodniopomor-
skiego. Brzmi to dość zabawnie, ale jestem 
aktualnie rekordzistą dwóch województw, 
a każdy z tych rekordów ustanawiałem 
w barwach innego klubu. Pomimo że po-
chodzę z Pomorza, nie jestem rekordzistą 
tego województwa.

Takie wyniki to z pewnością efekt wie-
loletnich treningów, ale nie tylko. Czy 
w rodzinie nie trafił się już ktoś z podob-
nym talentem, zamiłowaniem?

Sport w mojej rodzinie zakorzeniony jest 
od pokoleń. Zostałem wychowany w spor-
towym duchu. Moi rodzice to nauczyciele 
wychowania fizycznego, oboje z mniej-
szymi i większymi sukcesami sportowymi 
w młodości. Tata również trenował biegi 
sprinterskie, więc szybkość miałem wsz-
czepioną pod skórę już od małego.

Czy w Pana przypadku, tak jak u rodzi-
ców, sport również jest sposobem na ży-
cie, codzienną pracą?

Aktualnie można powiedzieć, że sport 
jest moim zawodem na pełen etat. Zdarza 
mi się dorabiać jako trener personalny. 
Prowadzę również treningi lekkoatle-
tyczne z młodzieżą. Jestem absolwentem 
Gdańskiej Akademii Wychowania Fizycz-
nego i Sportu na kierunku wychowanie 

fizyczne, posiadam uprawnienia trenera 
lekkiej atletyki. Przyszłość wiążę ze środo-
wiskiem sportowym lub branżą komplet-
nie od niego odmienną, jaką jest motory-
zacja, to moje hobby.

Jakie jest Pana największe sportowe ma-
rzenie?

Moja kariera sportowa trwa już kilka 
dobrych lat i na ich przestrzeni moje cele 
i marzenia wiele razy ewoluowały. Część 
z nich musiała już poddać się pewnej 
weryfikacji sił i możliwości. Aktualnie 
mocno skupiam się nad celem, którym są 
tegoroczne mistrzostwa Europy. Spełnie-
niem marzeń będzie kwalifikacja do fina-
łu biegu na 100 m. Duże nadzieje wiążę 
również z biegiem sztafetowym 4 × 100 
m. Oprócz tego interesuje mnie popra-
wa dotychczasowego rekordu życiowego 
w biegu na 100 m.

Pozostaje nam tylko życzyć powodze-
nia i trzymać kciuki za kolejne sukcesy. 
Dziękujemy za rozmowę.

Przemysław Słowikowski – lekkoatle-
ta i sprinter urodzony 20 listopada 1993 
roku w Gdyni. Od 2022 roku zawodnik 
MKL Szczecin, trenowany przez Krzysz-
tofa Kotułę. W latach 2019-2021 repre-
zentował barwy KS AZS AWF Katowice. 
Wcześniej trenowany przez Rafała Hasa 
jako zawodnik Wojskowego Klubu Spor-
towego Flota Gdynia. Mistrz Polski na 
100 m z roku 2015. Wielokrotny meda-
lista mistrzostw Polski specjalizujący się 
w dystansie 100 m. Młodzieżowy wice-
mistrz Europy z 2013 roku w sztafecie 4 
× 100 metrów.

Źródło: UM Rumia

Jeden z najszybszych sprinterów 
trenuje na lokalnym stadionie

RUMIA | W sieci można przeczytać, że jest najszybszym człowiekiem w naszym regionie, choć rekordy w biegu na 100 metrów ustanowił w Zachod-
niopomorskiem oraz na Śląsku.
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Celem inicjatywy jest umile-
nie dzieciom pierwszych dni 
w szkole. W tym roku ponad 600 
rumskich dzieci po raz pierwszy 
pójdzie do szkoły. Pierwszaki zo-
stały przyjęte do 10 publicznych 
i prywatnych placówek. Część 
maluchów nie może się doczekać 
pierwszego dnia w szkole, a dla 
innych dzieci jest to powód do 
niepokoju. Wszystko dlatego, że 
nawiązywanie przyjaźni z rówie-
śnikami, poznawanie nowego 
miejsca i rozłąka z rodzicami 
mogą budzić u dzieci zarówno 
ekscytację, jak i lęk.
Bazując na swoich szkolnych 
doświadczeniach, przedstawicie-
le urzędu miasta oraz lokalnych 
placówek postanowili w nietypo-
wy sposób przygotować dzieci 
na nowe przeżycia. Do każdego 
pierwszaka wysłana jest oficjalna 

korespondencja – specjalnie 
zdobiona koperta, a w środku 
spersonalizowany, rymowany list 
z zaproszeniem, pod którym pod-
pisali się burmistrzowie, dyrektor 
oraz wychowawca.
– Z pomysłem wysyłania listów 
do przyszłych uczniów spo-
tkałem się już kilkanaście lat 
temu za granicą. Forma, w jakiej 
my witamy pierwszaków, może 
nie jest taka sama, ale idea na 
pewno. Koperta jest zaadreso-
wana bezpośrednio na dziecko, 
i to jest właśnie najważniejsza 
rzecz. Dla niejednego malucha 
jest to pierwsza w życiu oka-
zja, by samodzielnie otworzyć 
korespondencję podpisaną jego 
nazwiskiem – mówi Piotr Witt-
brodt, wiceburmistrz Rumi do 
spraw społecznych. – Myślę, że 
ta pamięć o nich oraz indywidu-

alny charakter listów powodują 
u pierwszaków zaskoczenie 
i radość – dodaje.
To nie pierwszy pomysł władz 
Rumi na ułatwianie dzieciom 
wejścia w szkolne środowisko. 
Już po raz czwarty we wrześniu 
odbędzie się uroczyste paso-
wanie na ucznia. Organizowana 
w hali MOSiR-u ceremonia umoż-
liwia integrację setkom pierw-
szaków, ich rodzicom, dziadkom, 
nauczycielom, dyrektorom oraz 
samorządowcom. Zwieńczeniem 
wydarzenia są pamiątkowe zdję-
cia oraz występy artystyczne.
– Rozpoczęcie szkolnej edukacji 
to jedno z najważniejszych wy-
darzeń w życiu, dlatego chcemy, 
żeby wszyscy zapamiętali ten 
dzień jako wyjątkowy – podsu-
mowuje Piotr Wittbrodt.
Źródło: UM Rumia

buRMistRzoWie Wysyłają listy do pieRWszoklasistóW
RuMia | już po raz trzeci urząd Miasta Rumi listownie powita pierwszoklasistów. dzięki współpra-
cy z publicznymi i prywatnymi placówkami w sierpniu przyszli uczniowie wyciągną ze skrzynek 
pocztowych koperty, których nadawcami są przedstawiciele władz miasta.

fot. UM Rumia
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Inwestycja, na którą udało się zdobyć 
dofinansowanie, będzie też elementem 
miejskiej ochrony przeciwpowodziowej.

– Główną funkcją tych zbiorników jest 
oczywiście retencja, czyli przetrzymywa-
nie wody. Nowością jest to, że nie będzie 
ona spuszczana, tak jak w klasycznym 
zbiorniku. My chcemy tę wodę zatrzy-
mać, podczyścić i pod ciśnieniem podlać 

nią przyszłe Błona Janowskie czy też plac 
zieleni przy ul. Dębogórskiej – wyjaśnia 
Ariel Sinicki, wiceburmistrz Rumi do 
spraw inwestycji.

Jak podkreślają urzędnicy, nie będzie 
to duży żelbetowy zbiornik, z jakim naj-
częściej kojarzy się retencja, ale instalacja 
składająca się głównie z połączonych rur, 
których średnica nie przekracza 2,5 m. 
Pod ziemią znajdą się również moduły 
podczyszczania, filtry talerzowe oraz bak-
teriobójcze i wirusobójcze lampy UV.

– Nasze podziemne zbiorniki będą mo-
gły przyjąć łącznie około 7500 metrów 
sześciennych wody, którą, jak już wspo-
mniałem, zużyjemy do podlewania miej-
skiej roślinności. Nie będziemy korzystać 
w tym celu z wody dostarczanej przez PE-
WIK. To duża oszczędność, jeśli weźmie-
my pod uwagę wzrost cen i deficyt wody. 
Jako miasto zapłacimy też mniej Wodom 
Polskim, ponieważ zmniejszymy ilość od-
prowadzanych wód opadowych. Staniemy 
się również bardziej ekologiczni – pod-
kreśla wiceburmistrz. – Inwestycja przy-
służy się także bezpieczeństwu, zwłaszcza 
w obliczu powodzi. Zlokalizowane pod 
Błoniami zbiorniki przechwycą wodę, 

która spłynęłaby dalej, zalewając prywat-
ne posesje – dodaje.

Zadanie polegające na budowie pod-
ziemnych zbiorników retencyjnych i wy-
korzystaniu wód opadowych do podle-
wania roślinności otrzymało 4,25 mln zł 
dofinansowania z Rządowego Funduszu 

Polski Ład – Program Inwestycji Strate-
gicznych (II edycja). Całkowity koszt in-
westycji szacowany jest na około 6 mln zł.

– Jesteśmy na etapie projektowania tej 
inwestycji. Pod koniec roku chcemy ogło-
sić przetarg, który pokaże, jaka jest realna 
cena budowy zbiorników retencyjnych na 

naszych Błoniach. Są to dość nietypowe 
prace, dlatego trudno o dokładną wyce-
nę tego zadania. Jeśli uda nam się wyło-
nić wykonawcę, to zbiorniki retencyjne 
powinny powstać do końca 2023 roku – 
podsumowuje Ariel Sinicki.

Źródło: UM Rumia

Pod Błoniami Janowskimi będą 
gromadzone miliony litrów wody

RUMIA | Rumia zbuduje podziemne zbiorniki retencyjne na terenie Błoni Janowskich. Przechwytywana woda ma być filtrowana i wykorzystywana do podle-
wania okolicznej roślinności.
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Ostatnio przekonała się o tym grupa 
dzieci z półkolonii zorganizowa-
nej przy Szkole Podstawowej nr 9 
w Wejherowie, która pod opieką Haliny 
Groth wzięła udział w wakacyjnych 
zajęciach edukacyjnych na temat 
drzew. Dzieci w wieku od 8 do 10 lat 
wysłuchały najpierw prelekcji o bu-
dowie i funkcjonowaniu drzew oraz 
korzyściach jakie przynoszą swoją 
obecnością w środowisku naturalnym. 
Chwilę później obejrzały krótki film 
edukacyjny pt. „Zrozumieć drzewo” 
i wzięły udział w konkursie-zabawie, 
podczas której obracając Kołem Fortu-
ny wybierały pytania z przyrody, a za 
poprawne odpowiedzi otrzymywały 
sympatyczne upominki.
- Staram się przekonywać dzieci, 
że drzewa są żywymi organizmami, 
opowiadam im o nich różne cieka-
wostki i uświadamiam co dają nam 
drzewa. Dzieci są aktywne. Z powagą 
przyjmują przekazywane im informa-
cje i chętnie włączają się w dyskusję 
– mówi Joanna Janiec podkreślając, 
że w wejherowskim parku jest wiele 
wyjątkowych gatunków drzew takich 
jak miłorząb, sosna wejmutka, czy 
buk odmiany czerwonej. Mamy też 
w naszym parku pomnik przyrody – 
buk bezszypułkowy, który liczy ponad 
300 lat.
- Pani Joanna zawsze jest bardzo 

dobrze przygotowana i przystoso-
wuje poziom zajęć do wieku dzieci 
– podkreśla opiekunka Halina Groth, 
z zawodu nauczyciel dodając, że 
po spotkaniu z nią dzieci zawsze są 
uśmiechnięte i zadowolone. - W dużym 
stopniu decyduje o tym urozmaico-

na forma zajęć a także bezpośredni 
kontakt z przyrodą podczas spaceru 
wśród drzew, krzewów i kwiatów. Poza 
tym dzieci, zwłaszcza podczas waka-
cji, lubią filmy, komiksy, prezentacje, 
łamigłówki i zagadki przyrodnicze.
Źródło: UM Wejherowo

po tyM spaCeRze dzieCi polubią dRzeWa
WejHeRoWo | spacery edukacyjne organizowane przez Wydział edukacji przyrodniczej Wznk cieszą się dużym zain-
teresowaniem dzieci i młodzieży. prowadząca zajęcia z uczestnikami joanna janiec w niezwykle interesującej formie 
i w sympatyczny sposób przekazuje dzieciom informacje o przyrodzie parku Miejskiego w Wejherowie.

