
KLIMATyczny 
wrzesień
Przez cały miesiąc na 
uczestników czekać będą 
ekologiczne spektakle 
i prelekcje.

str. 2

zMIAnA 
ruchu 
Na ul. Zamkowej zostanie 
przywrócony ruch dla 
pojazdów i pieszych. Nadal 
jednak trwają tam prace.

str. 4

PrzePłynął 
jezIoro
Celem mieszkańca Rumi 
było przepłynięcie Loch 
Ness i zebranie pieniędzy 
na szczytny cel.

str. 15

Portal | Gazeta

9 września 2022 roku | Nr 36 (765)

Uroczyste otwarcie nowego bUdynkU dydaktycznego

na str. 8-9
Starszy Cechu Ryszard Pionk, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Edukacji i Sportu Adam Krawiec, Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Wicedyrektor Niepublicznej Szkoły Rzemiosła w Wejherowie Monika Załuska



www.gwe24.pl/aktualności Piątek, 9 września 20222

W ramach tych wydarzeń odbędzie się 
wspólne sprzątanie swojej okolicy oraz 
mieszkańcy, którzy wcześniej wyrazi-
li taką chęć, otrzymają sadzonki drzew 
i krzewów, rozdawane będą woreczki na 
warzywa i owoce, a także zbierane puste 
doniczki do ponownego wykorzystania.

Akcje ekologiczne w ramach „Klima-
tycznie w Wejherowie” mają na celu 
zachęcenie mieszkańców do zwrócenia 
uwagi na ochronę środowiska i zmian 
nawyków, jakie może każdy poczynić 
w celu ochrony klimatu. Planowane 
są atrakcyjne warsztaty ekologiczne 
i prelekcje przygotowane przez Nad-
leśnictwo Wejherowo, Dział Edukacji 
Przyrodniczej WZNK, Ekofabrykę oraz 
WCK. Zajęcia edukacyjne o tematyce 
ekologicznej prowadzone będą w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej, a Strażnicy 
Miejscy wygłaszać będą prelekcje dla 
dzieci i młodzieży dotyczące ochrony 
środowiska i selektywnej zbiórki odpa-
dów. Atrakcje przygotował także wej-
herowski MZK, który w ramach „Euro-
pejskiego Tygodnia Mobilności” zaprosi 
mieszkańców m.in. do zwiedzania za-
jezdni autobusowej i pokaże swój nowy 
warsztat i elektryczny autobus.

Harmonogram wydarzeń „KLIMA-
Tycznie w Wejherowie” na wrzesień 2022 
roku

cały miesiąc - zbieranie doniczek •	
ogrodniczych - Ekofabryka
 2 do 16 września - Konkurs plastycz-•	
ny dla uczniów szkół podstawowych 
w Wejherowie: „Lepsze połączenia 
– zeroemisyjna komunikacja miejska 

w Wejherowie” (WCK)
od 8 września do końca miesiąca – wy-•	
stawa w WCK „Rysunkowe ekspery-
menty na zwierzętach” Piotr Dziewa-
nowski (WCK)
 9 września - Noc Nietoperzy w OEPL •	
MUZA (Nadleśnictwo Wejherowo), 
rozpoczęcie godz. 16.00. Udział tylko 
po przyjęciu zgłoszenia. Zgłoszenia do 
malgorzata.hoppe@gdansk.lasy.gov.pl
 13 września 2022 r. - WCK spektakle •	
ekologiczne dla szkół w ramach akcji 
„Sprzątanie Świata”. Obowiązują zgło-
szenia na akcje Sprzątania Świata.
 14 września 2022 r. godz. 9:00 - pre-•	
lekcja Michała Michalskiego - „Kar-
mienie dzikich zwierząt”. Zapisy ma-
ilowo: dep@wznk.pl lub telefonicznie: 
668-686-490.
 16-17 września 2022 r. - akcja "Sprzą-•	
tanie Świata"
 17 września – Warsztaty ekologiczne •	
dla dzieci i dorosłych – pielęgnacja ro-
ślin domowych - WCK i Ekofabryka
 16-22 września 2022 r. - "Europejski •	
Tydzień Mobilności"
 22 września - "Dzień bez samocho-•	
du" – w siedzibie MZK pokaz nowego 
warsztatu i autobusu elektrycznego; 
zwiedzanie zajezdni z pokazem pod-
noszenia autobusu podnośnikiem 
bezkanałowym
 22 września godz. 10:00 – prelekcja p. •	
Andrzeja Gutowskiego – Ochrona po-
wietrza w Wejherowie, czyli co może-
my zrobić dla klimatu lokalnie. Zapisy 
mailowo: dep@wznk.pl lub telefonicz-
nie: 668-686-490.
 27 września - rozdawanie woreczków •	

