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Na końcowy efekt złożył się atrakcyjnie 
przygotowany przez Wejherowskie Cen-
trum Kultury program, ze znakomitymi 
zespołami, straganami tematycznymi, 
a także Kinem Retro w Parku Cedron. 
Tegoroczna potańcówka odbywała się 
pod tematycznym prymatem tanga.

Jak informuje dyrektor WCK Jolanta 
Rożyńska zespół pracowników Filhar-
monii Kaszubskiej zgłębił temat tanga 
kompleksowo i historycznie. Okazało 
się, że w okresie międzywojennym na-
grano w Polsce około 4 tysiące tang, 
a wiele z nich było szlagierami. Dlatego 
postanowiono przybliżyć wejherowskiej 
publiczności ten rytm i jego historię 

w ofercie muzycznej, wystawie plaka-
tów, projekcji filmów w Kinie-Retro, jak 
i nauce kroków. W tym celu zbudowano 
dużą podłogę do tańca i mniejszą pod-
łogę przy mini-scence. Dyrektor WCK 
przypomniała, że wcześniej zorgani-
zowano też letnie warsztaty nauki tan-
ga dla mieszkańców, w których wzięło 
udział 10 par.

Stragany i Stroje
- Na każdą naszą potańcówkę przygo-

towujemy zawsze stargany. W tym roku 
były tematycznie związane z okresem 20-
lecia międzywojennego. Można było ku-
pić na nich małe wiązanki kwiatów, była 

degustatornia z owocami i stoisko z le-
moniadą. Nowością było stoisko z opa-
skami retro symbolizującymi 20-lecie 
międzywojenne, a także stoisko z dyplo-
mowanym zielarzem, którego nazwali-
śmy po staremu – felczerem. Zielarz oka-
zał się strzałem w dziesiątkę, bo cały czas 
miał powodzenie. Zaś pani Lidia Müller 
ponownie przygotowała wystawę strojów 
wieczorowych w witrynie swojego skle-
pu – mówi Jolanta Rożyńska nadmienia-
jąc, że dzięki współpracy z Teatrem im. 
W. Gombrowicza w Gdyni udało się też 
wypożyczyć stroje do stworzenia nastro-
ju retro.

Klimat tanga w muzyce
Dodajmy, że w klimacie tanga przygry-

wała kapela „Warszawiaki”, która wpro-

wadziła publiczność w atmosferę melodii 
podwórkowych, z fragmentami humory-
styki warszawskiej przedwojennej ulicy 
i charakterystyczną manierą w mowie. 
Wyjątkowy klimat stworzył znany z wie-
lu aranżacji Paweł Nowak ze swoim ze-
społem. Na koniec wystąpiła Warszawska 
Orkiestra Sentymentalna, która w po-
przednich latach bywała już w Wejhero-
wie podbijając serca wejherowian.

- Każdego roku przychodzę na Retro-
Potańcówkę i zawsze doskonale się bawię. 
Uwielbiam tańczyć tango. Wejherowskie 
Centrum Kultury każdego roku zaskaku-
je nas nowymi pomysłami – powiedziała 
nam pani Wiesia z Wejherowa.

- Jestem mile zaskoczona, że społecz-
ność miasta tak znakomicie się zorgani-
zowała na tej imprezie. Są starsi i młodsi. 

Jest przepiękna i cudowna atmosfera. Nie 
żałuję, że tutaj przyjechałam – mówi pani 
Agnieszka z Rumi.

- Podoba mi się Potańcówka-Retro. 
Dużo humoru i wesołej muzyki, a także 
okazja do zrobienia ciekawych zdjęć – 
podkreśla pan Michał z Redy.

W tym roku do Potańcówki Retro-Wej-
herowo wykorzystano także znakomitą 
przestrzeń Parku Cedron, gdzie zosta-
ło umieszczone Kino-Retro, w którym 
wyświetlano filmy kina niemego z Polą 
Negri, Chaplinem i innymi lubianymi 
postaciami tego kierunku kinematogra-
fii. Emisji filmów towarzyszyła muzyka 
w wykonaniu zespół „Czerwie”. Propo-
zycja kina niemego spotkała się również 
sporym zainteresowaniem mieszkańców.

Źródło: UM Wejherowo

Potańcówka Retro-Wejherowo 
w rytmie tanga

WEJHEROWO | Sierpniowa Potańcówka Retro-Wejhero-
wo cieszyła się ponownie wielkim powodzeniem, zarów-
no wśród mieszkańców, turystów jak i osób z okolicznych 
miejscowości.
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Budżet obywatelski, zwany inaczej partycy-
pacyjnym, polega na tym, że władze miasta 
wyznaczają część środków z budżetu, które 
zostaną rozdysponowane przy aktywnym 
udziale obywateli. Mieszkańcy zgłaszają propo-
zycje działań inwestycyjnych i remontowych, 
które mogą przyczynić się do zwiększenia 
bezpieczeństwa, rozbudowy infrastruktury czy 
poprawy estetyki miasta.
- Zgłaszane projekty muszą dotyczyć takich 
obszarów jak: ład przestrzenny, rekreacja, ulep-
szenie i wzbogacanie najbliższego otoczenia 
oraz inwestycje w przestrzeni publicznej z wy-
łączeniem budynków – mówi Hanna Janiak, 
Sekretarz Miasta Redy.
Czas realizacji projektu nie może przekroczyć 
jednego roku kalendarzowego (budżetowego). 
Suma na realizację zgłoszonego zadania nie 
może być wyższa niż 100 tys. zł. W przyszłym 
roku na realizację budżetu obywatelskiego 
Reda zamierza przeznaczyć maksymalnie 400 
tys. złotych. Ostateczna kwota środków prze-
znaczonych na realizację projektów w ramach 
Budżetu Obywatelskiego zostanie zatwierdzo-

na przez Radę Miejską w Redzie w budżecie 
miasta na 2023 rok.
- W ramach Budżetu Obywatelskiego każ-
dy mieszkaniec ma prawo do złożenia tylko 
jednego projektu. Projekty składamy drogą 
elektroniczną przez stronę www.bo.reda.pl lub 
w formie papierowej, na specjalnym formularzu 
zgłoszeniowym, wraz z załączoną listą co naj-
mniej 15 mieszkańców miasta Redy popierają-
cych projekt. Wzory dokumentów również znaj-
dziemy na stronie www.bo.reda.pl Pamiętajmy, 
że lista osób popierających projekt musi być 
wypełniona czytelnie, zawierać takie dane, jak 
imię, nazwisko i adres zamieszkania oraz musi 
być podpisana przez wszystkie osoby wpisane 
na listę – informuje Hanna Janiak.
Szczegóły określa Uchwała nr XL/405/2021 
Rady Miejskiej w Redzie z dnia 2 grudnia 2021 
r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta 
Redy konsultacji społecznych dotyczących 
Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok oraz Za-
rządzenie nr ZF.9.2022 Burmistrza Miasta Redy 
z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie harmonogramu, 
miejsca oraz zasad zgłaszania projektów do 

Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok. 
Oba dokumenty znajdziemy na stronie 
internetowej poświęconej budżetowi 
obywatelskiemu www.bo.reda.pl
Budżet obywatelski w Redzie jest realizo-
wany od 2017 roku. Dzięki niemu miasto 
wzbogaciło się m.in. o takie inwestycje, 
jak psi park, parkingi rowerowe przy 
szkołach, place zabaw i wyremontowane 
chodniki.
Harmonogram prac:

od 16 sierpnia do 15 września składanie •	
propozycji projektów
od 16 września do 29 października we-•	
ryfikacja zgłoszonych propozycji przez 
Komisję ds. budżetu Obywatelskiego
od 15 listopada do 30 listopada •	
mieszkańcy Redy głosują na wybrane 
projekty 
do 7 grudnia ogłoszenie wyników •	
głosowania
Więcej informacji dostępnych jest na •	
stronie www.bo.reda.pl.