fot. UM Wejherowo
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA 

O DRUGIM PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM 
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W RUMI 

PRZY UL. ŁĄKOWEJ

Burmistrz Miasta Rumi ogłosił drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż 
nieruchomości niezabudowanej, położonej w Rumi przy ul. łąkowej, 
oznaczonej jako działka nr 73/6 o powierzchni 365m2, obręb 22, zapisanej 
w księdze wieczystej KW gD1W/00033855/5 prowadzonej przez sąd Rejonowy 
w Wejherowie.

zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego mia-
sta Rumi uchwalonym Uchwałą nr V/38/2011 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 
stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części dzielnicy szmelta w Rumi, zmienionym Uchwałą nr 
XX/274/2012 Rady Miejskiej Rumi z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie uchwale-
nia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 
dzielnicy szmelta w Rumi dla ustaleń ogólnych planu i zapisów szczegółowych 
w części stref A.9.Mn i A.21.Mn, działka nr 73/6 leży w terenie oznaczonym 
symbolem D11.Mn,U - co oznacza, że jest to teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej - wyłącznie budynki mieszkalne wolnostojące (charakterystyka 
funkcji według ustaleń zawartych w § 3 ust. 2 pkt 1); teren zabudowy usługowej 
- zakres dopuszczalnych usług: usługi turystyki, usługi opieki zdrowotnej i spo-
łecznej (charakterystyka funkcji według ustaleń zawartych w § 3 ust. 2 pkt 2).

nieruchomość nie jest zabudowana obiektami kubaturowymi. nieruchomość 
jest ogrodzona wzdłuż granicy z działką nr 71/11 i od strony ul. łąkowej. 
Porośnięta trawą z nasadzonym żywopłotem wzdłuż ogrodzenia. Przez działkę 
przechodzi fragment rowu melioracyjnego z przepustem.

Dział iii i iV księgi wieczystej KW gD1W/00033855/5 jest wolny od wpisów 
i zobowiązań. 

Pierwszy przetarg ustny ograniczony odbył się w dniu 13 maja 2022r.
Drugi przetarg odbędzie się w dniu 16 września 2022 roku o godz. 1200 
w siedzibie Urzędu Miasta Rumi, 84-230 Rumia ul. Sobieskiego 7, pok. 100. 
Cena wywoławcza wynosi 130.000,00 zł netto (sto trzydzieści tysięcy 
złotych). 
Wadium wynosi 13.000,00 zł, które należy wnieść do dnia 12 września 
2022 roku w pieniądzu. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony 23% 
podatek VAT. 

Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi, 84-230 Rumia ul. sobieskiego 7 oraz na 
stronach internetowych Urzędu Miasta Rumi: www.bip.rumia.pl i https://rumia.eu 

szczegółowe informacje dotyczące niniejszego przetargu można uzyskać 
w Referacie gospodarki nieruchomościami Urzędu Miasta Rumi, pok. 103, 
rgn@um.rumia.pl tel. 58/679-65-24, we wskazanych godzinach: poniedziałek 
w godz. 900 - 1700, wtorek, środa i piątek w godz. 730 – 1530.

Rumia, dnia 03.08.2022

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA 

O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM 
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W RUMI PRZY 

UL. JODŁOWEJ, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ RUMIA

Burmistrz Miasta Rumi ogłosił pierwszy przetarg ustny nieograniczony na 
sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Rumi przy ul. Jodłowej, 
składającej się z działki nr 256 o pow. 1260m2, zapisanej w księdze wieczystej 
KW gD1W/00068403/6, prowadzonej przez sąd Rejonowy w Wejherowie 
iV Wydział Ksiąg Wieczystych oraz działki nr 290/1 o pow. 3m2, zapisanej 
w księdze wieczystej KW gD1W/00033846/9, prowadzonej przez sąd Rejonowy 
w Wejherowie iV Wydział Ksiąg Wieczystych, o łącznej pow. 1263m2, obręb 7.

zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta 
Rumi uchwalonym Uchwałą nr XXV/247/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 
czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w Rumi, zwanego „stara Rumia” 
ograniczonego od północy granicami planowanego węzła oraz trasy 
Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej, od zachodu ulicą i Dywizji 
Wojska Polskiego i od południa ulicą Dębogórską - działki nr 256 i nr 290/1 
leżą w terenie oznaczonym symbolem F12.U- co oznacza, że jest to teren 
zabudowy usługowej.

Wzdłuż najdłuższych boków granicznych nieruchomości przebiega sieć 
telekomunikacyjna. na nieruchomości znajduje się studzienka kanalizacyjna 
i dwa słupy energetyczne, w tym jeden w granicy działki nr 290/1. 
nieruchomość porośnięta jest samosiewami drzew. 

Działy iii i iV księgi wieczystej KW gD1W/00068403/6 są wolne od wpisów 
i zobowiązań. W dziale iii księgi wieczystej KW gD1W/00033846/9 widnieje 
wpis o ograniczonym prawie rzeczowym, który nie dotyczy przedmiotu 
sprzedaży zaś dział iV wolny jest od wpisów i zobowiązań.

Cena wywoławcza 500.000,00 zł netto, wadium 50.000,00 zł – wnoszone 
w pieniądzu. 
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 7 
października 2022 roku o godzinie 1200, w siedzibie Urzędu Miasta Rumi 
przy ul. Sobieskiego 7, pok. 100. 
Wadium należy wnieść do dnia 3 października 2022 roku w pieniądzu. 
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony 23% podatek VAT.

Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi, 84-230 Rumia ul. sobieskiego 7 
oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Rumi: www.bip.rumia.pl 
i https://rumia.eu 

szczegółowe informacje dotyczące niniejszego przetargu można uzyskać 
w Referacie gospodarki nieruchomościami Urzędu Miasta Rumi, pok. 103, 
tel. 58/679-65-24, we wskazanych godzinach: poniedziałek w godz. 900 - 1700, 
wtorek, środa i piątek w godz. 730 – 1530.

Rumia, dnia 01.08.2022r.



OBWIESZCZENIE
Starosta Wejherowski

działając na podstawie art. 1, art. 11a ust. 1, art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 
2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 176) oraz art. 10, 49 i art. 61 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. 
U. z 2021r. poz. 735 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 27.07.2022r. na wniosek Wójta 
gminy szemud, 84-217 szemud ul. Kartuska 13 wszczęto postępowanie w sprawie:

wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na 
rozbudowie skrzyżowań dróg gminnych: ul. Dębowej, Młyńskiej, Gwiezdnej, 

Północnej i ul. Łąkowej z drogą powiatową ul. Chylońską w Koleczkowie

na nieruchomościach gruntowych na terenie gminy szemud i gminy Miasta gdynia 
określonych poniżej:

A. działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogi gminnej:*

- obr. Koleczkowo działki nr ewid.: 4/11, 292/87 (292/3), 292/89 (292/15), 292/85 
(292/1), 324/41, 324/49 (324/46), 325/3 (325), 324/52 (324/47), 1/1(1), 359, 319/33 
(319/20), 319/21, 319/31 (319/16), 319/12, 319/29 (319/7), 319/8, 319/27 (319/2), 
323/6 (323/2), 323/4, 343/6, 292/58

B. działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogowego dróg innych 
kategorii (dla rozbudowy drogi powiatowej):*

- obr. Koleczkowo działki nr ewid.: 101, 5/2, 456/1 (456), 33/3 (33/2), 4/12, 326, 
324/42, 354/2, 355, 354/1, 356, 357, 358, 324/48 (324/46), 325/1 (325), 324/51 
(324/47)

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

1. na terenie gminy szemud

- obr. Koleczkowo działki nr ewid.: 101, 456/2 (456), 33/4 (33/2), 292/88 (292/3), 
292/86 (292/1), 292/36, 292/37, 292/20, 292/38, 323/7 (323/2), 319/28 (319/2), 
319/11, 319/18, 319/19, 319/34 (319/20), 323/5, 4/6, 4/1, 324/20, 324/21, 324/22, 
324/23, 324/24, 324/25, 324/26, 324/1, 324/50 (324/46), 325/2 (325), 324/53 (324/47), 
1/2 (1), 508, 457/1, 457/2, 5/27

2. na terenie gminy Miasta gdynia

- obr. Chwarzno-Wiczlino działki nr ewid.: 2470

* 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 składania wniosków, uwag lub zastrzeżeń 
dotyczących przedmiotowej sprawy, a także o możliwości wypowiedzenia się, co 
do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem 
decyzji kończącej postępowanie, która zostanie podjęta w terminie nie krótszym 
niż 14 dni od daty dokonania się obwieszczenia. z aktami sprawy można zapoznać 
się w starostwie Wejherowskim po uprzednim umówieniu się, tel. 58 572-94-47 lub 
złożyć ewentualne zastrzeżenia i uwagi na piśmie. 

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

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 28.07.2022r., na wniosek 
z dnia 15.06.2021r. (uzupełniony dnia 30.08.2021r.) wydano 
decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej:

pn.: „Rozbudowa dróg gminnych w miejscowości 
Karczemki”

na nieruchomościach gruntowych na terenie gminy 
szemud określonych poniżej:

A. działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogi 
gminnej:*

- obr. Dobrzewino działki nr ewid.: 180/68 (180/12), 180/72 
(180/65), 180/70 (180/26), 180/66 (180/8), 125/16 (125/15), 
192/3, 192/22, 192/5, 192/21, 180/57, 180/28, 160/2, 
123/61, 124/1, 125/13, 124/2, 350/5,

B. działki w liniach rozgraniczających teren pasa 
drogowego dróg innych kategorii (dla rozbudowy drogi 
wojewódzkiej):*

- obr. Dobrzewino działki nr ewid.: 127/20, 127/18, 128, 354

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

- obr. Dobrzewino działki nr ewid.: 180/73 (180/65), 159/2, 
192/26, 180/30, 192/20, 180/58, 125/14, 123/39, 123/15, 
123/32, 127/21, 125/5

* 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.