na wejherowskich targowiskach (ZUK)
 wrzesień/październik - wydawanie •	
sadzonek mieszkańcom w ramach zło-
żonych wniosków „Kwitnące drzewa 
i krzewy dla Wejherowa”- informacja 
w późniejszym terminie

Zajęcia edukacyjne do indywidualnego 
umówienia:

zajęcia edukacyjne w Miejskiej Biblio-•	
tece Publicznej m. in. zajęcia z wy-
korzystaniem teatrzyku kamishibai, 
warsztaty z Ekopaki, pogadanka dla 
klas starszych „Jak przyczyniam się do 
zmian klimatu”. Zapisy: 58 677 65 75 

lub 505 280 266.
 prelekcje Straży Miejskiej dla uczniów •	
wejherowskich szkół i przedszkoli 
dot. ochrony środowiska i selektywnej 
zbiórki odpadów. Zapisy: sm@wejhe-
rowo.pl
 Ekolekcje w Ekofabryce. Zapisy: edu-•	
kacja@zukwejherowo.pl
 warsztaty edukacyjne „Drewno – su-•	
rowiec niezwykły”, „Zapylacze” wraz 
z warsztatami wyrobu świeczek z na-
turalnego wosku” – przykładowe te-
maty zajęć realizowane w grupach dla 
dzieci w wieku szkolnym (w OEPL 
MUZA), zgłoszenia na adres: izabela.

pleskot@gdansk.lasy.gov.pl, 58 672 98 
06 (Nadleśnictwo Wejherowo)
 Zajęcia o edukacji przyrodniczej: •	
Jak widzą owady? Czy jeże lubią jabł-
ka i faktycznie noszą je na grzbiecie? 
Gdzie mieszkają nietoperze? Zajęcia 
prowadzone w Parku Miejskim przez 
Dział Edukacji Przyrodniczej WZNK 
dla szkół podstawowych klasy 0-VI. 
Zapisy: mailowo: dep@wznk.pl lub te-
lefonicznie: 668-686-490.
 jeżostrefy (październik), terminy •	
do ustalenia indywidualnie - w DEP 
WZNK tel. 668-686-490.

źródło: UM Wejherowo

KLIMATyczny wrzesień w Wejherowie
WEJHEROWO | Każdy z nas może być eko i wprowadzać do swojego życia ekologiczne nawyki. W Wejherowie kontynuowany jest cykl wydarzeń 
„KLIMATycznie w Wejherowie”.
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2 września scena amfiteatru Miej-
skiego Parku Rodzinnego w Redzie 
przybrała niezwykłą scenografię, 
a było to z okazji jedenastego Na-
rodowego Czytania i przypadające-
go w tym roku 200-lecia wydania 
zbioru ”Ballady i romanse" Adama 
Mickiewicza. Grupa teatralna Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku oraz 
przybyli goście przy dźwiękach 
skocznej polki Dziadek, przedsta-
wili strofy ballady „Pani Twardow-
ska”. W wydarzeniu udział wzięli 
przedstawiciele władz samorządo-
wych, radni, dyrektorzy jednostek 
oraz zaproszeni goście.
Akcja Narodowe Czytanie organi-
zowana jest przez Prezydenta RP 
od 2012 roku została zainicjowa-
na przez prezydenta Bronisława 
Komorowskiego wspólną lekturą 
"Pana Tadeusza" Adama Mickie-
wicza. W 2013 roku w całej Polsce 
odbyło się czytanie dzieł Aleksan-
dra Fredry, a podczas następnych 
edycji czytano kolejno: "Trylogię" 
Henryka Sienkiewicza oraz "Lalkę" 