Źródło: UM w Redzie

można SKładać projeKty do Budżetu oBywatelSKiego 2023
reda | od 16 sierpnia do 15 września urząd miasta w redzie zbiera propozycje inwestycji i zadań w ramach Budżetu obywatel-
skiego na rok 2023. do rozdysponowania jest do 400 tysięcy złotych.

fot. pixabay.com
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– Wkraczamy w kolejny etap tworzenia 
strategicznych dróg w Gminie Szemud. 
Razem z Powiatem Wejherowskim roz-
poczęliśmy budowę ważnej inwestycji, 
która poprawi jakość poruszania się po 
Koleczkowie oraz usprawni korzystanie 
z węzła na Trasie Kaszubskiej - informuje 
Urząd Gminy.

Przebudowa ulicy Chylońskiej i Wejhe-
rowskiej to długo wyczekiwana inwesty-
cja przez mieszkańców Koleczkowa, ale 
także wszystkich kierowców. Ilość samo-
chodów przemieszczających się po tych 
drogach cały czas rośnie i odzwierciedla 
się to w korkach, które tworzą się nie tyl-
ko w okresie letnim.

– Od wielu lat obserwujemy jak ruch 
na ulicy Chylońskiej się zwiększa, dla-
tego podjęliśmy decyzję o przebudowie 
układu drogowego w tym miejscu. Za-
rząd Dróg Powiatowych prowadzi tę in-
westycję i zrobi wszystko aby przebiegała 
sprawnie. W tym momencie jeszcze nie 
ma żadnych utrudnień dla kierowców, 
bo budujemy nowy odcinek przebiegu 
drogi Chylońskiej, ale potem trzeba bę-
dzie niestety puścić ruch wahadłowy, 
więc utrudnienia powstaną. Efektem 

prac będą dwie drogi, które wraz z ron-
dem wybudowanym w przyszłym roku 
usprawnią ruch - mówi Starosta Wejhe-
rowski Gabriela Lisius.

Pierwszy już rozpoczęty etap przebu-
dowy ulicy Chylońskiej będzie kosztował 
samorządy ponad 8,3 mln zł. Powstaje 
teraz tak zwana Nowa Chylońska. Fi-
nansowanie pochodzi z trzech źródeł: 
dofinansowanie pozyskane przez Powiat 
Wejherowski z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg w wysokości 2.744.323,00, 
środki Powiatu Wejherowskiego w wyso-
kości 2.429.451,00 zł oraz środki Gminy 
Szemud w wysokości 3.106.047,00 zł. 
Dzięki połączeniu sił powstaje bajpas, 
który połączy ulicę Chylońską wraz z uli-
cą Wejherowską oraz z ulicą Kieleńską. 
Kolejny etap będzie polegał na połącze-
niu wszystkich tych dróg rondem, co po-
zwoli skanalizować ruch również z Trasy 
Kaszubskiej.

– To wielka radość, że po tak długim 
planowaniu i poszukiwaniu dofinanso-
wań udało się teraz wbić pierwszą łopa-
tę pod tą niezwykle ważną inwestycję. 
Zmienimy oblicze Koleczkowa wraz 
z Powiatem Wejherowskim za ponad 8 

mln zł. Nie możemy zapomnieć o zna-
czących środkach od rządu. Marzenia się 
spełniają. Wszyscy mieszkańcy jak i kie-
rowcy odczują wielką ulgę. Muszę jednak 
już w tym miejscu przeprosić za czasowe 
utrudnienia w ruchu na ulicy Chylońskiej. 
Budujemy teraz nowy bajpas, ale później 
będziemy przebudowywać starą ulicę. 
Liczymy, że prace przebiegną bardzo 
sprawnie i bez żadnych utrudnień. Musi-
my uzbroić się w cierpliwość. Robimy to 
wszystko, aby w niedługiej perspektywie 
zlikwidować powstające w Koleczkowie 
korki. W przyszłym roku rozpoczniemy 
budowę ronda i być może wtedy również 
wykonamy ostatni etap ulicy Chylońskiej 
czyli od tak zwanej piekarni w kierunku 
do samego końca naszej gminy i powiatu 
wejherowskiego. W ten sposób przebu-

dujemy całe centrum Koleczkowa, które 
zyska nowe oblicze - mówi Wójt Gminy 
Szemud Ryszard Kalkowski.

Zadanie jest istotne ze względu na bu-
dowaną drogę ekspresową S6.

– Ulica Chylońska stanowi bardzo ru-
chliwy ciąg komunikacyjny, który w go-
dzinach szczytu jeszcze się nasila, a po 
oddaniu Trasy Kaszubskiej na pewno 
wzrośnie. Po powstaniu nowego prze-
biegu ulicy i budowie ronda ten ruch 
z pewnością zostanie rozładowany, gdyż 
kierowcy będą mogli korzystać z już 
istniejącego układu ulicy Chylońskiej, 
który zostanie zachowany oraz z nowe-
go odcinka ulicy – mówi Wicestarosta 
Jacek Thiel. – Zakres prac obejmie także 
wykonanie ścieżek pieszych i pieszo-ro-
werowych, budowę zatok autobusowych, 

przebudowę istniejących zjazdów, budo-
wę kanalizacji deszczowej czy rozbudo-
wę oświetlenia drogowego. Planowany 
termin zakończenia pierwszego etapu 
inwestycji to koniec stycznia 2023 r. 

Na realizację kolejnego etapu zadania 
Powiat Wejherowski również będzie apli-
kował o środki z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg, aby w przyszłym roku 
zakończyć projekt. 

– W związku z budową ronda prowa-
dziliśmy rozmowy z marszałkiem woje-
wództwa, ponieważ inwestycja będzie 
realizowana na drodze wojewódzkiej. 
Marszałek zadeklarował pomoc przy fi-
nansowaniu tego etapu – wyjaśnia Staro-
sta Wejherowski Gabriela Lisius.

Źródło: UG Szemud, Starostwo 
Powiatowe w Wejherowie

Ulica Chylońska w Koleczkowie zostanie 
przebudowana POWiat | Na terenie Gminy Szemud ruszyły kolejne prace drogowe prowadzone przez Po-

wiat Wejherowski. W ramach zadania wyremontowany zostanie fragment ulicy Chylońskiej 
i wybudowany nowy odcinek, który będzie prowadził do przyszłego ronda na drodze woje-
wódzkiej 218. Zadanie zostało podzielone na dwa etapy.
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- Zapraszamy w niedzielę, 28 sierp-
nia 2022 r. w godz. od 11.00 do 17.00 na 
obiekt rekreacyjno-sportowy na Osiedlu 
Przyjaźni (za dawnym hotelem Bliza). Po-
mysłodawcą i inicjatorem kiermaszu jest 
radny miejski Leszek Szczypior, organiza-
torem w formie Festynu Edukacyjnego bę-
dzie Wejherowski Zarząd Nieruchomości 
Komunalnych. Organizator nie pobiera 
żadnych opłat od sprzedających i kupują-
cych. - zachęca Urząd Miasta Wejherowa.

O atrakcyjności i pożyteczności pchlich 
targów już dawno przekonali się miesz-
kańcy wielu miast, a ostatnio mieszkańcy 
sąsiedniej Redy. Na tego typu kiermaszu 
można kupić i sprzedać dosłownie wszyst-
ko, pod warunkiem, że nie jest to jest rzecz 
nowa, prosto ze sklepu czy hurtowni, lecz 
używana, bądź dużo wcześniej nabyta, ale 
wciąż użyteczna.