Powiat Wejherowski
www.powiatwejherowski.pl /powiatwejherowski
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OBWIESZCZENIE
Starosta Wejherowski

działając na podstawie art. 1, art. 11a ust. 1, art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 
10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 
176) oraz art. 10, 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu 
postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 735 
ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 2022-06-30 na wniosek Burmistrza 
Miasta Rumi, 84-230 Rumia ul. sobieskiego 7 wszczęto postępowanie 
w sprawie:

wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej -
pn. „Budowa drogi gminnej - ulicy Husarskiej w Rumi wraz z budową 

kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz budową 
i rozbiórką sieci kablowej elektroenergetycznej”

na nieruchomościach gruntowych na terenie gminy Miasta Rumi 
określonych poniżej:

A. działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogi gminnej:

- obr. 01 działki nr ewid.: 8/3 (powstała z dz. nr 8), 6/2,

- obr. 02 działki nr ewid.: 2/44 (powstała z dz. nr 2/9), 2/46 (powstała 
z dz. nr 2/15), 

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

- obr. 02 działki nr ewid.: 2/43 (powstała z dz. nr 2/9), 2/45 (powstała 
z dz. nr 2/9), 4/6, 2/7

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, właściwe 
organy administracji rządowej i samorządowej oraz właścicieli, 
zarządców i użytkowników terenów objętych inwestycją o możliwości 
składania wniosków, uwag lub zastrzeżeń dotyczących przedmiotowej 
sprawy, a także o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych 
dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem 
decyzji kończącej postępowanie, która zostanie podjęta w terminie 
nie krótszym niż 14 dni od daty dokonania się obwieszczenia. z aktami 
sprawy można zapoznać się w starostwie Wejherowskim po uprzednim 
umówieniu się, tel. 58 572-94-47 lub złożyć ewentualne zastrzeżenia 
i uwagi na piśmie. 

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

OgłOszenie 100/2022/PR-Media-group/DB
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA 

O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM 
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W RUMI 

PRZY UL. AGRESTOWEJ, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY 
MIEJSKIEJ RUMIA

Burmistrz Miasta Rumi ogłosił pierwszy przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Rumi przy 
ul. Agrestowej, składającej się z działek nr 35/42 o pow. 431m2 i nr 
35/44 o pow. 32m2, o łącznej pow. 463m2, obręb 6, zapisanej w księdze 
wieczystej KW gD1W/00027151/5, prowadzonej przez sąd Rejonowy 
w Wejherowie iV Wydział Ksiąg Wieczystych.

zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
miasta Rumi uchwalonym Uchwałą nr XXV/247/2016 Rady Miejskiej 
Rumi z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położnego 
w Rumi zwanego „stara Rumia” ograniczonego od północy granicami 
planowanego węzła oraz trasy Obwodnicy Północnej Aglomeracji 
Trójmiejskiej, od zachodu ul. i Dywizji Wojska Polskiego i od południa 
ul. Dębogórską, działki nr 35/42 i nr 35/44 leżą w terenie oznaczonym 
symbolem D11.Mn,U - co oznacza, że jest to teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej, mieszkaniowej jednorodzinnej 
z usługami; usługi nie zakłócające funkcji mieszkaniowej.

na działce 35/42 znajduje się przyłącze kanalizacji sanitarnej oraz stoi 
niezewidencjonowany drewniany słup telekomunikacyjny.

na przedmiotowej nieruchomości może zostać zrealizowana zabudowa 
zgodnie z przeznaczeniem w MPzP, lecz o minimalnych parametrach 
określonych planem, z uwagi na małą powierzchnię i obszar określony 
liniami zabudowy, na którym można sytuować budynek. Przy określaniu 
możliwości inwestycyjnych należy mieć na uwadze ograniczenia 
wynikające z przepisów odrębnych w szczególności warunków 
technicznych sytuowania budynków oraz warunków bezpieczeństwa 
ppoż., które znacząco ograniczą wielkość i formę zabudowy, lecz nie 
czynią jej niemożliwą do realizacji.

Działy iii i iV księgi wieczystej KW gD1W/00027151/5 są wolne od wpisów 
i zobowiązań

Cena wywoławcza 210.000,00 zł netto, wadium 21.000,00 zł – 
wnoszone w pieniądzu. 

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 9 
września 2022 roku o godzinie 1200, w siedzibie Urzędu Miasta Rumi 
przy ul. Sobieskiego 7, pok. 100. 

Wadium należy wnieść do dnia 5 września 2022 roku w pieniądzu. 

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony 23% podatek VAT.

Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez 
wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi, 84-230 Rumia 
ul. sobieskiego 7 oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Rumi: 
www.bip.rumia.pl i https://rumia.eu 

szczegółowe informacje dotyczące niniejszego przetargu można uzyskać 
w Referacie gospodarki nieruchomościami Urzędu Miasta Rumi, pok. 103, 
tel. 58/679-65-24, we wskazanych godzinach: poniedziałek w godz. 900 - 
1700, wtorek, środa i piątek w godz. 730 – 1530.

Rumia, dnia 01.08.2022r.
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA 

O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM 
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W RUMI W REJONIE 

UL. PORZECZKOWEJ

Burmistrz Miasta Rumi ogłosił pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż 
nieruchomości niezabudowanej, położonej w Rumi w rejonie ul. Porzeczkowej, 
oznaczonej jako działka nr 61/3 o pow. 96m2, obręb 6, zapisanej w księdze wieczystej 
KW gD1W/00033845/2, prowadzonej przez sąd Rejonowy w Wejherowie iV Wydział 
Ksiąg Wieczystych.

zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi 
uchwalonym Uchwałą nr XXV/247/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 czerwca 2016r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru położonego w Rumi, zwanego „stara Rumia” ograniczonego od północy gra-
nicami planowanego węzła oraz trasy Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej, 
od zachodu ulicą i Dywizji Wojska Polskiego i od południa ulicą Dębogórska, działka nr 
61/3 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem D12.Mn,U - co oznacza, że jest to 
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej, mieszkaniowej jednoro-
dzinnej z usługami; usługi nie zakłócające funkcji mieszkaniowej.

Wzdłuż całej działki przebiega sieć wodociągowa.

 W dziale iii księgi wieczystej KW gD1W/00033845/2 widnieją wpisy o ograniczonych 
prawach rzeczowych związanych z innymi nieruchomościami oraz inny wpis, które 
nie dotyczą przedmiotu sprzedaży, zaś dział iV wolny jest od wpisów i zobowiązań.

Pierwszy przetarg odbędzie się w dniu 9 września 2022 roku o godz. 1400 
w siedzibie Urzędu Miasta Rumi, 84-230 Rumia ul. Sobieskiego 7, pok. 100. 

Cena wywoławcza wynosi 60.000,00 zł netto (sześćdziesiąt tysięcy złotych). 

Wadium wynosi 6.000,00 zł, które należy wnieść do dnia 5 września 2022 roku 
w pieniądzu. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony 23% podatek VAT. 

Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi, 84-230 Rumia ul. sobieskiego 7 oraz na 
stronach internetowych Urzędu Miasta Rumi: www.bip.rumia.pl i https://rumia.eu 

szczegółowe informacje dotyczące niniejszego przetargu można uzyskać 
w Referacie gospodarki nieruchomościami Urzędu Miasta Rumi, pok. 103, 
rgn@um.rumia.pl tel. 58/679-65-24, we wskazanych godzinach: poniedziałek w godz. 
900 - 1700, wtorek, środa i piątek w godz. 730 – 1530.

Rumia, dnia 01.08.2022r.

 WYCIĄG Z OGŁOSZENIA 

O DRUGIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ 
NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W RUMI PRZY UL. HETMANA 

CZARNIECKIEGO, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ RUMIA

Burmistrz Miasta Rumi ogłosił drugi przetarg ustny nieograniczony na 
sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Rumi przy ul. Hetmana 
Czarnieckiego, oznaczonej jako działka nr 69/33 o pow. 638m2, obręb 12, zapisanej 
w księdze wieczystej KW gD1W/00033562/4, prowadzonej przez sąd Rejonowy 
w Wejherowie iV Wydział Ksiąg Wieczystych.

zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi 
uchwalonym Uchwałą nr V/82/2019 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 marca 2019r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Rumi w rejonie ul. łokietka, zmienionego Uchwałą nr XXXii/457/2021 
Rady Miejskiej Rumi z dnia 06.10.2021r., działka nr 69/33 leży w obszarze ozna-
czonym symbolem 33.Mn - co oznacza, że jest to teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 

Działy iii i iV księgi wieczystej KW gD1W/00033562/4 są wolne od wpisów 
i zobowiązań.

Cena wywoławcza 340.000,00 zł netto, wadium 34.000,00 zł – wnoszone 
w pieniądzu. 

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 29 kwietnia 2022 
roku.

Drugi przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 9 września 2022r. 
o godzinie 1000, w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, 
pok. 100. 

Wadium należy wnieść do dnia 5 września 2022r. w pieniądzu. 

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony 23% podatek VAT.

Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi, 84-230 Rumia ul. sobieskiego 7 oraz na 
stronach internetowych Urzędu Miasta Rumi: www.bip.rumia.pl i https://rumia.eu 

szczegółowe informacje dotyczące niniejszych przetargów można uzyskać 
w Referacie gospodarki nieruchomościami Urzędu Miasta Rumi, pok. 103, 
tel. 58/679-65-24, we wskazanych godzinach: poniedziałek w godz. 900 - 1700, 
wtorek, środa i piątek w godz. 730 – 1530.

Rumia, dnia 01.08.2022r.,

– Z myślą o turystach odwiedzają-
cych Powiat Wejherowski, już po raz 
ósmy przygotowaliśmy dodatek tury-
styczny poświęcony atrakcjom tury-
stycznym naszego regionu. Publikacja, 
podobnie jak w latach poprzednich 
przygotowana została dzięki współ-
pracy redakcji GWE24, Starostwa Po-
wiatowego w Wejherowie oraz Urzędu 
Miejskiego w Wejherowie.

Powiat Wejherowski to miejsce 
o bogatej historii, które zachwyca za-

równo pięknem przyrody, kulturą, jak 
i unikalnymi zabytkami. Wizytówką 
naszych ziem jest ponad 360-letnia 
Kalwaria Wejherowska, która należy 
do jednej z najstarszych w Polsce. Wy-
cieczkę po powiecie warto rozpocząć 
od Wejherowa, które urzeka turystów 
rynkiem, zabytkową starówką, par-
kiem miejskim oraz nowoczesną Fil-
harmonią Kaszubską. Będąc w Gro-
dzie Wejhera obowiązkowo trzeba 
wstąpić do regionalnych instytucji 

kultury – Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej oraz 
Książnicy prof. Gerarda Labudy.

Na terenie powiatu znajdują się 
także liczne urokliwe dworki i pałace, 
które tworzą „Szlak Dworów i Pała-
ców Północnych Kaszub”. Nasz re-
gion obfituje także w obiekty unikal-
ne. Na Ziemi Wejherowskiej mieści 
się największa w Polsce elektrownia 
szczytowo-pompowa „Żarnowiec” 
oraz  Kompleks Turystyczno-Rekre-
acyjny „Kaszubskie Oko”. Odwiedza-
jąc Gminę Choczewo warto zobaczyć 
jedną z najpiękniejszych na polskim 
wybrzeżu latarnię morską Stilo oraz 
przejść się ścieżką przyrodniczą pro-
wadzącą przez wydmę Lubiatowską. 
Zwieńczeniem wycieczki będzie taras 
widokowy, z którego rozpościera się 
przepiękna panorama morza.

Turyści odwiedzający nasz region 

mogą wybrać się także do Aquaparku 
mieszczącego się w Redzie. Szczególną 
atrakcją jest AquaSpinner, czyli pierw-
sza w Europie zjeżdżalnia obrotowa 
oraz spływ pontonem przez szklany tu-
nel, wokół którego pływają rekiny. Pa-
sjonaci historii i miłośnicy militariów 
powinni odwiedzić Muzeum Techniki 
Wojskowej „Gryf” oraz Muzeum Sa-
perskie „Explosive” w Dąbrówce. Ci 
natomiast, którzy doceniają piękno 
natury i bogactwo przyrody, powinni 
odpocząć nad jednym z naszych ma-
lowniczych kaszubskich jezior oraz na 
plażach w Gminie Choczewo.