Bolesława Prusa; w 2016 roku 
"„Quo vadis" Henryka Sienkiewi-
cza, natomiast w 2017 roku lekturą 
Narodowego Czytania było "We-
sele" Stanisława Wyspiańskiego. 
Dwa lata później lekturami było 
osiem najważniejszych polskich 
nowel (między innymi autorstwa 
Stefana Żeromskiego, Bolesława 
Prusa, Marii Konopnickiej i Bruno 
Schulza). W warunkach obostrzeń 
epidemicznych, czytano "Ballady-
nę" Juliusza Słowackiego. W ubie-
głym roku lekturą była natomiast 
"Moralność pani Dulskiej" Gabrieli 
Zapolskiej.
- Dziękujemy wszystkim, którzy 
włączyli się w akcję Narodowego 
Czytania i towarzyszyli nam w tym 
dniu. Popularyzacja czytelnic-
twa oraz wzmocnienie poczucia 
własnej tożsamości to podstawowe 
cele tej wspaniałej inicjatywy. Mia-
sto Reda już po raz kolejny bierze 
udział w tym ogólnonarodowym 
czytelniczym spotkaniu- mówi 
Krzysztof Krzemiński burmistrz 

miasta Redy.
Organizatorami wydarzenia były 
Miejska Biblioteka Publiczna im. 

Hieronima Derdowskiego, Fabryka 
Kultury w Redzie i Urząd Miasta. 
Przy tworzeniu scenografii pomo-

gła młodzież ze Szkoły Podstawo-
wej nr 6 w Redzie.
Źródło: UM Reda

Narodowe CzytaNie w redzie
reda | w Miejskim Parku rodzinnym w redzie zaproszeni goście i gru-
pa teatralna Utw w ramach Narodowego Czytania 2022 przedstawili 
balladę pt. „Pani twardowska”.

fot. Michał Kaczmarek
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Na uroczystości w hali sportowej „Sa-
mochodówki” gościli m.in. Starosta Wej-
herowski Gabriela Lisius, Wicestarosta 
Jacek Thiel oraz dyrektorzy innych pla-
cówek oświatowo-wychowawczych pro-
wadzonych przez Powiat Wejherowski. 
Były również poczty sztandarowe PZS nr 
4 oraz innych szkół powiatowych.

– W dynamicznie rozwijającym się Po-
wiecie Wejherowskim, szkoły prowadzone 
przez Powiat Wejherowski cieszą się od lat 
rosnącym uznaniem i atrakcyjnością. Gwa-
rantują możliwość wszechstronnego rozwo-
ju, zarówno uczniom, jak i nauczycielom 
– powiedziała Starosta Wejherowski Ga-
briela Lisius. – Do nowego roku szkolnego 
2022/2023 przygotowaliśmy się z należytą 
starannością. Wielu nauczycieli podniosło 
swoje kwalifikacje i uzyskało wyższe stop-

nie awansu zawodowego. Głównie w okre-
sie wakacyjnym przeprowadziliśmy szereg 
bieżących remontów.  W okresie wakacyj-
nym otrzymaliśmy również potwierdzenie 
pełnego wykonania realizowanego od 2017 
roku projektu zintegrowanego rozwoju 
szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wej-
herowskim, dofinansowanego ze środków 
unijnych o łącznej wartości około 35 milio-
nów złotych, w wyniku którego w sposób 
istotny rozbudowaliśmy w pięciu komplek-
sach zasób szkolnictwa technicznego i za-
wodowego o 35 pracowni zawodowych.