- Inicjatywa zorganizowania pierwsze-
go Pchlego Targu w Wejherowie wzięła 
się z kilku powodów - wyjaśnia radny 
Leszek Szczypior, pomysłodawca wyda-
rzenia. - Po pierwsze jest takie oczeki-
wanie mieszkańców, którzy się do mnie 
zwrócili z prośbą w powyższej sprawie. 
Po drugie zależy mi bardzo na integra-
cji środowiska, w którym mieszkam. 
A po trzecie najważniejsza jest troska 
o środowisko. Dajemy przedmiotom 
drugie życie. W naszych piwnicach, na 
strychach czy w mieszkaniach zalegają 

różne przedmioty, których nie używamy, 
zostały zapomniane, a mogą się przydać 
komuś innemu, mogą być dla niego istną 
perełką. Możemy je odsprzedać po ni-
skiej cenie, zakupić lub wymienić na coś 
innego. Ważne jest aby dbać o spuściznę 
po naszych przodkach. Taki Pchli Targ 
uczy tego, że nie powinno się niczego 
marnować, wyrzucać. Razem z WZNK 
zapraszamy wszystkich mieszkańców!

Na Pchlim Targu mogą być sprzedawane 
używane sprzęty AGD, elektronika, sprzęt 
fotograficzny, wędkarski, sportowy, in-
strumenty muzyczne, antyki, przedmioty 
kolekcjonerskie, odzież, artykuły deko-
racyjne, drobne rękodzieło, biżuteria, za-
bawki, książki, podręczniki szkolne, płyty, 
kasety, bądź używane części zamienne 
urządzeń domowych lub narzędzi. Precy-
zuje to Regulamin Pchlego Targu dostęp-
ny m.in. w WZNK, który zawiera szczegó-
ły dotyczące kiermaszu.

Regulamin nie stwarza miejsca dla pro-
wadzenia działalności gospodarczej. Oso-
by prywatne mogą oferować jedynie swoje 
używane przedmioty. Wyklucza się przed-
mioty niebezpieczne, wymagające konce-
sji lub których posiadanie jest niezgodne 
z prawem. Przedmioty, które będą nie-
zgodne z charakterem kiermaszu, mogą 
spowodować wyłączenie ze stoiska i za-
kaz oferowania do sprzedaży lub zamiany 
w ramach Pchlego Targu. Organizator nie 

ingeruje w realizowane transakcje stron 
w zakresie oferowanych cen, wartości, ja-
kości i sprawności przedmiotów.

Ponadto warto wiedzieć, że sprzedawca 
we własnym zakresie musi przygotować 
swoje stoisko, na którym będzie ekspo-

nował swoje rzeczy do sprzedaży i ma 
obowiązek zadbać o porządek w swoim 
obrębie w trakcie i po zakończeniu działal-
ności. Należy pamiętać, że osoba niepeł-
noletnia może prowadzić własne stoisko 
jedynie pod nadzorem osoby dorosłej.

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Pchlim 
Targu przyjmuje Wejherowski Zarząd Nieru-
chomości Komunalnych w Wejherowie dro-
gą mailową na adres: sekretariat@wznk.pl lub 
telefonicznie pod numerem: 668 686 490.

źródło: UM Wejherowo

Pierwszy Pchli Targ w Wejherowie
WEJHEROWO | Sposobem na pozbycie się zbędnych, ale dobrych, sprawnych i użytecznych przedmiotów zajmujących dziś miejsce w domu i obrastają-
cych kurzem, a które szkoda wyrzucić i mogą się komuś przydać po rozsądnej cenie, może być pierwszy w Wejherowie Pchli Targ.
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Dodatek przysługiwał będzie gospo-
darstwom domowym, dla których 
głównym źródłem ogrzewania jest 
kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, 
ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, 
piecokuchnia, kuchnia węglowa lub 
piec kaflowy na paliwo stałe.
- Ustawa dokładnie określa rodzaj 
paliwa, na które przysługuje dodatek 
węglowy – mówi Joanna Frankowska, 
kierownik Referatu Bezpieczeństwa 
i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta 
w Redzie – Przez paliwo stałe rozumie 
się węgiel kamienny, brykiet lub pelet, 
zawierające co najmniej 85% węgla 
kamiennego.
Co ważne, paliwo to musi być wy-
korzystywane we wskazanym we 
wniosku głównym źródle ogrzewania 
danego budynku. Właściciele nieru-
chomości już wcześniej informowali 
o posiadanych źródłach ciepła w de-
klaracji do Centralnej Ewidencji Emi-
syjności Budynków (CEEB). Wniosek 
i deklaracja CEEB muszą być spójne.
Wniosek należy złożyć w tej gminie, 
gdzie się faktycznie mieszka. Wzór 
wniosku, jednolity dla całego kraju jest 
dostępny na stronach rządowych oraz 
na stronie Urzędu Miasta w Redzie, 
www.reda.pl.
- Na stronie głównej Urzędu utworzy-
liśmy odnośnik „Dodatek Węglowy”, 
przekierowujący bezpośrednio do 
działu, gdzie znajdują się wszystkie 

niezbędne informacje i wzór wniosku – 
mówi Hanna Janiak, Sekretarz Miasta.
Wypełnione wnioski można składać 
bezpośrednio w Urzędzie lub przez 
ePUAP, pod warunkiem posiadania 
kwalifikowanego podpisu elektronicz-
nego.
- Dla wniosków o dodatek węglowy 
uruchomiliśmy osobne biuro podaw-
cze – mówi Hanna Janiak – Stanowi-
sko znajduje się na parterze budynku 
i jest czynne codziennie, w godzinach 
8:00-15:00. Wyjątkiem jest czwartek, 
wtedy wniosek można złożyć od 9:30 
do 16:30. Urzędnik przyjmujący wnio-
sek sprawdza od razu jego popraw-
ność i kompletność.
Obsługa wniosków o dodatek węglowy 
jest zadaniem zleconym gminy. Po 

przekazaniu pieniędzy przez wo-
jewodę dodatek będzie wypłacany 
przez gminę, jednak po dokładnym 
sprawdzeniu i weryfikacji informacji 
zawartych we wniosku.
- W przypadku wątpliwości lub 
rozbieżności informacji z wniosku 
o dodatek węglowy i wpisu do CEEB 
urzędnicy mogą przeprowadzać 
oględziny celem ustalenia stanu 
faktycznego – mówi Joanna Frankow-
ska – Przypomnieć należy, że każdy 
wnioskujący, pod rygorem odpowie-
dzialności karnej za składanie nie-
prawdziwych oświadczeń, zaświad-
cza swoim podpisem, że informacje 
zawarte we wniosku i deklaracji CEEB 
są prawdziwe.
Źródło: UM w Redzie

urząd gotowy na wnioSKi o dodateK węglowy
reda | dodatek węglowy w wysokości 3000 zł zasili budżety domowe gospodarstw domowych, których źródłem 
ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne.

fot. pixabay.com

- Przypominamy o utrudnieniach w ruchu jakie występują na skrzy-
żowaniu dróg Gdańskiej i Chylońskiej w Kamieniu. - informuje Urząd 
Gminy.

Inwestycja budowana wspólnie z Powiatem Wejherowskim wkroczyła 
w kolejny etap.

W tym miejscu w Kamieniu powstaje rondo i niezbędne jest przebu-
dowanie istniejących ulic. Ekipa budowlana pod koniec zeszłego tygo-
dnia rozpoczęła frezowanie asfaltu. Wiąże się to z wystąpieniem ruchu 
wahadłowego sterowanego przez światła drogowe.

- Prosimy o wyrozumiałość. Niedogodności nie potrwają długo. Pla-
nowane zakończenie inwestycji ma nastąpić pod koniec września. - do-
dają przedstawiciele włodarzy Gminy Szemud.

Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1405 G z drogą powia-
tową nr 1412G na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Kamień. To 
inwestycja przy wiadukcie na ulicy Chylońskiej.

Źródło: UG Szemud

Budowa ronda 
w Kamieniu
GMiNa SZEMUD | Nowe rondo jest częścią znaczącej inwestycji dla 
przemieszczania się po terenie gminy.
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„Jest taki ból, o którym lepiej nie mówić,
bowiem najlepiej wyraża go milczenie”
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Żegnamy działacza samorządowego, serdecznego kolegę oddanego sprawom Pomorza.
Wraz z odejściem Profesora Krzysztofa Szałuckiego nasz region, lokalny samorząd

i polska nauka poniosły niepowetowaną stratę.