Serdecznie zapraszam do odwiedze-
nia naszej „małej ojczyzny” – pięknej 
Ziemi Wejherowskiej, gdzie tradycja 
przeplata się z nowoczesnością. - od-
powiada Jacek Thiel Wicestarosta.

Źródło: Starostwo Powiatowe 
w Wejherowiefo
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Atrakcje turystyczne Ziemi 
Wejherowskiej

POWIAT | Malownicze tereny powiatu zachęcają nie 
tylko do zwiedzania. Więcej na ten temat opowiada 
Wicestarosta Jacek Thiel w poniższym materiale.



turystyczne
Najc iekawsze  mie jsca 
Tur ystyka  aktywna 
Interesujące  wydarzenia

Odwiedź nasz pOrtal i bądź na bieżącO!

powiatu wejherowskiego

Atrakcje
Lipiec/sierpień 2022 r.
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Region zamieszkują Kaszubi. Wy-
różnia ich posługiwanie się języ-
kiem kaszubskim. Tak, językiem, 
nie gwarą, ponieważ status prawny 
języka kaszubskiego reguluje usta-
wa o mniejszościach narodowych 
i etnicznych oraz o języku regional-
nym, definiując go jako język regio-
nalny. O wadze tej jedynej w kraju 
mowy, używanej w wielu domach 
i miejscowościach na co dzień po 
dziś dzień świadczyć może to, że wie-
le znanych dzieł literackich, w tym li-
teratura piękna, bajki, wiersze, a tak-
że Nowy Testament, doczekało się 
przekładu na język kaszubski. 

Skoro Kaszubi mają swój język, to 
nie mogło zabraknąć i kaszubskie-
go hymnu. I to nie jednego, gdyż 
jego rolę spełniają właściwie dwie 
pieśni. Autorem pierwszej jest Hie-
ronim Derdowski, który umieścił ją 
w swoim poemacie „Ò panu Czôrliń-
sczim co do Pùcka pò sécë jachôł”. 
Z kolei popularna kaszubska pieśń 
patriotyczna „Zemia Rodnô” Jana 
Trepczyka, to drugi utwór pełniący 
rolę hymnu. 

Język to nie wszystko. Kaszubi 
pochwalić się mogą także swoim 
herbem. To czarny gryf na żółtym 
(złotym) tle – znak, który można za-
uważyć w wielu miejscach Kaszub. 
Z kolei flaga jest odzwierciedleniem 
kolorów z herbu -  składa się z dwóch 
poziomych pasów, czarnego u góry 
i żółtego u dołu. Bardzo często uży-
wane są też żółte flagi, z umieszczo-
nym na środku czarnym gryfem.

Zewnętrzne symbole Kaszubów 
nie są jednak głównym wyróżnikiem 
mieszkańców regionu. Najważniej-
sze bowiem jest to, co w życiu każ-
dej regionalnej społeczności jest 

kluczowe – bogata twórczość ludo-
wa. A Kaszubi mogą się pochwalić 
wieloma jej dziedzinami, z których 
najbardziej znany jest haft kaszub-
ski, czyli kaszëbsczi wësziwk oraz 
rogarstwo. W hafcie używa się kilku 
kolorów, którym przypisuje się odpo-

wiednie znaczenia. Zielony odzwier-
ciedla lasy i łąki, niebieski morze, 
niebo i jeziora, a żółty piasek morski 
i bursztyn. Ponadto używa się nici 
czerwonej, czarnej, złotej i srebrnej. 
Wzory haftu bardzo często wykorzy-
stywane są na ceramice użytkowej 

lub różnego rodzaju pamiątkach. 
Co roku odbywają się konkursy – na 
przykład w gminie Linia - które nie 
tylko polegają na rywalizacji twór-
ców haftów, ale przede wszystkim 
na promocji tej tradycyjnej, kaszub-
skiej formy sztuki.

Kaszubi znani są także z zamiłowa-
nia do zażywania tabaki, czyli tyto-
niowego proszku. Wiąże się to z ko-
lejną ważną dla mieszkańców formą 
twórczości ludowej – rogarstwem, 
czyli wyrobem krowiego rogu, w któ-
rym przechowywana jest tabaka.

Warto również wspomnieć o in-
strumentach używanych przez ka-
szubskie zespoły ludowe. Do najbar-
dziej popularnych należą diabelskie 
skrzypce i burczybas. Pierwszy przy-
pomina długi kij na szczycie którego 
umieszczona jest podobizna broda-
tego diabła, a drugi beczułkę z wy-
stającym pękiem końskiego włosia. 

Opisując Kaszuby i kulturę kaszub-
ską nie sposób wspomnieć o wielu 
związanych z nią imprezach kultu-
ralnych. Na przykład na terenie po-
wiatu wejherowskiego odbywa się 
wiele imprez promujących kulturę 
kaszubską. Jednym z nich jest Verba 
Sacra, czyli wydarzenie podczas któ-
rego czytane są fragmenty Pisma 
Świętego po kaszubsku. 

Inną formą promocji kaszubszczy-
zny są zjazdy Kaszubów organizo-
wane od 1999 r. W Powiecie Wejhe-
rowskim Światowy Zjazd Kaszubów 
odbył się już czterokrotnie, w Wej-
herowie, Redzie, Rumi oraz Luzi-
nie. Zjazdy są doskonałą okazją do 
promocji Powiatu Wejherowskiego 
oraz kultury kaszubskiej, poprzez 
muzykę, stroje i kuchnię regionalną. 

Morze, złociste plaże, jeziora, wzgórza i lasy, a do tego wiele zabytków i atrakcji turystycznych. Kaszuby to 
jeden z najbardziej atrakcyjnych i ciekawych zakątków Polski. To także wyjątkowy region, dzięki niepowta-
rzalnej, nigdzie indziej niespotykanej kulturze i bogatej tradycji, które są kultywowane po dziś dzień.

Kaszuby i Kaszubi 
– unikalny region, 
wyjątkowi ludzie
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Witamy wakacje 
w Wejherowie!

Dla miłośników muzyki i kina w plenerze oraz dla cenią-
cych aktywny wypoczynek na łonie przyrody, dla tych, 

którzy lubią zwiedzać i zagłębiać się w historii – Wejhero-
wo przygotowało szereg letnich atrakcji. Dla mieszkań-
ców Wejherowa i dla turystów latem zorganizowanych 
zostanie wiele atrakcyjnych zajęć sportowo-rekreacyj-

nych i wydarzeń kulturalnych.
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). 

Aktywne soboty 

W każdą sobotę, w wej-
herowskim Parku Miej-
skim o godz. 10 będą od-
bywały się zajęcia fitness. 
W programie: ćwiczenia 
wzmacniające i ujędr-
niające pośladki oraz 
wzmacniające i anga-
żujące mięśnie brzucha 
(2.07); PILATES (9.07); FAT 
BURNER -SUPER SPALA-
NIE (16.07), Zumba (23.07, 
30.07, 6.08); ZDROWY 
KRĘGOSŁUP (13.08),  FIT 
BODY (20.08); PILATES 
(27.08).

Uczestnicy powinni za-
brać ze sobą matę do 
ćwiczeń i wodę do picia.

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. trój-
cy wybudowanego w roku założenia 
miasta oraz Kościoła Klasztornego 
z cudownym obrazem Matki bożej 
wejherowskiej koronowanym przez 
Jana pawła ii. szlak głównych atrakcji 
miasta wraz z Kalwarią wejhe-

rowską można 
bezpłatnie zwie-
dzać z przewodni-
kiem codziennie, 
w lipcu i sierpniu. 
zbiórka przed po-
mnikiem Jakuba 
wejhera o godz. 
11. tel. i szczegóły 
58 677 70 58. 

Wejherowskie Kino pod 
Gwiazdami

Plenerowe emisje filmów w każdy czwartek 
lipca i sierpnia w Amfiteatrze w Parku Miej-
skim. Seanse pod gołym niebem - początek 
godz. 21.30. W programie: (7.07) Na rauszu 
reż. Thomas Vinterberg, 2020; (14.07) Wojna 
z Dziadkiem reż. Tim Hill, 2020; (21.07) Sona-
ta reż. Bartosz Blaschke, 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) Nieznośny cię-
żar wielkiego talentu reż. Tom Gormican, 2022.

Krzysztof Hildebrandt, 
prezydent Wejherowa
- Tegoroczna letnia oferta 
dla mieszkańców Wejhero-

wa i turystów będzie różno-
rodna oraz ciekawa. Tradycyj-

nie przygotowaliśmy propozycje 
spędzania czasu i każdy znajdzie z pewnością 
coś dla siebie. Zapraszam!

Letnia Biblioteka w muzeum

Pasjonaci czytania na świeżym powietrzu 
będą mogli skorzystać z plenerowego punk-
tu bibliotecznego na tarasie wejherowskiego 
pałacu. Od 6 lipca do 26 sierpnia punkt bi-
blioteczny będzie czynny w środy w godz. 14-
18, w czwartki w godz.12–15 i w piątki w godz. 
12-15. W ramach Biblioteki Letniej będą od-
bywały się spotkania autorskie z pisarzami. 
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Kalwaria wraz z kościołem św. Anny 
stanowi Sanktuarium Pasyjno-Maryj-
ne. Fundatorem kościoła był założyciel 
miasta, Jakub Wejher. W 1643 r. położył 
kamień węgielny pod budowę świąty-
ni, tym samym zapoczątkowując pra-
ce. Opiekunami kościoła od setek lat są 
Franciszkanie. Okazują oni ogromną 
miłość i wdzięczność do Najświętszej 
Maryi Panny i to ona jest w centrum ży-

cia modlitewnego zakonników. Dumą 
świątyni jest Cudowny Obraz Matki 
Bożej Wejherowskiej (koronowany 
przez papieża Jana Pawła). Madonna 
dzięki łaskom jakie udziela parafia-
nom, ogłoszona została Uzdrowiciel-
ką Chorych na Duszy i Ciele. 11 lutego 
2020 r. tj. w Światowy Dzień Chorego 
Arcybiskup Metropolita Gdański – Sła-
woj Leszek Głódź, zmienił tytuł kościoła 

parafialnego. Poszerzył go o wezwanie: 
„Matki Bożej Uzdrowienia Chorych na 
Duszy i na Ciele i św. Anny”. Warto do-
dać, że od 1 marca 2016 r. Matka Boża 
Wejherowska jest Patronką Powiatu 
Wejherowskiego. W podziemiach ko-
ścioła znajdują się krypty zasłużonych 
Wejherowian, rodziny założyciela mia-
sta, Przebendowskich, zakonników 
i dobrodziejów. 

Obecnie na Kalwarii w ciągu roku 
celebrowanych jest pięć odpustów 
z okazji uroczystości Wniebowstąpie-
nia Pańskiego, Trójcy Świętej, NMP 
Uzdrowienia Chorych, Wniebowzię-
cia NMP i Podwyższenia Krzyża.

Tańczące obrazy

Pielgrzymi przybywając na uroczy-
stość kościelną, przynoszą ze sobą 
oprócz chorągwi i sztandarów – fere-
trony. Przenośne i obustronne obrazy 
religijne  niesione są przez cztery oso-
by, kobiety lub mężczyzn, ubranych 
w galowy lub regionalny strój. Fere-
trony podczas powitań i pożegnań 
kłaniają się, dlatego fachowo nazywa 
się on pokłonem feretronów. Obraźni-
cy, czyli osoby niosące obraz, kłaniają 

się wykonując feretronem znak krzy-
ża i zataczają koło. Wszystkie pokłony 
są głębokie i wymagają odpowiedniej 
techniki, siły i opanowania. 