Starosta Gabriela Lisius przypomniała 
również o inwestycjach oświatowych pro-
wadzonych przez Powiat Wejherowski, 
takich jak dobiegająca końca

rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół 
nr 1 w Wejherowie oraz rozbudowa Powia-

towego Zespołu Kształcenia Specjalnego. 
Z kolei budynek byłego sądu w centrum 
Wejherowa zasili zasób szkolny Powiato-
wego Zespołu Szkół nr 3.

Gotowa jest dokumentacja rozbudowy 
Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Rumi 
i Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie; 
kompletowana jest dokumentacja budowy 
nowych szkół przy Powiatowym Zespole 
Szkół nr 3 w Wejherowie i Powiatowym 
Zespole Szkół nr 4 w Wejherowie.

– Z okazji rozpoczynającego się roku 
szkolnego 2022/2023, życzę wszystkim 
zaangażowanym w sprawy oświaty i wy-
chowania  niewyczerpanych zasobów in-
spiracji, gorliwości i zapału – powiedziała 
Starosta Wejherowski Gabriela Lisius, 
składając życzenia dobrego i spokojnego 
roku szkolnego dyrektorom szkół, na-
uczycielom, rodzicom, uczniom i pracow-
nikom szkolnej administracji.

Podczas inauguracji roku szkolnego 

w „Samochodówce” pożegnano dotych-
czasową dyrektor tej szkoły Annę Wilk, 
dziękując jej za 15 lat pracy na tym sta-
nowisku. Powitano jednocześnie nowego 
dyrektora „Samochodówki”, wieloletniego 
nauczyciela tej szkoły - Cezarego Lewan-
dowskiego, który odebrał akt mianowania 
na stanowisko z rąk Starosty wejherow-
skiego Gabrieli Lisius.

Źródło: Starostwo Powiatowe 
w Wejherowie

Powiatowa inaugurac ja roku 
szkolnego 2022/2023

POWiat | W Powiatowym Zespole Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie 1 września odbyła się powiatowa inauguracja roku szkolnego 2022/2023. 
Serdeczne życzenia dobrego, spokojnego roku nauki nauczycielom, rodzicom i uczniom przekazała Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.
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Program przez cały czas rozwija się i zy-
skuje nowe funkcje, a wszystko po to, aby 
ułatwić mieszkańcom korzystanie z Karty. 
Jako pierwsze miasto na Pomorzu, Wejhe-
rowo wprowadza najnowsze udogodnie-
nie - wirtualne uprawnienia bezpłatnych 
przejazdów komunikacją miejską dla 
uczniów szkół podstawowych – „Mój bilet 
jest zawsze ze mną - w moim telefonie”.

wirtUalNe UPrawNieNia 
bezPłatNyCh Przejazdów 
koMUNikaCją Miejską

Od 5 września, Wejherowo jako pierw-
sze miasto na Pomorzu, we współpracy 
z MZK, wprowadza wirtualne uprawnie-
nia bezpłatnych przejazdów komunikacją 
miejską dla dzieci w wieku szkolnym.

O uprawnienia można wnioskować lo-

gując się na swoje konto na stronie wejhe-
rowskakarta.pl, lub w posiadanej aplikacji 
na swoim telefonie. Dodatkowo, punkt 
obsługi wniosków o pakiet bezpłatnych 
przejazdów znajduje się w Urzędzie Miej-
skim w Wejherowie przy ul. 12 Marca 
195 (Uwaga! Nie będzie konieczna wizyta 
w siedzibie MZK przy ul. Tartacznej!).

Wnioski o Kartę Mieszkańca bez bile-
tu MZK w dalszym ciągu można składać 
również w Filharmonii Kaszubskiej, Miej-
skiej Bibliotece Publicznej oraz w Ekofa-
bryce.