Pogrążonej w smutku Rodzinie, Przyjaciołom i wszystkim,  
którzy opłakują śmierć Krzysztofa Szałuckiego, 

wyrazy najgłębszego współczucia składa

Odszedł od nas człowiek szlachetny, ogromnej wiedzy i niezwykłego autorytetu, wychowawca i opiekun młodych naukowców na Wydziale 
Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego, członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego  

w Gdańsku, Sekcji Transportu Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz Rady Naukowej Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni, autor 
i współautor blisko 500 opracowań i ekspertyz naukowo-badawczych, konsultant ekonomiczny kilkudziesięciu przedsiębiorstw i instytucji, 

współautor koncepcji programu restrukturyzacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gdyni, Sopotu, Rumi, Redy, Wejherowa 
i Żukowa, odznaczony wieloma wyróżnieniami  

i godnościami, w tym Medalem 70-lecia Gdyni, Złotą Odznaką Honorową Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Złotym Krzyżem 
Zasługi za działalność na rzecz, rozwoju demokracji, samorządności i społeczności lokalnej. 

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

Prof. dr. hab. nauK eKonomicznych 
KrzySztofa SzałucKiego

wybitnego samorządowca, wieloletniego Skarbnika miasta gdyni 
i Przewodniczącego rady nadzorczej oPec, pracownika naukowego uniwersytetu gdańskiego
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"Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”
Ks. J. Twardowski

składa

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa wraz ze współpracownikami

składa
Starosta Wejherowski Gabriela Lisius

wraz z Zarządem Powiatu
oraz współpracownicy ze Starostwa Powiatowego w Wejherowie 

Zastępcy Kierownika Wydziału Spraw Obywatelskich
Urzędu Miejskiego w Wejherowie

Pani

alicji ĆWieK

Panu

jacKoWi 
grabarczyKoWi

SioStrymatKi wyrazy głębokiego współczucia i żalu z powodu śmierci

wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy z  powodu  śmierci
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"Można odejść na zawsze, by stale być blisko …"
Ks. J. Twardowski
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Żegnamy kobietę, która z olbrzymim zaangażowaniem i oddaniem pełniła swoje obowiązki 
oraz niosła pomoc osobom niepełnosprawnym.

Pogrążonej w smutku i żalu rodzinie,
oraz wszystkim bliskim 

wyrazy najgłębszego współczucia

Z głębokim żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

składają

Bogusław Suwara 
Sekretarz Miasta Wejherowa

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

genoWefy małySzKo
Wieloletniej dyrektor Powiatowego centrum Pomocy rodzinie w Wejherowie, Przewodniczącej Powiatowego zespołu orzekania 

o niepoprawności przy PcPr, Prezes Stowarzyszenia Społeczności lokalnej "Wsparcie" w redzie, Sekretarz Stowarzyszenia Pomocy 
osobom niepełnosprawnym „barka” w Wejherowie, radnej Powiatu Wejherowskiego oraz radnej miasta reda
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„Można odejść na zawsze, by stale być blisko”
ks. Jan Twardowski

genoWefy 
małySzKo

Z głębokim bólem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Rodzinie i Bliskim
wyrazy głębokiego współczucia

oraz słowa otuchy i wsparcia
składają:

radnej rady miejskiej w redzie w latach 2002 - 2006
drogiej Koleżanki, zaangażowanego samorządowca.

Kazimierz Okrój 
Przewodniczący Rady Miejskiej

wraz z Radnymi 

Krzysztof Krzemiński
Burmistrz Miasta Redy
wraz z pracownikami
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„Można odejść na zawsze, by stale być blisko”
    ks. Jan Twardowski

genoWefy 
małySzKo

Z głębokim smutkiem i wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Niech spoczywa w pokoju

Najszczersze wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim
składają:

dyrektora Powiatowego centrum Pomocy rodzinie w Wejherowie  
w latach 1999-2009, Przewodniczącej Powiatowego zespołu orzekania  

o niepełnosprawności, radnej rady Powiatu 
Wejherowskiego iV kadencji, wieloletniej Prezes towarzystwa 

Przemysłowego i handlowego w Wejherowie  
i Stowarzyszenia Społeczności lokalnej „Wsparcie” oraz społecznika. 

Przewodniczący Rady
Powiatu Wejherowskiego

Józef Reszke
wraz z Radnymi

Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius

wraz z Zarządem Powiatu
i współpracownikami



www.gwe24.pl/aktualności Piątek, 19 sierpnia 20228

OGłOSzenie 53/2022/PR-Media-Group/DB

OGłOSzenie 123/2022/PR-Media-Group/DB

„Ci, których kochamy nie umierają nigdy,  
bo miłość to nieśmiertelność”

składa

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa wraz ze współpracownikami

Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. por. Jana Penconka w Gowinie

Panu

leSzKoWi 
grabarczyKoWi

Żony
wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa otuchy i wsparcia z powodu śmierci

- Znasz wyjątkowego artystę, animatora bądź 
ambasadora lokalnej kultury? Zgłoś go do na-
grody! Szukamy osób, które powinny otrzymać 
„Skrzydła Kultury” i „Pióra Kultury”. I infor-
muje Urząd Miasta.

Po raz pierwszy w historii Rumi mają zo-
stać przyznane nagrody „Skrzydła Kultury” 
i „Pióra Kultury”. To nagrody finansowe i rze-
czowe, które burmistrz przyzna za wyjątkowe 
osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej 
i upowszechniania lub ochrony kultury zgło-
szonym mieszkańcom miasta.

Do 30 września każdy może zgłosić osobę lub 
podmiot, który w dziedzinie artystycznej (np. 
literatura, teatr, muzyka, film, fotografia, ry-
sunek, rzeźba, malarstwo) samodzielnie bądź 
pośrednio (np. filantrop, mecenas) promuje 
Rumię na gruncie lokalnym, regionalnym, 

ogólnopolskim czy międzynarodowym.
Laureatów poznamy podczas uroczystej gali 

kultury, która odbędzie się 24 listopada w Mul-
tikino Rumia.

Więcej informacji można znaleźć na stronie 
urzędu miasta w zakładce aktualności lub na 
facebookowej stronie.

Źródło: UM Rumia
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Miasto przyzna po raz pierwszy nagrody 
„Skrzydła Kultury” i „Pióra Kultury”
RUMia | „Skrzydła Kultury” i „Pióra Kultury” to finansowe i rzeczowe nagrody, które w tym roku burmistrz Rumi zamierza przyznać po raz 
pierwszy rumianom za wyjątkowe osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej i upowszechniania lub ochrony kultury.

Najbardziej jednak tych, którzy potrafili wydobyć 
z niego cudowne dźwięki pieszcząc uszy publiczno-
ści zgromadzonej w okolicznych kawiarenkach i na 
ławeczkach.
Trzeba przyznać, że uliczny fortepian Cadenza 
zaciekawił i przyciągnął uwagę wielu wejherowian 
i turystów, którzy pokazali swoje artystyczne umie-
jętności gry na tym instrumencie. Na krótko przed 
jego wstawieniem do samochodu ciężarowego zdą-
żyli jeszcze na nim zagrać wejherowianie – Andrzej 
Perłowski i Grzegorz Stromski. Wejherowo było 
jednym z niewielu miast, gdzie ten fortepian pojawił 
się tego lata.
- Dziękujemy wszystkim wykonawcom, którzy swo-
imi umiejętnościami potrafili umilić czas pobytu na 
placu Jakuba Wejhera mieszkańcom i przybyszom 
z zewnątrz, a także przyczynili się do promocji mia-
sta przez klimat jaki tworzą na rynku artyści, w tym 
malarze i muzycy. - informuje Urząd Miasta.
Źródło: UM Wejherowo

Fortepian cadenza odjechał
wejherowo | po dwutygodniowym pobycie na rynku przed ratuszem uliczny fortepian „cadenza” firmy Fulco System 
pożegnał wejherowo. instrument cieszył wszystkich.

fot. UM Wejherowo

W tym tygodniu zagrało Duo Amor w składzie: Agnieszka Sowa – 
skrzypce i Andrzej Sowa – fortepian. Można było usłyszeć popularne, 
ludowe i filmowe melodie ze słonecznych Włoch. Publiczność znako-
micie przyjęła cały koncert.