Na Kalwarii Wejherowskiej podczas 
odpustów można spotkać się z uni-
kalnym kaszubskim zwyczajem, nie-
znanym w innych regionach Polski 
– tańcem feretronów, czyli świętych 
obrazów. Pokłon feretronów jest naj-
ważniejszym momentem zamykają-
cym uroczystości odpustowe.

Kaszubska Jerozolima
Wizytówką tutejszych ziem jest 370-letnia Kal-
waria Wejherowska, która należy do jednej z naj-
starszych w Polsce. Jest jednym z najchętniej 
odwiedzanych przez turystów miejscem na zie-
mi Kaszubskiej. Wzgórza Kalwarii są miejscem 
odpustów, nabożeństw Drogi Krzyżowej i insce-
nizacji Męki Pańskiej. 

Gabriela Lisius,
Starosta 
Wejherowski
- Taniec fere-
tronów, czyli 

świętych obra-
zów, to kaszub-

ska tradycja znana 
od setek lat. Ten unikalny zwy-
czaj, nieznany w Polsce, jest 
z pewnością jednym z najcie-
kawszych lokalnych ceremonia-
łów, z którym można się spotkać 
w czasie odpustów na Kalwarii 
Wejherowskiej.
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Kaszuby północne, zwłaszcza ziemia wejherowska, to nie tylko nadmorskie plaże, ale także jeziora. Można więc swobodnie wybrać, czy chcemy 
wypoczywać podziwiając fale Morza bałtyckiego, czy może spoglądając na leniwe tafle kaszubskich jezior… Jedno jest pewne – wszędzie znajdzie-
my odpoczynek i możliwość do obcowania z nadmorską naturą.

Morze, a może jezioro? Jest gdzie wypoczywać nad wodą

Co prawda powiat wejhe-
rowski jest nadmorskim po-
wiatem, ale na jego terenie 
znajdują się także kuszące 
swym spokojem i możliwo-
ścią uprawiania sportów 
wodnych jeziora, na przy-
kład Żarnowieckie czy Cho-
czewskie. 

Na Jeziorze Żarnowieckim, 
znanym z tego, że to wła-
śnie na jego brzegach miała 
powstać pierwsza w Polsce 
elektrownia atomowa, znaj-
dują się przystanie jachto-
we oraz molo w Nadolu. To 
doskonałe miejsce dla tych, 
którzy rozpoczynają przygo-
dę ze sportami wodnymi.

Sporą popularnością cieszy 
się także Jezioro Choczew-

skie, znajdujące się w obrę-
bie Choczewsko-Salińskiego 
Obszaru Chronionego Kra-
jobrazu. To właśnie tam swój 
raj znajdą wędkarze oraz 
miłośnicy sportów wodnych 
– i nie tylko - zwłaszcza, że 
akwen otoczony jest pięk-
nym nadmorskim lasem.

A skoro o nadmorskich la-
sach mowa, to warto skie-
rować uwagę na Lubiatowo 
i okolice – a dokładnie na 
piękne plaże nad Morzem 
Bałtyckim. Oprócz korzysta-
nia z ochłody morskiej wody 
i kąpieli słonecznych, moż-
na także skorzystać z atrak-
cji przygotowanej przez 
leśników z Nadleśnictwa 
Choczewo, którzy niedawno 
zorganizowali nową ścieżkę 

przyrodniczą prowadzącą 
przez wydmę Lubiatowską. 

Wybrzeże oferuje tak-
że jeszcze jedną atrakcję 
- odwiedzając powiat wej-
herowski obowiązkowym 
punktem na liście „miejsc 
do zaliczenia” jest wejście 
na szczyt latarni morskiej 
Stilo w gminie Choczewo. 
Rozciągający się z niej wi-
dok udowadnia potęgę Mo-
rza Bałtyckiego, i pokazuje 
piękno Kaszub Północnych. 
Zlokalizowana jest w miej-
scowości Osetnik, niedaleko 
Sasina. Określana jest mia-
nem jednej z najpiękniej-
szych na polskim wybrzeżu. 
Zbudowana została w la-
tach 1904-1906. Na wybrze-
żu polskim jest 18 latarni, 
z czego 17 czynnych.

„Kaszubskie Oko”

Kompleks Turystyczno-Rekreacyj-
ny „Kaszubskie Oko” jest niewątpli-
wie obiektem, którego nie wolno 
pominąć odwiedzając powiat wej-
herowski. Jego nazwa nie jest przy-
padkowa, ponieważ kompleks z lotu 
ptaka przypomina kształtem oko. 
Najważniejszym jego elementem 
jest „źrenica”, czyli 44 metrowa wie-
ża widokowa, kopiec na którym stoi 

wieża oraz rabaty kwiatowe stano-
wiące „tęczówkę oka”. Z koli pergole 
rozciągające się wzdłuż ścieżki spa-
cerowej symbolizują zarys rzęs. 

Aby móc podziwiać zapierające 
dech w piersiach widoki Kaszub Pół-
nocnych, trzeba pokonać 212 scho-
dów. Ale nie ma się co obawiać – ist-
nieje także możliwość wyjazdu na 
taras widokowy windą. W każdym 

razie warto – przy dobrej widoczno-
ści z wieży zobaczyć można Morze 
Bałtyckie oraz morenowe wzgó-
rza Jeziora Żarnowieckiego. Można 
z niej również dostrzec pozostałości 
po słynnej budowie elektrowni ją-
drowej. Ciekawostką jest widoczny 
z wieży, rozległy zbiornik górny naj-
większej w Polsce elektrowni szczy-
towo-pompowej oraz farma  elek-
trowni wiatrowych.

Wieża widokowa to nie wszystko. 
W „Kaszubskim Oku” można także 
miło i aktywnie spędzić czas z całą 

rodziną. Na terenie kompleksu znaj-
duje się bowiem: restauracja, mini 
pole golfowe i… ziemne pole szacho-
we. Warto także zrobić sobie zdjęcie 
z naturalnych rozmiarów makietami 
najsłynniejszych dinozaurów: Tricera-
topsa i Tyrannosaurusa Rex, oraz Sto-
lemów, kaszubskich olbrzymów- siła-
czy, które niegdyś rządziły tą krainą. 
Dzieci doskonale pobawią się także 
na placu zabaw,  który zaprojektowa-
no w kształcie pirackiego statku. 

W miesiącu lipcu i sierpniu obiekt 
czynny od 9:00 do 21:00.

Podróżując przez Kaszuby Północne w pew-
nym momencie można napotkać na niezwykłą 
budowlę, która może przywoływać skojarzenia 
z twórczością samego Tolkiena. Lecz to nie słyn-
ne „Oko Saurona”, lecz „Kaszubskie Oko”. Innymi 
słowy to wysoka, robiąca wrażenie wieża, z której 
szczytu można podziwiać spektakularne widoki 
na Nordę. 
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Tutaj historię można dotknąć, po-
czuć, przeżyć. To idea przewodnia 
Muzeum Techniki Wojskowej „Gryf”, 
gdzie można doświadczyć żywej lek-

cji historii. Eksponaty, w tym przycią-
gające uwagę czołgi z czasów II wojny 
światowej, które miały niebagatelny 
wpływ na przebieg historii, nie tylko 

można podziwiać. One „żyją” - bę-
dzie można poczuć zapach prochu, 
dotknąć rozgrzanego pancerza, usły-
szeć warkot prawdziwego czołgowe-
go silnika.

Ekspozycje zostały tak pomyślane, 
aby zapewnić ekscytującą i poży-
teczną rozrywkę dla całej rodziny. 
Część wystawy obejmuje również 
mundury, wyposażenie i uzbrojenie 
z czasów II wojny światowej i okresu 
powojennego.

Dodatkową atrakcją są udostęp-
nione na miejscu bogate zbiory 
Muzeum Saperskiego „Explosive”. 
Obejmują one amunicję strzelec-
ką, artyleryjską i rakietową różnego 
typu, granaty, bomby, miny, torpedy, 
a także sprzęt saperski do wysadza-
nia i wykrywania min.

Muzeum Techniki Wojskowej „Gryf” 
oraz Muzeum Saperskie „Explosive” 
czynne są codzienne, w godzinach 
od 10:00 do 18:00.

Te czołgi działają do dziś 
– żywa lekcja historii w Muzeum „Gryf”

Historii najlepiej uczyć się… na żywo! Jest na te-
renie powiatu wejherowskiego takie miejsce, 
które doskonale się do tego nadaje. W Dąbrów-
ce koło Luzina znajduje się bowiem Muzeum 
Techniki Wojskowej „Gryf”. Prezentuje niezwy-
kle cenną kolekcję pojazdów z czasów II wojny 
światowej, w tym czołgi. Część z nich „na cho-
dzie” jest do dzisiaj. 
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Atrakcje

Aquapark Reda to pod wieloma wzglę-
dami niezwykły kompleks wypoczynko-
wy, stanowiący idealne miejsce na wy-
prawę z całą rodziną. Po prostu każdy 
znajdzie tu coś dla siebie. Na najmłod-
szych czeka przygoda na prawdziwym 
statku piratów, wyposażonym w armatki 
wodne i siedem zjeżdżalni. Odwiedzić 
można także akwen otoczony zam-
kowym murem, gdzie rządy sprawuje 
władca głębin Kraken. 

Miłośnicy bardziej intensywnych doznań 
skorzystać mogą z biczy wodnych oraz 
wodospadu. W kompleksie znajduje się 
także olbrzymie jacuzzi czy basen imitu-
jący fale Bałtyku. Atrakcją jest też wijąca 
się przez cały kompleks – leniwa rzeka. 

Fani ekstremalnych doznań również nie 
będą mogli narzekać. Zjeżdżalnia Ultra 
Speed przez około sześć metrów wiedzie 
niemal pionowo w dół. A może by tak 
skorzystać z ekstremalnego diabelskiego 
młyna na pontonie? To możliwe! W Re-

dzie powstała bowiem jedyna w Europie 
zjeżdżalnia obrotowa – AquaSpinner!

Jednak największą atrakcją są rekiny, od 
których goście Aquaparku oddzieleni są 
tylko warstwą cienkiej szyby. Zjeżdżalnia 
Shark Slide – długości 60 metrów prowa-
dzi podświetlonym tunelem przez raj-
skie akwarium, w którym pływają jedne 
z najgroźniejszych drapieżników świata.

W sezonie letnim park czynny jest od 
8.00 do 23.00

W Redzie popływasz razem z… rekinami
To jeden z największych i najnowocześniejszych parków wodnych w kraju. W Aquaparku w Redzie znajdują się m.in. 

basen ze sztuczną falą, zjeżdżalnie, Zatoka Piratów ze statkiem pirackim czy basen z Krakenem. Wyjątkowa atrakcją jest 
jednak spływ pontonem przez szklany tunel, wokół którego pływają rekiny i jedyna w Europie obrotowa zjeżdżalnia.
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„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”.
Ks. Jan Twardowski 

"Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek,
 a wspomnień nikt nam nie odbierze,

 zawsze będą z nami”

OgłOszenie 101/2022/PR-Media-group/DB OgłOszenie 99/2022/PR-Media-group/DB

Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius

wraz z Zarządem Powiatu i współpracownikami

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami 

JaroSławowi 
Sellinowi

JaroSławowi 
Sellinowi

Panu Panu

najszczersze wyrazy współczucia 
oraz słowa wsparcia i otuchy

z powodu śmierci

łącząc się w bólu
wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia,

które choć na chwilę niech dają ukojenie z powodu śmierci 

Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa 
narodowego, Generalnemu Konserwatorowi Zabytków

Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa 
narodowego, Generalnemu Konserwatorowi Zabytków

składają składa

oJCa oJCa

"Nie umiera ten, kto trwa  
w sercach i pamięci naszej..."