Nowe UdogodNieNia
aplikacja na telefonie - dzieci w wie-

ku szkolnym mieszkające w Wejherowie 
będą mogły korzystać z bezpłatnej ko-
munikacji posiadając aplikację na swoim 
telefonie. Nie będą musiały posiadać przy 
sobie żadnych dodatkowych dokumentów 
i kart plastikowych;

ułatwienie dla rodziców - łatwiejszy 
i wygodniejszy proces wnioskowania 
i przedłużania uprawnień związanych 
z bezpłatnymi przejazdami dla swojego 
dziecka – załatwianie spraw bez wycho-
dzenia z domu – wystarczy dodać do swo-
jej Karty Mieszkańca legitymację szkolną, 
by przedłużyć uprawnienia na kolejny rok 
- o ile jego rodzic będzie posiadał aktyw-
ny pakiet mieszkańca. (Bez konieczności 
corocznej wizyty w siedzibie MZK);

darmowa aplikacja - aplikacja jest bez-
płatna (nie trzeba płacić za kartę plastiko-

wą) i wciąż unowocześniana.

ważNe! jeśli ChCesz korzystać 
z karty Plastikowej:

Obowiązująca karta plastikowa MZK 
oraz Personalizowana Karta Mieszkańca 
nadal będą ważne i respektowane (wraz 
z legitymacją szkolną). W celu przedłu-
żenia uprawnień będzie trzeba zgłosić się 
do Urzędu Miejskiego z ważną legityma-
cją szkolną. Po pozytywnej weryfikacji 
uprawnień na plastikową kartę nagra-
ne zostaną uprawnienia do bezpłatnych 
przejazdów na kolejny rok szkolny.

Odbiór Karty Plastikowej z Pakietem 
Bezpłatnej Komunikacji będzie odbywał 
się nadal w siedzibie MZK przy ulicy Tar-
tacznej. Kartę taką można również otrzy-
mać drogą pocztową za dodatkową opłatą 
na konto MZK, zgodnie z regulaminem 
Wejherowskiej Karty Mieszkańca.

karta zawsze Przy sobie - 
aPlikaCja MobilNa

- Zachęcamy do składania wniosków 
on-line i zakładania aplikacji mobilnej na 
swoich telefonach (aplikacja: wejherow-
skakarta w sklepie Play). Jest to najbardziej 
dostępna i wygodna forma posiadania 
Wejherowskiej Karty Mieszkańca, ponie-
waż wirtualną Kartę mamy zawsze przy 
sobie, a aplikacja pozwala załatwić każdą 
sprawę związaną z Kartą bez wychodzenia 
z domu. - infrmuje Urząd Miasta.

Źródło: UM Wejherowo
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Karta Mieszkańca - mój bilet jest zawsze ze mną
WEJHEROWO | W październiku 2022 r. minie rok od momentu wdrożenia Wejherowskiej Karty Mieszkańca. Kartę posiada już prawie 4 tysiące mieszkańców, którzy dzięki niej 
mogą korzystać z szeregu ulg i zniżek dzięki blisko 50 partnerom, którzy dołączyli do projektu.

W tym roku do szkół prowadzonych prze Powiat Wejherowski przyjęto do klas 
pierwszych łącznie 2781 uczniów. Będą się oni uczyć w 87 oddziałach.
Tym samym w bieżącym roku szkolnym powiatowe placówki oświatowo-wy-
chowawcze osiągnęły rekordową w historii powiatu łączną liczbę 9 075 wycho-
wanków, uczniów i słuchaczy oraz 780 zatrudnionych nauczycieli.
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Jest to związane z planowanym układaniem 
nowych nawierzchni na ul. Parkowej i ul. Zam-
kowej. Od 10 września przywrócony zostanie 
ruch na ulicy Zamkowej i Parkowej w Wejhe-
rowie, na odcinku od skrzyżowania z ul. Św. 
Jacka do skrzyżowania z ul. Wniebowstąpienia. 
Przejezdne będzie także skrzyżowanie ul. Zam-
kowej z ul. Klasztorną i ul. Parkową