A już w najbliższą niedzielę Fabryka zaprasza na Pchli Targ i oczywi-
ście kolejną odsłonę Kameralnej Redy w wykonaniu Kwartetu wokal-
nego: Ludwika Wujtewicz - sopran I; Sabina Szwed - sopran II; Klaudia 
Żmigrodzka - alt I i Agata Sierańska - alt II.

A miłośnicy planszówek mogą zajrzeć w piątek i sobotę (19-20 sierp-
nia w godz. 13:00 – 18:00) do Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Hiero-
nima Derdowskiego w Redzie.

Źródło: UM w Redzie

Weekend 
z Kameralną Redą
REDa | W upalne, niedzielne popołudnie Fabryka Kultury zaprosiła 
mieszkańców do Miejskiego Parku Rodzinnego na kolejny koncert 
z cyklu „KAMERALNA REDA”.
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BURMISTRZ MIASTA RUMI
tel. (58) 679 65 00 urzad@um.rumia.pl

RPP.6721.147.2022.in  Rumia, dnia 19.08.2022 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi

na podstawie art.17 pkt 11 oraz art. 27 z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 503) oraz art. 21 ust.2 pkt 2 i 7, art. 30, art. 39 ust.1 pkt 2-5, art. 46 
pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 
r., poz. 1029 ze zm.)

zawiadamiam o:

- wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi w rejonie 
pomiędzy ul. Sobieskiego, terenami kolejowymi i granicą 
z miastem Gdynia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;

- wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego 
w Rumi w rejonie ul. Gdańskiej, ul. łużyckiej i ul. Oliwskiej wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko;

- ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Rumi w rejonie ul. Świętojańskiej, ul. Warszawskiej, ul. 3 Maja i ul. 
Gdańskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;

w dniach od 26.08.2022 r. do 23.09.2022 r.

w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Sobieskiego 7 w Rumi, w pokoju nr 
200, w godzinach pracy urzędu oraz w Biuletynie informacji Publicznej 
Miasta Rumi. informacje o w/w dokumentach zostały umieszczone 
w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach 
zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, na stronie 
Biuletynu informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi.

W celu umożliwienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektów 
zostanie przeprowadzona dyskusja publiczna nad przyjętymi 
w projektach rozwiązaniami w sali nr 100 tutejszego Urzędu w dniu 
20.09.2022 r. o godzinie 14.00.

każdy ma prawo składania uwag i wniosków.

Uwagi i wnioski do w/w projektów mogą być składane w formie 
pisemnej do dnia 10.10.2022 r. na adres: Urząd Miasta Rumi, 84-230 
Rumia, ul. Sobieskiego 7.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta 
Rumi.
Powyższą informację zamieszcza się
1. na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Rumi
2. na stronie Biuletynu informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi
3. w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego 
ochronie www.ekoportal.pl
4. w lokalnej prasie

Gerard Patok 
zakończył 
kolarską karierę

- O podjęciu tej trudnej decyzji zadecydowali leka-
rze. Pewnego razu nagle upadłem w łazience i pogo-
towie ratunkowe zabrało mnie do szpitala. Później 
trafiłem do Akademii Medycznej i po badaniach 
oraz konsultacji z panią profesor okazało się, że mam 
zapalenie nerwu przedsionkowego, który mieści się 
w głowie. Otrzymałem odpowiednie lekarstwa z per-
spektywą wyleczenia za kilka miesięcy. Nie pomogło, 
że byłem zaszczepiony i wysportowany – mówi Ge-
rard Patok.

poStanowił rozStać Się z rowerem
Zdaniem lekarzy specjalistów istnieje możliwość 

nawrotu choroby, co w trakcie jazdy może być nie-
bezpieczne. Twierdzi, że nadal stara się być aktywny 
i znalazł sposób na utrzymanie kondycji. Jako miesz-
kaniec III piętra w bloku kilka razy dziennie schodzi 
na dół i wchodzi na górę, wykonuje też ćwiczenia na 
drążku i z piłką lekarską oraz rozciąga gumy. Stosu-
je również dietę i utrzymując stałą wagę jedząc dużo 
warzyw i owoców oraz węglowodany.

Kolarstwo zaczął trenować w Gryfie Wejherowo 
w 1956 roku i jeździł w wejherowskim klubie po-
nad 7 lat zanim podjął pracę na statkach rybackich. 
Pierwszy swój wyścig wygrał na starym rowerze 
turystycznym w Sopocie. Na nowy rower i całe wy-
posażenie kolarskie musiał zapracować ciężką pracą 
na treningach i osiągnięciami na trasach wyścigów. 
Początkowo wiele rzeczy musiał kupować sobie sam, 
w tym pierwszy rower. Zdobył na nim dwukrotnie 
tytuł wicemistrza Wybrzeża w wyścigu szosowym – 
w 1962 i 1963 roku. W wyścigu o puchar Dowódcy 

Marynarki Wojennej z metą na Skwerze Kościuszki 
w Gdyni dwa razy był 10. Dwukrotnie też wygrywał 
ze Staszkiem Królakiem na lotnych finiszach.

ma o czym wSpominać
- W 1963 roku trzeba było pomyśleć o jakiejś pracy, 

bo z kolarstwa amatorskiego nie można było wyżyć. 
Podjąłem pracę w „Dalmorze”, gdzie przepracowa-
łem 30 lat jako technolog jedząc prawie wszystko, co 
w wodzie pływa – żartuje Gerard Patok.

Po zejściu ze statku ponownie wsiadł na rower 
i zaczął się ścigać w kategoriach dla weteranów. Rok-
rocznie na rowerze pokonywał po około 12 tys. ki-
lometrów. W swojej karierze kolarskiej objechał kulę 
ziemską dwukrotnie dookoła. W trakcie prawie 20. 
letniej kariery weterana odświeżył znajomości ko-
larskie z dawnych lat. Rokrocznie spotykał na balach 
dawnych mistrzów kolarstwa we Wrocławiu m.in. ze 
Stanisławem Szozdą, Ryszardem Szurkowskim, Hen-
rykiem Haruckim i Piotrem Wadeckim.

- Z powodu choroby uległo zmianie całe dotych-
czasowe moje życie. Musiałem sprzedać rower i sa-
mochód oraz przyzwyczaić się do innego trybu życia. 
Chodzę jeszcze o kulach, ale mam nadzieję, że nie-
długo będę mógł je odrzucić – mówi z optymizmem 
pan Gerard, który zawsze był twardy wobec przeciw-
ności losu i nigdy się nie załamywał.

Z bogatej kolarskiej kariery pozostały mu zbiory 
pucharów, medali, dyplomów, zdjęć, pamiątek i wie-
lu wycinków prasowych, a przede wszystkim piękne 
wspomnienia.