OgłOszenie 98/2022/PR-Media-group/DB

Arkadiusz Kraszkiewicz
Zastępca Prezydenta
 Miasta Wejherowa

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

JolanCie 
rożyńSKieJ

Pani

wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia,
które choć na chwilę niech dają ukojenie  

w trudnych dniach po śmierci 

Dyrektor wejherowskiego Centrum Kultury w wejherowie

składają

SioStry

OgłOszenie 110/2022/PR-Media-group/DB

Kazimierz Okrój
Przewodniczący Rady Miejskiej

w Redzie 
wraz z Radnymi 

Krzysztof Krzemiński
Burmistrz Miasta Redy 
wraz z pracownikami 

Urzędu Miasta

KatarZynie 
FeDDe

Pani

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci

radnej rady Miejskiej w redzie

składają

oJCa
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Zakres umowy może zostać rozszerzony 
o budowę trzeciego bloku mieszkalne-
go, ale w formule społecznej inicjatywy 
mieszkaniowej (SIM). Sfinansowanie tych 
inwestycji jest możliwe dzięki zdobytym 
w konkursie środkom oraz nawiązaniu 
współpracy z Bankiem Gospodarstwa 
Krajowego.

jedna inWestyCja, dWa zadania
Umowa z wykonawcą została podpisana 

22 lipca. Dokument podzielono na zakres 
podstawowy i dodatkowy – jest to tak zwane 
prawo opcji. Główne zamówienie obejmu-
je rozbiórkę dawnego budynku komunal-
nego, budowę dwóch 4-kondygnacyjnych 
bloków mieszkalnych wraz z projektem 
i przebudową sieci wodno-kanalizacyjnej 
oraz przyłączy, a także zagospodarowanie 
terenu. Natomiast prawo opcji dotyczy 
możliwości rozpoczęcia budowy trzeciego 
obiektu w ramach społecznej inicjatywy 
mieszkaniowej (SIM Rumia).

szansa na lepsze żyCie
W dwóch nowych budynkach komunal-

nych znajdą się 72 lokale (maksymalnie 
czteropokojowe) z balkonami lub tara-
sami, a także wózkarnie, pomieszczenia 
gospodarcze i windy. Bloki będą dostoso-
wane do potrzeb osób z niepełnospraw-
nościami. Wokół budynków nie zabraknie 
ciągów pieszych, dróg, miejsc parkingo-

wych, placu zabaw, ławek, oświetlenia, 
wiat śmietnikowych oraz urządzonej zie-
leni, w tym ogrodów deszczowych. Koszt 
inwestycji to przeszło 18 mln zł, z czego 
80% pokryje zdobyte dofinansowanie.

– Mieszkania komunalne to szansa 
dla tych, którzy ze względu na niepeł-
nosprawność, trudną sytuację życiową, 
niskie dochody, a tym samym brak zdol-
ności kredytowej, nie są w stanie samo-
dzielnie sfinansować zakupu ani wynajmu 
lokalu. Ponowne pozyskanie dotacji na 
budynki komunalne jest wielkim sukce-
sem i ogromnie cieszy, ponieważ będzie 
można pomóc kolejnym rodzinom będą-
cym w ciężkiej sytuacji życiowej. To rów-
nież spełnienie naszej obietnicy jeszcze 
z 2014 roku, kiedy deklarowaliśmy wspar-
cie zarówno w rewitalizacji najbardziej 
zaniedbanych budynków, jak i budowę 
nowych – mówi Michał Pasieczny, bur-
mistrz Rumi.

Obecnie realizowane są prace przygo-
towawcze i fundamentowe. Następnie, 
mniej więcej od połowy września, będą 
wznoszone poszczególne kondygnacje 
budynków komunalnych, co potrwa do 
połowy 2023 roku. Kolejnym etapem bę-
dzie wykończenie mieszkań pod klucz. 
Ostatnią pozycją w harmonogramie prac 
jest zagospodarowanie okolicznego tere-
nu. Wszystko ma być gotowe najpóźniej 
w marcu 2025 roku.

alteRnatyWa dla kRedytu 
HipoteCzneGo

Jeśli uda się pozyskać dodatkowe środki 
finansowe, zakres inwestycji zostanie roz-
szerzony o budowę dodatkowego bloku 
mieszkalnego przy ul. Reja – tym razem 

w formule społecznej inicjatywy miesz-
kaniowej (SIM). Znajdą się tam 32 lokale 
i podziemna hala garażowa, a wokół pojawi 
się niezbędna infrastruktura drogowa oraz 
zieleń. Koszt inwestycji realizowanej przez 
spółkę SIM Rumia to blisko 10,2 mln zł.

– Cieszę się niezmiernie, że udało nam 
się powołać tę spółkę, ponieważ jest to 
nowa, udoskonalona formuła TBS-ów – 
wyjaśnia burmistrz Michał Pasieczny. – 
To kolejna oferta dla mieszkańców Rumi, 
którą jako samorząd będziemy mogli 
zaproponować osobom potrzebującym 
wsparcia. Chcemy pomóc tym, którzy 
pracują, nie spełniają kryteriów na miesz-
kania komunalne, ale też niestety nie mają 
zdolności kredytowej i ciężko im wynaj-
mować mieszkania po cenach rynkowych. 
Projekt SIM zakłada najem mieszkań 
w cenach preferencyjnych z możliwością 
dojścia do własności, wykupu po cenie 
rynkowej. Zależy nam, aby te rodziny nie 
wyjeżdżały z Rumi w poszukiwaniu pracy, 
chcąc zarobić na własne mieszkanie, tylko 
mogły w naszym mieście spokojnie funk-
cjonować.

Wybudowane w ramach SIM-u lokale 
będą mogły wynająć m.in. osoby młode, 
rodzice samotnie wychowujący dzieci i se-
niorzy, którzy do tej pory nie mieli szans 
na własne „M” ze względu na brak moż-
liwości uzyskania kredytu hipoteczne-
go, a jednocześnie są w stanie regularnie 
opłacać czynsz i media. Wynajem będzie 
znacznie tańszy niż na rynku komercyj-
nym, prognozowana wartość czynszu to 
około 20 złotych za metr kwadratowy. 
Ponadto z czasem najemcy będą mogli 
stać się właścicielami mieszkań. Aby za-
mieszkać w takim lokalu, trzeba jednak 
wpłacić maksymalnie 20-procentową par-
tycypację.

– Koszt budowy SIM-owskich mieszkań 
zwraca się w ramach opłat ponoszonych 
przez najemców. Korzystają wszyscy, po-
nieważ niższe od rynkowych opłaty po-
zwolą tym osobom spokojnie mieszkać 
czy też gromadzić oszczędności. W przy-
padku uzyskania zdolności kredytowej 
będzie można zrezygnować z mieszkania 
w ramach SIM-u, otrzymać z powrotem 
partycypację i mieć tę kwotę do dyspozy-
cji, na przykład na wkład własny do kre-
dytu hipotecznego – tłumaczy Marzena 
Ebertowska, prezes spółki SIM Rumia. 
– Udało nam się już zdobyć dwie dotacje 
na ten cel: trzy miliony złotych na założe-
nie spółki zajmującej się SIM-em i ponad 
milion złotych na budowę pierwszego 
budynku w tej formule – dodaje.

Aby ubiegać się o mieszkanie w formu-
le SIM, trzeba spełnić kilka dodatkowych 
warunków: być zameldowanym w Rumi 
lub posiadać zaświadczenie o zatrud-
nieniu na terenie miasta oraz nie mieć 
prawa własności do lokalu mieszkalne-
go w Rumi. Pierwszeństwo najmu będą 
miały osoby z określonym stopniem nie-
pełnosprawności.

– Zainteresowanych tą formą najmu 
zachęcam do wypełnienia ankiety, która 
dostępna jest na naszej stronie interneto-
wej rumiasim.pl w zakładce aktualności. 
W drugiej połowie września będziemy 
kontaktować się z osobami, które ją wy-
pełniły – podsumowuje prezes spółki 
SIM Rumia.

Źródłem finansowania inwestycji jest 
Fundusz Dopłat w Banku Gospodarstwa 
Krajowego zasilany środkami budżetu 
państwa, w ramach rządowego progra-
mu bezzwrotnego wsparcia budownictwa 
mieszkaniowego.

Źródło; UM Rumia

Ruszyła budowa mieszkań 
dla osób młodych i potrzebujących

RUMIA | Rozpoczęła się budowa dwóch komunalnych blo-
ków mieszkalnych przy ulicy Reja w Rumi. Wykonawcą miej-
skiej inwestycji jest gdyńska spółka Adwizon.
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Jak informuje prezes Klubu Plastyków Teresa Uzdrow-
ska w plenerze na terenie gminy Stawiguda koło 
Olsztyna wzięło udział 11 osób z Wejherowa i okolic. 
Plener na temat „Gmina i okolice” odbył się na zapro-
szenie wójta gminy Stawiguda Michała Kontraktowicza, 
który objął nad nim patronat. W ten sposób podzięko-
wał wejherowskim plastykom za zaproszenie artystów 
z jego gminy na plener jaki miał miejsce w nadmor-
skich Dębkach.
Podczas pleneru wejherowianie mieszkali w tamtejszej 
szkole, a w ciągu dnia korzystali z malowniczej okolicy 
zapełniając swoje sztalugi motywami znad pobliskich 
jezior. Wzięli też udział w festynie z okazji święta gmi-
ny prezentując swoje obrazy. Zrobili też niespodziankę 
mieszkańcom gminy występując na scenie w strojach 
kaszubskich i śpiewając po kaszubsku piosenkę „Ka-
szubskie jeziora”.
-Ludzie byli mile zaskoczeni naszym wykonaniem 
i strojami kaszubskimi. Myślę, że godnie zaprezento-
waliśmy Kaszuby i miasto Wejherowo – mówi Teresa 
Uzdrowska dodając, że Warmianie, okazali się tak 
gościnni jak Kaszubi.
Podsumowaniem pleneru była wystawa prac w Gmin-
nym Ośrodku Kultury uświetniona występem chóru 
„Legenda”. Na pożegnanie, zgodnie z niepisaną tra-
dycją, każdy z uczestników pleneru przekazał na ręce 
gospodarzy po jednym ze swoich obrazów, jaki tutaj 
namalował. Jakież było zdziwienie wójta, kiedy okazało 
się, że na jednym podarowanych gminie obrazów był 
namalowany jego portret.
Źródło: UM Wejherowo

MaloWali W kRainie 
jezioR
WejHeRoWo | z tygodniowego pleneru w gminie 
stawiguda koło olsztyna powrócili malarze klubu 
plastyków przy zrzeszeniu kaszubsko-pomorskim 
w Wejherowie.

fot. UM Wejherowo

ReKLAMA U/2022/PR-Media-group/PR

Gratulacje dla strażaków OSP Wejherowo
WEJHEROWO | Prezydent Miasta Wejherowa zaprosił strażaków OSP Wejherowo do ratusza, aby pogratulować im zwycięstwa w Miejsko-Gminnych 
Zawodach Pożarniczych.

- W przyszłym roku będziecie ob-
chodzić ważny jubileusz, z czego bar-
dzo się cieszymy, bo to znakomita oka-
zja żeby przypomnieć, że wejherowska 
straż pożarna należy do najstarszych 
w regionie i ma jedne z najpiękniej-
szych kart historii swojej działalności 
– powiedział prezydent Krzysztof Hil-
debrandt przywołując postać powojen-
nego burmistrza Wejherowa Teodora 
Bolduana, który przywiązywał wielką 
wagę do wspierania działalności OSP. 
Sam też był przecież członkiem OSP.

Gratulując zwycięstwa w zawodach 
miejsko-gminnych prezydent życzył 
druhom dalszych sukcesów w kolej-
nych sprawdzianach bojowych. Wy-
raził też uznanie za dbałość o sprzęt, 
kondycję fizyczną i zgranie zespołów 

pożarniczo-ratowniczych, a także sku-
tecznych starań o systematyczne pozy-
skiwanie młodzieży do OSP.

Prezydent wręczył druhom, którzy 
startowali w zawodach, listy gratula-
cyjne i upominki. Natomiast dla stra-
żaków OSP przekazał nowy wąż do 
motopomy, niezbędny podczas ćwi-
czeń, jak i w akcjach ratowniczych.

- To dzisiejsze spotkanie ma charak-
ter motywujący nas do jeszcze lepszej 
pracy i całokształtu naszej działalności 
bojowej i społecznej. Jestem dumny 
z obu naszych drużyn: żeńskiej i mę-
skiej, bo takie zwycięstwo jest ele-
mentem scalającym i integrującym 
nasze zespoły do pracy na rzecz miasta 
i mieszkańców – powiedział naczelnik 
OSP Maciej Ziółkowski.

W zawodach brało udział 18 drużyn 
OSP, w tym: 6 drużyn - młodzieżo-
wych, 3 drużyny żeńskie oraz 9 dru-
żyn męskich. Łącznie wystartowało 
150 zawodników reprezentujących 
jednostki: OSP Wejherowo, OSP Go-
ścicino, OSP Gowino, OSP Kniewo, 
OSP Orle, OSP Nowy Dwór Wejhe-
rowski i OSP Bolszewo. Drużyny re-
prezentujące OSP Wejherowo zajęły 
pierwsze miejsca w kategorii drużyn 
żeńskich i męskich.

W spotkaniu ze strażakami OSP Wej-
herowo uczestniczyli: z-ca prezydenta 
Arkadiusz Kraszkiewicz, sekretarz Bo-
gusław Suwara oraz Waldemar Lewan-
dowski z Inspektoratu Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego UM.

Źródło: UM Wejherowo fo
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Pod pomnikiem Armii Krajowej przedsta-
wiciele władz miasta wraz z radnymi oraz de-
legacja powiatu – Wicestarosta Wejherowski 
Jacek Thiel i Członek Zarządu Powiatu Wej-
herowskiego Jolanta Król, złożyli kwiaty i za-
palili znicze.

– W rocznicę tego bohaterskiego zrywu od-
dajmy hołd jego uczestnikom oraz wszystkim 

obrońcom naszej Ojczyzny. To jest nasz dług 
wdzięczności wobec wszystkich, którzy wal-
czyli i ginęli za naszą wolność. Niech pamięć 
o bohaterskich czynach Powstańców War-
szawskich będzie ciągle obecna wśród teraź-
niejszych i przyszłych pokoleń. – powiedział 
Wicestarosta Wejherowski Jacek Thiel.

Dokładnie 78 lat temu – 1 sierpnia 1944 r. 

o godzinie 17:00 rozpoczęło się Powstanie 
Warszawskie. Była to największa akcja zbroj-
na polskiego podziemia niepodległościowego, 
która miała na celu wyzwolenie stolicy spod 
niemieckiej okupacji. Powstanie planowane 
na kilka dni upadło po 63 dniach walki.

Źródło: Starostwo Powiatowe 
w Wejherowie

W hołdzie Bohaterom 
Powstania Warszawskiego

POWIAT | Z okazji 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, 1 sierpnia punktualnie o go-
dzinie 17.00 w Rumi uczczono pamięć poległych powstańców. 
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- Obecnie trwają prace przy 
nowej sieci wodociągowej, 
z czym wiążą się zakłócenia 
w dostawach wody - mówi 
Halina Grzeszczuk, Zastęp-
ca Burmistrza Miasta Redy 
- Do 16 sierpnia na przerwy 
w dostawach muszą się 
przygotować mieszkańcy ulicy 
Topolowej, na odcinku między 
ulicami Wrzosową i Wiśniową.
Wyłączenia wody mogą na-
stępować w godzinach 8-16. 
W pozostałych godzinach 
sieć wodociągowa będzie 
działać. Na czas przerw 
zabezpieczono tymczaso-
wy punkt czerpalny przy ul. 
Topolowej 43.
Ponieważ na czas inwestycji 
zmieniono organizację ruchu, 
problem z dotarciem do pose-

sji mają także śmieciarki.
- Na dwa miesiące, lipiec 
i sierpień, na ulicy Topolowej 
zmieniamy system odbioru 
odpadów zmieszanych – 
mówi Halina Grzeszczuk – 
Odpady zmieszane powinny 
być zbierane do czarnych 
worków, które 3 sierpnia 
dostarczyła mieszkańcom 
firma Sanipor. Pełne worki 
należy wystawiać w dniu 
odbioru przy jednym z trzech 
skrzyżowań: Topolowa/Brzo-
zowa, Topolowa/Wiśniowa lub 
Topolowa/Wrzosowa. Har-
monogram odbioru pozostaje 
bez zmian.
Kompleksowa przebudowa 
dwóch dróg osiedlowych, 
jakimi są ulice Topolowa i Jo-
dłowa, stanowi etap porząd-

kowania infrastruktury drogo-
wej w Ciechocinie. Zgodnie 
z zasadami zrównoważonego 
rozwoju, przewidziane w pro-
jekcie technologie bazują na 
rozwiązaniach przyjaznych 
dla środowiska naturalnego, 
dążąc do zmniejszenia emisji 
zanieczyszczeń i hałasu. Roz-
wój lokalnej sieci dróg popra-
wi bezpieczeństwo i stworzy 
spójny system transportowy, 
a poprawa stanu miejskiej 
infrastruktury przełoży się 
na oszczędności kosztów 
eksploatacji miejskich ulic, co 
w każdym budżecie stanowi 
istotną pozycję.
- Przepraszamy za niedogod-
ności i prosimy mieszkańców 
o wyrozumiałość - dodaje 
Halina Grzeszczuk – Pamię-

tajmy też o zwracaniu uwagi 
na oznaczenia tymczasowej 
organizacji ruchu. Staramy 
się, aby utrudnienia nie trwa-
ły dłużej, niż to konieczne.
Całkowita wartość inwestycji 
wynosi 6 452 156,57 zł. Pro-
gram „RZĄDOWY FUNDUSZ 
POLSKI ŁAD: PROGRAM 
INWESTYCJI STRATEGICZ-
NYCH – Edycja nr 1, ze 
środków Funduszu Przeciw-
działania COVID-19” będzie 
realizowany poprzez promesy 
inwestycyjne udzielane przez 
Bank Gospodarstwa Krajowe-
go. Uzyskane dofinansowanie 
w kwocie 5 700 000,00 zł po-
krywa 88% kosztów, pozosta-
łe 12% stanowi wkład własny 
samorządu.
Źródło: UM w Redzie

utRudnienia W zWiązku z pRzebudoWą uliCy topoloWej
Reda | W Redzie trwa przebudowa ulic topolowej i jodłowej. to inwestycja, na którą Gmina pozyskała prawie sześć milionów zło-
tych z programu Rządowy Fundusz polski ład: program inwestycji strategicznych. Mieszkańcy muszą liczyć się z utrudnieniami.

fot. UM w Redzie

W Paradzie wzięły udział lokalne sołectwa, organizacje, Klub Sportowy 
Stolem oraz oczywiście orkiestry dęte: Gminna Orkiestra Dęta Gniewino 
Orkiestra Dęta z Pinczyna, Orkiestra Dęta OSP Wierzchucino, Orkiestra 
Dęta Gminnego Ośrodka Kultury w Luzinie, Orkiestra Dęta Parafii NMP 
Królowej Różańca Św. W Gdańsku, Gminna Orkiestra Dęta Łęczyce, Or-
kiestra Dęta OSP Sławoszyno oraz Zespół Folklorystyczny Nadolanie.

Orkiestry oraz Zespół Folklorystyczny umilały czas na Placu od godziny 
13:00 do godz. 17:00. A na placu czekały stoiska z festiwalowymi gadżeta-
mi, Koła Gospodyń Wiejskich ze swoimi wypiekami i nie tylko, urządze-
nia rekreacyjne dla dzieci oraz animatorki z „Bajkovych Animacji”.

W ramach wydarzenia na placu ustawiono również stoisko Fundacji 
"Kotikowo" oraz organizacji OTOZ "Animals - Schronisko Dąbrówka, 
Czymanowo odwiedził także Pan Zbigniew Stefaniak, niepełnosprawny 
maratończyk – złoty człowiek, który zbiera fundusze na rozwijanie spor-
towych pasji.

Gwiazdą tegorocznego święta był zespół KOMBII, który przyciągnął 
tłumy fanów na Plac Koncertowy w Czymanowie. Oprócz tego zagrali dla 
nas: wszystkim znany zespół Disco Polo CLIVER oraz Biała Armia Cover 
Bajm. Czas umilali nam również AWIŃSKI SHOW. Na koniec odbył się 
zapierający dech w piersiach pokaz laserowy.

Sponsorem Głównym Dni Gminy Gniewino była spółka Polskie Elek-
trownie Jądrowe sp. z o.o., odpowiedzialna za przygotowanie procesu inwe-
stycyjnego w projekcie budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.

24 lipca na Przystani w Nadolu odbył się Krancbal, nie zabrakło kaszub-
skich zespołów folklorystycznych m.in. Nadolan, Kosakowian czy Kaszu-
bianek. Na terenie Skansenu i Przystani można było podziwiać oraz kupić 
wyroby rękodzielnicze, miody, wypić kawę, zjeść ciasto i chleb ze smalcem 
u Kół Gospodyń Wiejskich. Na koniec wszyscy bawili się razem z zespo-
łem weselnym DAMIO.

Źródło: UG Gniewino

Za nam dni Gminy 
Gniewino 2022 r.
GMINA GNIEWINO | Na Placu Koncertowym w Czymanowie 23 
lipca odbyły się kolejne Dni Gminy Gniewino 2022. Jak co roku zaczęły 
się od uroczystej Parady, w której wzięło udział 300 osób.
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W Rodzinnym Parku Miejskim nie zabrakło spacerowiczów, 
sportowców, miłośników grillowania, a także melomanów. 
Dla tych ostatnich, w ramach tradycyjnego letniego cyklu 
„Kameralna Reda”, w parkowym amfiteatrze wystąpił wro-
cławski zespół MUNDINOVA. Dwa lata temu zespół wydał 
debiutancki album pt. „W drodze”, zawierający dziesięć 
autorskich kompozycji z pogranicza popu, etno i jazzu. 
Mogliśmy je usłyszeć w Redzie.
- Dziękujemy za ten wspaniały koncert, który na długo 
zapisze się w pamięci stałych słuchaczy Kameralnej Redy – 
mówi Tomasz Wiśniewski, dyrektor Fabryki Kultury.
MUNDINOVA zagrali w składzie: Dorota Kołodziej (wokal), 
Marzena Cybulka (bas i kontrabas) oraz Michał Wilczyński 
(gitara).
W najbliższą niedzielę na „Kameralnej Redzie” wystąpi duet 
trębaczy - Jakub Falkowski i Damian Dampc. Organizato-
rem cyklu jest Fabryka Kultury w Redzie.
Natomiast już 21 sierpnia Fabryka Kultury zaprasza na 
kolejny redzki Pchli Targ.
- Każda kolejna edycja Pchlego Targu cieszy się coraz 
większym zainteresowaniem – mówi Tomasz Wiśniewski – 
Można tu znaleźć prawdziwe perełki rękodzieła i nie tylko. 
Zainteresowanych wystawców zapraszamy do zgłaszania 
się pod adresem mailowym: biuro@fabrykakultury.pl. Zgło-
szenia przyjmujemy do 16 sierpnia.
Źródło: UM w Redzie

W Redzie WakaCje 
z Muzyką i nie tylko
Reda | Chociaż pogoda w wakacyjne weekendy bywa 
różna, to w ostatnią niedzielę lipca aura wyjątkowo 
sprzyjała tym, którzy zdecydowali się wyjść z domu.

fot. Michał Kaczmarek

W ramach Budżetu Obywatelskiego po-
wstają siłownie zewnętrzne, odnawiane i mo-
dernizowane są również tereny zwyczajowo 
pełniące funkcje rekreacyjne. Jednym z takich 
miejsc jest boisko w ciechocińskim parku.