Źródło: UM Wejherowo

WEJHEROWO | Nestor wejherowskiego kolarstwa 83-letni Gerard Patok 
zakończył sportową aktywność kolarską, która wzbudzała powszechne 
uznanie. Na podjęcie tej decyzji wpłynęła diagnoza lekarska, która unie-
możliwia jazdę na rowerze.
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Grupa bezdomnych z Wejherowa i sąsiednich miejsco-
wości urządziła sobie koczowisko w pobliżu jednego 
z sklepów wielkopowierzchniowych w Wejherowie. 
Tam odbywały się libacje alkoholowe. Do koczowiska 
przychodziły również inne osoby spragnione alkoholu. 
Na brak jedzenia osoby tam przebywające narzekać 
nie mogły, ponieważ brały przeterminowane towary lub 
te, którym niebawem taki termin przydatności do spo-
życia się skończy spod sklepowych kontenerów. Nie 
byłoby w tym nic zdrożnego, gdyby osoby te potrafiły 
uszanować spokój i porządek, ale tak nie było.
Konieczna była interwencja Straży Miejskiej. Najpierw 
były, niestety bezskuteczne, pouczenia, a 16 sierpnia 
zapadła decyzja o umieszczeniu dwóch bezdomnych 
w schronisku we Wielu. Na takie rozwiązanie ich życio-
wej sytuacji początkowo nawet wyrazili zgodę. W przy-
gotowanie całej operacji włączyli się pracownicy MOPS 
z Wejherowa. Transport miał nastąpić o godzinie 16.00. 
Po bezdomnych przyjechał nawet pastor, ale męż-
czyźni zdanie zmienili. Nie chcieli już nigdzie jechać.  
Najbardziej roszczeniowo nastawiony był niepełno-
sprawny 48-letni mieszkaniec gminy Wejherowo, który 
zaczął stawiać warunki i awanturować się. Niestety, na 
siłę zabrać go nie można było.
Obecnie Straż Miejska prowadzi czynności wyjaśnia-
jące celem skierowania sprawy do sądu. Bezdomnym 
zarzuca się zakłócenie spokoju i porządku publiczne-
go, spożywanie alkoholu w miejscu publicznym oraz 
zaśmiecanie miejsca publicznego. Funkcjonariusze 
codziennie kontrolują miejsce koczowiska i tak będzie 
aż do zakończenia sprawy.
Źródło: SM Wejherowo

KoczowiSKo Bezdomnych
wejherowo | jak informuje wejherowska Straż miej-
ska grupa bezdomnych stworzyła koczowisko przy 
sklepie wielkopowierzchniowym. 

fot. SM Wejherowo

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

Policjanci uratowali zamkniętego kota 
REDa | Zamknięte i półprzytomne zwierze pozostawione w nasłonecznionym miejscu na kilka godzin, uratowali policjanci z Komisariatu Policji w Redzie.

Kilka dni temu, około godziny 14:30 dy-
żurny Komisariatu Policji w Redzie otrzymał 
zgłoszenie, z którego wynikało, że ktoś pozo-
stawił kota w zamkniętym aucie. Sprawę po-
licjantom zgłosił zaniepokojony mężczyzna. 
Z informacji wynikało, że zwierze nie reagu-
je na pukanie w szybę, a w pozostawionej 
misce nie ma wody. Panował upał a samo-
chód był zaparkowany w nasłonecznionym 
miejscu przy ulicy Morskiej w Redzie. Poli-
cjanci po przejeździe na miejsce potwierdzili 
zgłoszenie, w tym samym czasie w pobliskim 
centrum handlowo – rekreacyjnym podali 
komunikaty do publicznego nagłaśniania, 
aby właściciel samochodu natychmiast pod-
szedł na parking. Sprawdzili lokale gastrono-
miczne i inne miejsca, ale właścicieli nigdzie 
nie zastali.

Ze względu na to, że zwierze nie reagowało 
na bodźce, było przepocone a temperatura na 

zewnątrz przekraczała 32 stopnie Celsjusza, 
podjęli decyzję o wybiciu szyby w samocho-
dzie. Policjant przy użyciu tonfy wybił szybę, 
następnie otworzył drzwi i wydostał kota, 
który był półprzytomny. Funkcjonariusz 
przeniósł go do radiowozu, w którym pano-
wały komfortowe warunki, a następnie mun-
durowi przewieźli go do komisariatu. Właści-
ciele samochodu, wrócili do auta o godzinie 
17:00, czyli po prawie 2,5 godziny od momen-
tu podjęcia interwencji. Policjanci wstępnie 
ustalili, że kot pozostawiony był w zamknię-
tym szczelnie, rozgrzanym samochodzie na 
słońcu od około godziny 11:30.

Uratowane zwierzę zostało przekazane do 
technika weterynarii. Teraz właściciel kota od-
powie za przestępstwo znęcania nad zwierzę-
ciem. Dalsze czynności w tej sprawie prowa-
dzą policjanci z Redy. Za to przestępstwo grozi 
kara pozbawienia wolności nawet do 3 lat.

Policja apeluje o rozsądek i przypomina, aby 
nawet na chwilę nie zostawiać w samochodzie 
dzieci ani zwierząt. Należy pamiętać, że panu-
jące upały dla osoby lub zwierzęcia pozosta-
wionych w warunkach zamkniętego pojazdu, 
stanowią śmiertelne zagrożenie.

Przypominamy:
- Widząc pozostawione w pojeździe dziecko 

lub zwierzę – reaguj i natychmiast skontaktuj 
się z numerem alarmowym 112.

- Rozejrzyj się, właściciel pojazdu może być 
w pobliżu.

- Podczas rozmowy telefonicznej uważnie 
słuchaj i wykonuj polecenia dyspozytora lub 
policjanta. Być może usłyszysz polecenie, 
aby dla ratowania życia zbić szybę w samo-
chodzie.

- Jeżeli to możliwe, zostań na miejscu do 
czasu przyjazdu służb.

Źródło: KPP Wejherowofo
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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 na wniosek Wójta Gminy linia z dnia 2022-06-29 uzupełniony w dniu 
2022-07-20, wszczęto postępowanie w sprawie:

wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:
„budowa drogi gminnej nr 150011G na odcinku Zielony Dworek - 

Głodnica- Kamienna Góra”

na nieruchomościach gruntowych na terenie Gminy linia określonych 
poniżej:

A. działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogi gminnej:
- obr. Strzepcz działki nr ewid.: 114, 212/2, 207, 208, 209, 210, 211, 104/4 
(powstała z dz. nr 104/1)

B. działki objęte obowiązkiem rozbiórki obiektów budowlanych, 
budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, zjazdów i innych dróg 
publicznych:*
- obr. Strzepcz działki nr ewid.: 130

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 118/2022/PR-Media-Group/DB OGłOSzenie 120/2022/PR-Media-Group/DB

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 
2022-08-11, na wniosek z dnia 2022-05-02 (uzupełniony dnia 2022-05-09) 
Wójta Gminy Wejherowo wydano decyzję o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej polegającej na:

rozbudowie drogi gminnej

pn.: „Rozbudowa ul. Strażackiej w Bolszewie wraz z sieciami”

na nieruchomościach gruntowych na terenie Gminy Wejherowa 
określonych poniżej:

 A. działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogi gminnej: 
obr. Bolszewo: 692/40, 692/21, 693, 694/1, 695, 696/7, 698/1, 697, 699, 
698/5, 700/7, 700/8, 701/1, 654/1, 657/3, 611, 692/1, 691/1, 657/6, 691/2, 
692/41 (powstałej z działki nr 692/22), 696/22 (powstałej z działki nr 696/9)

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

- obr. Bolszewo: 701/9, 692/39, 656/2, 692/20, 653/10, 652/30, 700/6, 657/5, 
696/23 (powstałej z działki nr 696/9), 692/19, 657/10, 655/28, 655/25, 
655/20, 655/19, 653/15, 705/12, 752/12, 750/19, 750/17, 752/13. 

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. 

Rywalizowali w Wejherowie
WEJHEROWO | W minioną sobotę 13 sierpnia br. na Jeziorze Zawiat w Bieszkowicach, na drogach nr 218 i 224 Bieszkowice-Wejherowo oraz na alejkach 
spacerowych Parku Miejskiego w Wejherowie rozegrano 3. Porta Stoneman Triathlon Wejherowo 2022 połączony z Memoriałem Macieja Kanteckiego.

W ramach triathlonu trzeba było wykazać się umie-
jętnościami w pływaniu, jazdy na rowerze oraz biega-
niu w trzech kategoriach: Mini, Sprint i Mega w róż-
nych grupach wiekowych. Dwie specjalne konkurencje 
zorganizowano dla dzieci. W kategorii Mini trzeba było 
przepłynąć 200 metrów, przejechać na rowerze 8 km 
i przebiec 2 km. Na kategorię Sprint składało się pły-
wanie na 750 m, rower 20 km i bieg na 5 km. Najtrud-
niejszą była kategoria Mega: pływanie – 1,5 km, rower 
40 km i bieg 10 km.