- To bardzo popularne miejsce wśród miesz-
kańców Ciechocina – mówi Halina Grzesz-
czuk, zastępca burmistrza Redy – Niestety, 
ukształtowanie terenu i brak skutecznego od-
prowadzenia wód opadowych powodowały, że 
po opadach deszczu na płycie boiska zalegała 
woda, co uniemożliwiało bezpieczne roze-
granie meczu, a nawierzchnia ulegała bardzo 
szybkiej degradacji. 

O tym, że boisko w Ciechocinie jest po-
trzebne, wiadomo było od lat. Nikogo więc 
nie zdziwił fakt, że wśród zwycięskich projek-
tów Budżetu Obywatelskiego 2019 znalazła się 
przebudowa parkowego boiska, tak by mogło 

być wykorzystywane do celów rekreacyjnych 
zarówno przez mieszkańców jak i uczniów 
pobliskiej szkoły. Według projektu, inwesty-
cja miała być podzielona na etapy. Pierwszy 
przewidywał wykonanie odwodnienia terenu, 
drugi - nową nawierzchnię wraz z niezbędną 
infrastrukturą.

- Po dokładnej analizie warunków grunto-
wych okazało się, że realizacja projektu w pier-
wotnym kształcie jest niemożliwa – mówi 
Halina Grzeszczuk – Wykonanie zakładanego 
odwodnienia wiązałoby się z koniecznością 
wymiany gruntu do około metra głębokości. 
Tym samym koszty inwestycji drastycznie by 
wzrosły, znacznie przekraczając limity okre-
ślone w zasadach Budżetu Obywatelskiego.

Wstrzymanie realizacji projektu zbiegło 
się w czasie z wybuchem pandemii, która 
skutecznie zablokowała wiele przedsięwzięć. 

Jednocześnie władze Redy we współpracy 
z projektodawcami szukały możliwości wyj-
ścia z sytuacji.

- Zdecydowaliśmy się wykorzystać istniejący 
rów odwadniający i wykonać spadki zapew-
niające właściwy odpływ wody z powierzch-
ni boiska – dodaje Halina Grzeszczuk – To 
wymagało bardzo precyzyjnego wyrównania 
i wyprofilowania terenu. W międzyczasie wy-
konujemy naprawę ogrodzenia i renowację 
bramek.

Nowe boisko o wymiarach 26 na 47 metrów 
posiada naturalną, trawiastą murawę. Trawa 
została już ułożona, obecnie wykonawca czu-
wa nad procesem jej ukorzeniania, pilnując 
odpowiedniego nawodnienia gruntu i nawo-
żenia. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, 
boisko powinno być gotowe we wrześniu.

Źródło: UM w Redzie

Długo wyczekiwane 
boisko na ukończeniu

REDA | Bardzo ważną kwestią dla mieszkańców Redy jest możliwość aktywnego spędzania czasu 
na świeżym powietrzu. W mieście nie brakuje terenów zielonych i obiektów sportowych.
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- Zapraszamy serdecznie do holu główne-
go Hali Sportowej w Szemudzie przy ulicy 
Szkolnej 4A. Biblioteka oferuje wszystkie 
dotychczasowe usługi oraz pełen dostęp do 
księgozbioru. To tymczasowa siedziba naszej 

biblioteki w Szemudzie. - informuje Urząd 
Gminy.

Warto przypomnieć, że nowoczesna media-
teka z piękną antresolą i czytelnią powstaje 
w kompleksie Centrum Samorządowego. 

W tym momencie trwają prace wewnątrz 
budynku to miedzy innymi wykończenia po-
szczególnych pomieszczeń. Oddanie budynku 
do użytku planowane jest na jesień.

Źródło: UG Szemud

Tymczasowe miejsce
GMINA SZEMUD | Od 1 sierpnia biblioteka w Szemudzie zmieniła swoją lokalizację. Już niedługo znajdzie się w nowym miejscu.
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Tym razem rywalizacja odbywała się 
w dwóch kategoriach wiekowych U-14 
oraz U-21. Ponadto dla najmłodszych od-
bywały się miniturnieje „Sportowe Kębło-
wo”. W sumie ze wszystkich piłkarskich 
zmagań, skorzystało blisko 400 zawodni-
ków, nie tylko z terenu gminy Luzino.

W ogólnej klasyfikacji U-14 najlepszą 
drużyną okazał się zespół Laga na Rober-
ta, który w ostatniej kolejce zajął 3 lokatę, 
co wystarczyło do zwycięstwa w całej li-
dze. Drugą lokatę zajęła Lechia Gdańsk, 
zwycięzca ostatniej kolejki, a na najniż-
szym stopniu podium stanęli Mleczne 
Predatory. Czwarte miejsce zajął FC Wa-
tykan a na piątym miejscu rywalizacje za-
kończyli Żugajki. Królem strzelców został 
Kuba Bacławski. Kolejne miejsca zajęli: 
Wiatraki, Drewniaki, FC Sokoliki, Wia-
traki 2 , Muzykanci Klocucha, Kamyki 
oraz Minionki.

Wielkie emocję, już tradycyjnie, towarzy-
szyły zmaganiom w kategorii U-21, w któ-
rej w sumie rywalizowało aż 16 drużyn.

Po 4 kolejkach ligowych najlepsi okazali 
się zawodnicy RKS Wojak, wyprzedza-
jąc Sołtys Team oraz Gościcino. Tuż za 
podium wylądowała Budowa FC, a pią-
tą lokatę zajął Watykan. Kolejne miejsca 
przypadły: Duma Pomorza, Nie wiem, 

Budowa FC, Dzikie Kaczki, Adasie, Mu-
rarze, Apap Noc, Tartak, RKS Huwda, Żu-
gajki, AA, FC Łebieńska. Królem strzel-
ców został Kacper Miotk.

O ostatecznym kształcie końcowej ta-
beli, decydował ostatnia kolejka, w której 
Sołtys Team w finale pokonał Budowę FC, 
dzięki czemu z 6 miejsca awansował na 2 

lokatę w klasyfikacji końcowej. Podium 
ostatniej kolejki zamknęło Gościcino, 
a o ich miejscu zdecydował jeden punkt 
bonusowy.

- Gratulujemy i dziękujemy za wspólną 
zabawę przez wszystkie 4 turnieje! Fre-
kwencja po raz kolejny, pozytywnie nas 
zaskoczyła, do zobaczenia w kolejnej edy-
cji! - informuje GOSRiT Luzino.

Warto dodać, że to już 8 edycja roz-
grywek wakacyjnych na boisku w Kę-
błowie, gdzie rok rocznie gromadzą się 
setki młodych adeptów futbolu, którzy 
w duchu fair play rywalizują w monto-
wanych przez samych uczestników „Dzi-
kich Drużynach”. Sami wymyślając sobie 
egzotyczne nazwy, które często towarzy-
szą im przy okazji różnych turniejów 
organizowanych przez GOSRiT Luzino. 
Ponadto już tradycyjnie uczestnicy za-
wodów współorganizują rozgrywki, m 
in. poprzez sędziowanie, oprawę medial-
na, sprzątanie po zawodach, co tworzy 
wspaniała atmosferę na boisku w Kębło-
wie, której towarzyszy również rzesza ki-
biców, kolegów i koleżanek.

- Rozgrywki zostały zorganizowane 
przez KTS-K i GOSRiT Luzino, pizze dla 
zwycięzców każdej kolejki już tradycyjnie 
ufundowała Chata Kębłowo. Nagrody 
ufundowali: gmina Luzino, Pomorski LZS 
i Pomorski ZPN. Dziękujemy i zaprasza-
my za rok. - dodają organizatorzy.

Źródło: GOSRiT Luzino

Prawie 400 zawodników zagrało 
w Lidze „Dzikich Drużyn”

PIŁKA NOŻNA | Z końcem lipca zakończyły się rozgrywki tegorocznej edycji Wakacyjnej Ligi Piłki Nożnej w Kębłowie dla „Dzikich Drużyn”.
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Podczas spotkania kończącego akcję na 
terenie boiska Jamajka zastępca prezy-
denta Arkadiusz Kraszkiewicz i trener-
skarbnik Tadeusz Ciapa wręczyli wszyst-
kim uczestnikom pamiątkowe medale 
i zdjęcia drużyny, w której występowali 
jako zawodnicy.
Arkadiusz Kraszkiewicz pogratulował 
wszystkim udanej akcji, która uatrakcyjniła 
czas wolny podczas wakacji i pozwoliła 

podnieść na wyższy poziom umiejętności 
sportowe, zwłaszcza gry w piłkę nożną.
Natomiast Tadeusz Ciapa poinformował, 
że zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią 
w piątek odbędzie się mecz w Żelistrzewie 
pomiędzy drużynami Błękitni Wejhero-
wo i Futbol-Talent Warszawa, a później 
wycieczka do Pucka na lody i nad Zatokę 
Pucką.
Źródło: UM Wejherowo

WakaCje z błękitnyMi
piłka nożna | przez minione dwa tygodnie na boisku jamajka przy wieżowcach trwała 
półkolonijna akcja lato z błękitnymi, podczas której ponad setka wejherowskich dzieci 
uczestniczyła w zabawach z piłką i rozgrywkach w piłkę nożną. zajęcia prowadzili trene-
rzy akademii piłki nożnej błękitni Wejherowo.

fot. UM Wejherowo

Bieganie jest najprostszą formą sportu, który może być 
uprawiany jak profilaktyka przed chorobami cywilizacyj-
nymi, na które każdy z nas jest narażony. Innym ważnym 
celem tych sportowych zmagań jest ukazanie urokliwych 
miejsc naszego regionu.

Start biegu odbędzie się 13 sierpnia o godzinie 11,00 
w Szemudzie na ul. Szkolnej, gdzie znajduje się hala spor-
towa.

Zapisy, regulamin i mapa biegu dostępne są na stronie 
www.biegszemud.cyklkb.pl.

Niektóre odcinki biegu zostały poprowadzone drogami 
publicznymi, które to będą zabezpieczali funkcjonariusze 
oraz obsługa techniczna biegu. Z tego też powodu w godzi-
nach od 11,00 do godziny 12,30 będą występowały czasowe 
utrudnienia w ruchu pojazdów w obrębie wsi Grabowiec.

Źródło: UG Szemud

XVII Kaszubski Bieg 
Lesoków w Szemudzie
BIEGI | Kaszuby Biegają to cykliczne imprezy sportowe na terenie malowniczych Kaszub. Ich celem jest 
przede wszystkim popularyzacja biegania.
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