W zawodach wzięło udział około 200 osób z dziećmi 
włącznie - głównie z Pomorza, ale nie brakło zawodni-
ków z różnych stron kraju. Wśród osób, które stawały 
na podium byli też wejherowianie. Przykładowo w kate-
gorii Sprint w grupie wiekowej M-20+ pierwsze miejsce 
wywalczył Daniel Belter (w sumie 1 m-ce w klasyfikacji 
Grand Prix), a w K-20+ na drugim miejscu uplasowała się 
Agnieszka Felchner. Natomiast w K-40+ 4. miejsce zajęła 

Maja Jaromińska-Lewińska (która w klasyfikacji Grand 
Prix wywalczyła 2. miejsce). W najbardziej wymagającej 
kategorii Mega w grupie wiekowej M-40+ drugie miejsce 
wywalczył Sławomir Górski, a w grupie K-40+ na trzecim 
miejscu zameldowała się Maria Maj-Roksz.

Podczas ogłoszenia wyników w Amfiteatrze Miejskim 
w Wejherowie nagrody wręczali m.in. Michał Jeliński – 
kierownik Wydział Kultury, Sportu, Spraw Społecznych, 
Promocji i Turystyki, Maja Jaromińska-Lewińska - se-
kretarz Starostwa Powiatowego w Wejherowie, Radosław 
Jakubowski – przedstawiciel firmy Porta-Drzwi, Michał 
Kowalski – dyrektor COS OPO Cetniewo oraz polonist-
ka Wanda Kantecka – żona Macieja Kanteckiego.

Wśród wspierających organizacje zawodów był rów-
nież Urząd Miejski w Wejherowie. Szczegółowe wyniki 
zawodów znajdują się na stronie organizatora:

www.stoneman.pl.
Źródło: UM Wejherowo fo
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Powstaje fresk na ścianie 
przy ul. Kopernika

Jak wyjaśnia główny wykonawca dzieła Artur Wyszecki: - 
Idea tego obrazu jest taka, że Kaszub gra, a świat wokół niego 
tańczy.

Artur Wyszecki mówi, że wszystko co się znajduje wokół 
akordeonisty na tym obrazie jest w stanie tańca pod wpływem 
muzyki, np. ryby skaczące przez półksiężyce, fruwające tulipany 
z haftów kaszubskich i pływające różne stworzenia morskie.

Jak dodaje po rewitalizacji całości ulicy Kopernika i budowie 
niewielkiego parkingu przy skrzyżowaniu ul. Kopernika z ul. 10 
Lutego widniała nieciekawie prezentująca się pusta ściana wi-
doczna od strony torów kolejowych. Dlatego padł pomysł, aby 
wypełnić tę powierzchnię jakimś elementem promocyjnym. Pro-
pozycję przedstawili wejherowscy artyści, a pomysł ten zaakcep-
towali włodarze miasta.

Artur Wyszecki zauważa, że ta prezentacja nie jest muralem, 
jak niektórzy próbują go określać, ale freskiem na świeżym tyn-
ku, czyli z włoska sgraffito (graffiare - drapać). Na ścianę nało-
żone są dwie warstwy tynku – ciemna i jasna, które następnie się 
skrobie wydobywając zaplanowany rysunek, który będzie póź-
niej kolorowany. Jest to bardzo trwała technika, co potwierdza 
fresk wykonany na ścianie budynku przy ul. Wałowej, który nie 
stracił barw, podobnie jak fresk na budynku przy ul. Dworcowej 
wykonany ponad 30 lat temu.

Artystów wykonujących fresk – Artura Wyszeckiego i Toma-
sza Morka, cieszy że mieszkańcy interesują się wykonywaną pra-
cą i chwalą pomysł na plastyczne zagospodarowanie tej ściany, 
która będzie widoczna z okien pociągów.

Źródło: UM Wejherowo

WEJHEROWO | Na ścianie budynku przy ul. Kopernika powstaje fresk w technice sgraffito przedsta-
wiający sylwetkę Kaszuby z akordeonem i rekwizytami otaczającego go świata.
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Mimo, iż szkoła stosunkowo niedawno 
była rozbudowana (I etap rozbudowy 
zakończono w 2018 roku), konieczne było 
dalsze powiększenie placówki. Dzięki 
realizacji inwestycji od września dzieci 
z Gowina rozpoczną naukę w znacznie 
lepszych warunkach.
W nowopowstałym skrzydle budynku 
o łącznej powierzchni ponad 684 metrów 
kwadratowych znalazło się 8 przestron-
nych sal lekcyjnych na 26 uczniów każda, 
z pełnym wyposażeniem. W ramach robót 
przebudowano także dwie sale lekcyjne 

i magazynek w istniejącej części budyn-
ku. Dzięki temu powstały sale oraz węzeł 
sanitarny przystosowany do potrzeb 
najmłodszych, w których będą prowa-
dzone zajęcia dla grup przedszkolnych. 
Inwestycja obejmowała także zagospoda-
rowanie otoczenia budynku i stworzenie 
24 nowych miejsc parkingowych.
Łączny koszt inwestycji wyniósł 3,117 
miliona złotych z czego 1,727 miliona zło-
tych pochodziło z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych.
Źródło: UG Wejherowo

rozBudowa SzKoły podStawowej 
w gowinie zaKończona
gmina wejherowo | ze względu na bardzo dynamiczny rozwój miejscowości i stały 
przyrost liczby uczniów, dotychczasowy budynek był już na skraju przepełnienia.

fot. UG Wejherowo

Inwestycja “Przebudowa przejścia dla pieszych na 
drodze gminnej nr 129011G (ul. Leśna) w Bolszewie”. 
Powstała ona w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, a w szczególności ruchu pieszych, w obsza-
rze oddziaływania przejścia dla pieszych, a tym samym 
poprawa jakości życia mieszkańców. W ramach przebu-
dowy wykonano wyniesione skrzyżowanie, oświetlenie 
przejścia, chodniki stanowiące dojście do przejścia dla 
pieszych, a także przebudowano system odwodnienia.

W odbiorze uczestniczyli wójt Przemysław Kie-
drowski, sołtys Bolszewa- Edmund Bianga, przedsta-

wiciele wykonawcy oraz referatu Inwestycji i Gospo-
darki Komunalnej Urzędu Gminy Wejherowo.

Łączny koszt inwestycji wyniósł 492 000 złotych 
z czego 200 000 złotych pochodziło z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg. Jest to jedno z czterech 
przejść dla pieszych położonych w newralgicznych 
punktach gminy, które zostaną przebudowane w bie-
żącym roku. Pozostałe zostaną zrealizowane w Bol-
szewie na ulicy Szkolnej i ulicy Długiej oraz w Gości-
cinie na ulicy Słonecznej.

Źródło: UG Wejherowo
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Bezpieczniej w Gminie Wejherowo
BOLSZEWO | 10. sierpnia odbył się odbiór przebudowanego przejścia dla pieszych na ulicy Leśnej w Bolszewie.
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Sylwetkę i plon twórczy pisarza w krótkim słowie wstępu przedsta-
wił Radosław Kamiński, który oprowadzając gości po Wejherowie spina 
w całość cykl „Literackich śród spacerkiem”.

W trakcie spaceru literackiego Edmund Szczesiak przybliżył histo-
rię powstania swoich książek, które opowiadają o drodze Remusa na 
Kalwarię Wejherowską, a przy kaplicach odczytywał fragmenty książki 
"Drogą do nieba. Śladami Remusa". Uczestnicy spaceru mieli wyjątkową 
okazję, aby osobiście porozmawiać z pisarzem, który chętnie udzielał 
informacji na temat tej książki a także całości swojej pracy literackiej.

Gościem następnej „Literackiej środy spacerkiem” będzie Monika 
Kubisiak, autorka książki pt. „W krainie Wejhera”. Spacer odbędzie 24 
sierpnia o godz. 16.00. Początek – przy tarasie Letniej Biblioteki.

"Literackie środy spacerkiem" organizowane są dzięki współpracy 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wejherowie i Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.

Źródło: UM Wejherowo

Literacka środa 
z Edmundem 
Szczesiakiem
WEJHEROWO | Gościem kolejnej „Literackiej środy spacerkiem" 
w dniu 10 sierpnia br. był pisarz i dziennikarz Edmund Szczesiak.
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O godzinie 10:00 oficjalnie 
otwarto VIII Rozłaziński Bieg 
i Marsz z kijkami, a pół godziny 
później ruszył już pierwszy bieg. 
Wśród zwycięzców znaleźli się:
Bieg 5km
Mężczyźni:

Robert Czerniak (Mosty), czas: •	
00:18:39
Łukasz Wirkus (Szczecinek), •	
czas: 00:18:48
Dawid Moska (Wejherowo), •	
00:18:58

Kobiety:
Antonina Wirkus (Szczecinek), •	
czas: 00:20:47

Agnieszka Glinka (Lębork), •	
czas: 00:23:10
Patrycja Teska (Gdynia), czas: •	
00:23:23

Bieg Główny 10km
Mężczyźni:

Ryszard Sokołowski (Zagórzy-•	
ca), czas: 00:36:56
Michał Mrówka (Gdańsk), •	
czas: 00:40:19
Dariusz Konieczki (Wejhero-•	
wo), czas: 00:42:13

Kobiety:
Ewelina Paprocka (Luzino), •	
czas: 00:41:03
Antonina Wirkus (Szczecinek), •	
czas: 00:42:26
Ewa Kepka (Wejherowo), czas: •	
00:48:26

Nordic Walking 5km
Mężczyźni:

Adam Kuźmicz (Maszewko), •	
czas: 00:31:30
Piotr Brzozowski (Sławno), •	
czas: 00:32:32

Rafał Toporek (Przodkowo), •	
czas: 00:32:55

Kobiety:
Wiktoria Naczk (Lębork), czas: •	
00:35:46
Agnieszka Lewandowska (Sta-•	
rogard Gdański), czas: 00:36:31
Hanna Grobelniak (Żukowo), •	
czas: 00:38:11

Nordic Walking 10km
Mężczyźni:

Adam Kuźmicz (Maszewko), •	
czas: 01:05:40
Marcin Tomczak (Ciechanów), •	
czas: 01:07:33
Piotr Brzozowski (Sławno), •	
czas: 01:09:12

Kobiety:
Krystyna Królikowska (Krępa •	
Kaszubska), czas: 01:10:58
Wiktoria Naczk (Lębork), czas: •	
01:14:22
Małgorzata Cyrulewska (Glin-•	
nik), czas: 01:15:37
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Mecz na Wzgórzu Wolności pomiędzy WKS Gry-
fem Wejherowo, a Jaguarem Gdańsk zainaugurował 
2. kolejkę pomorskiej IV ligi. W tym spotkaniu żół-
to-czarni dwukrotnie wychodzili na prowadzenie.

- Remisujemy w pierwszym meczu na własnym 
boisku 2:2. Bramki dla naszego zespołu zdobyli 
Mateusz Dampc i Damian Lisiecki. Wierzymy że 
w kolejnym meczu uda nam się zdobyć pierwsze 3 
punkty. Podziękowania dla kibiców którzy do końca 
dopingowali nasz zespół – napisał po meczu w me-
diach społecznościowych WKS Gryf Wejherowo.

Dla wejherowian był to drugi remis w rozpoczętym 
niedawno sezonie. W lepszych nastrojach są za to 
piłkarze Wikędu Luzino. Zespół prowadzony przez 
trenera Macieja Plińskiego w minionej serii spotkań 
odniósł drugie zwycięstwo w lidze. Na wyjeździe po-
konał Wierzycę Pelplin 2:1. 

Wikęd wprawdzie przegrywał od 45. min. 0:1, ale 
na początku drugiej połowy do wyrównania dopro-
wadził Marcin Maszota, a w 63. min. samobójcze 
trafienie zanotował Paweł Dirda.

Natomiast bolesny początek sezonu na szczeblu 
III ligi ma Stolem Gniewino. W dwóch pierwszych 
kolejkach gniewinianie stracili aż 7 goli i nie zdoby-
li żadnej bramki. W 2. kolejce na wyjeździe Stolem 
przegrał z Gedanią Gdańk 3:0.

- Trudno znaleźć pozytywy, jeżeli przegrywa się 
0:3. Jeżeli mielibyśmy ich szukać na siłę, to 10 minut 
w drugiej połowie, kiedy stworzyliśmy kilka sytuacji 
– powiedział po meczu w rozmowie z klubowymi 
mediami Jerzy Jastrzębowski, trener Stolem, którzy 
wyjaśnił też przyczyny porażki. - Fatalna nasza gra 
w pierwszej połowie w obronie. Nie chcę tutaj winić 
tylko obrońców. Generalnie chodzi o grę obronną. 
Tracimy trzy bramki, które nie mają prawa się zda-
rzyć na tym poziomie rozgrywek. Jesteśmy zawie-
dzeni. Wynik był zamknięty po pierwszej połowie. 
W drugiej nie mieliśmy nic do stracenia. Zmienili-
śmy trochę ustawienie. Zagraliśmy na trzech obroń-
ców. To przyniosło w jakimś tam stopniu pożytek. 
Ale też nadziewaliśmy się na kontry. Podsumowując: 
duży falstart.

Gryf dwukrotnie prowadził. 
Wikęd z kompletem punktów

PiŁKa NOŻNa | WKS Gryf Wejherowo zanotował drugi remis w sezonie w rozgrywkach pomorskiej IV ligi. Na Wzgórzu Wolności wejherowianie podzielili się 
punktami z Jaguarem Gdańsk. Z kompletem punktów po dwóch kolejkach jest Wikęd Luzino. Natomiast zły początek sezonu w III lidze ma Stolem Gniewino.
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Na starcie w Szemudzie pomimo słonecz-
nej, upalnej (plażowej) pogody stanęło 
ponad 200 zawodników na dystansie 10 
km oraz liczne grono biegaczy w biegu ro-
dzinnym na 1200 m oraz biegu przedszko-
laka. Organizatorzy ze względu na upalną 
pogodę przygotowali aż 4 punkty z wodą 
do picia oraz w dwóch miejscach ustawio-
ny był bojowy wóz strażacki OSP Szemud 
z kurtyną wodną.
- Organizatorzy składają serdeczne 
podziękowania druhom z OSP Szemud za 
zabezpieczenie trasy biegu i ochłodę dla 
biegaczy w postaci kurtyny wodnej. - in-

formuje kierownik cyklu imprez biegowych, 
Henryk Miotk.
Na mecie wszyscy uczestnicy otrzymali 
dedykowane medale oraz mogli się napić 
i posilić w przygotowanej dla uczestników 
kawiarence. Najlepsi zawodnicy zostali 
nagrodzeni pucharami i nagrodami, które 
wręczał kierownik cyklu Kaszuby Biegają 
Henryk Miotk wraz z dyrektorem GCKSiR 
w Szemudzie Tomaszem Stein.
- Już dzisiaj zapraszamy na przyszłorocz-
ny XVIII Kaszubski Bieg Lesoków. - dodaje 
Urząd Gminy Szemud.
Źródło: UG Szemud

XVii KaSzuBSKi Bieg leSoKów
Biegi | w upalną sobotę 13 sierpnia w Szemudzie odbył się „XVii Kaszubski Bieg lesoków”. 
Szemudzki Bieg jest częścią cyklu Kaszuby Biegają ( biegów 10 kilometrowych).

fot. UG Szemud

„Bieg po Radość z Życia”
BiEGi | Udział w zawodach zadeklarowało ponad 300 osób, a na miejsce przybyli zawodnicy z różnych 
zakątków województwa Pomorskiego, w tym również mieszkańcy Wejherowa, Redy, Rumi czy Luzina.