Wyłączenie z ruchu ul. Zamkowej związane 
było z budową nowej nawierzchni na ul. Zam-
kowej oraz z rozbiórką i budową nowego mostu 
nad rzeką Cedron. Wyłączenie z ruchu frag-
mentu ul. Parkowej na odcinku od Św. Anny 
do Klasztornej jest spowodowane konieczno-
ścią rozbiórki starej konstrukcji drogi i wyko-
naniem przebudowy uzbrojenia podziemnego 

w tym sieci gazowej. Wszelkie roboty ziemne 
wykonywano pod nadzorem archeologicznym.

Zwracamy jednocześnie uwagę, że ul. Zam-
kowa i Parkowa stanowi cały czas teren budo-
wy i w jej sąsiedztwie będą wciąż prowadzone 
prace drogowe. Prosimy o zachowanie ostroż-
ności i stosowanie się do oznakowania.

Źródło: UM Wejherowo

Zmiana ruchu na ul. 
Parkowej i Zamkowej

WEJHEROWO | Od 6 do 9 września zamknięty będzie wjazd na parking przy Parku im. Majkow-
skiego oraz dojazd do Pałacu Przebendowskich.
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OGłOSzenie 53/2022/PR-Media-Group/DB

INFORMACJA

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

Zarząd Powiatu Wejherowskiego
informuje,

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

Wykaz wywieszono w dniu 1 września 2022 r.

OGłOSzenie 131/2022/PR-Media-Group/DB

W uroczystości wzięli udział wójt Gminy Wejherowo- Prze-
mysław Kiedrowski, ksiądz kanonik Henryk Hildebrandt- 
proboszcz parafii w Orlu, radni Gminy, dyrektorzy gminnych 
placówek oświatowych, uczniowie oraz rodzice.
Uroczystość była okazją do wręczenia nominacji dyrektorom 
gminnych placówek oświatowych, którzy zostali wyłonieni 
w konkursach i z dniem 1 września oficjalnie objęli kierownic-
two. Dla większości dyrektorów będzie to kontynuacja pracy 
w placówkach, którymi dotychczas zarządzali. W trakcie 
inauguracji także 13 nauczycieli mianowanych otrzymało 
awanse zawodowe oraz złożyło uroczyste ślubowanie.
Ważnym punktem programu było wręczenie nagród Wójta 
Gminy Wejherowo za szczególne osiągnięcia pozalekcyjne, 
czyli osiągnięcia dla uczniów szkół podstawowych, ponad-
podstawowych i szkół wyższych w nauce, kulturze i sporcie. 
Wyróżnionych w ten sposób zostało 96 uczniów z terenu 
całej gminy.
Źródło: UG Wejherowo

iNaUgUraCja rokU 
szkolNego w gMiNie 
wejherowo
gMiNa wejherowo | rozpoczął się rok szkolny 
2022/2023. Uroczysta inauguracja odbyła się w szkole 
podstawowej im. jana brzechwy w orlu.

fot. UG Wejherowo



www.gwe24.pl/aktualnościPiątek, 9 września 2022 5

Mottem tegorocznego konkursu są słowa tragicz-
nie zmarłej w 2022 roku Mai Lidii Kosakowskiej, 
które brzmią: „(…) na zgliszczach najpiękniej-
szy wyrasta owoc”. Konkurs ma charakter otwar-
ty i skierowany jest zarówno do debiutantów jak 
i dojrzałych autorów, mieszkających na terenie wo-
jewództwa pomorskiego. Celem konkursu jest in-
spiracja i popularyzacja twórców literatury, ujaw-
nienie ich talentów oraz stworzenie możliwości 
publikacji najlepszych utworów. Konkurs rozgry-
wany jest w dwóch grupach wiekowych: A – od 16 
do 19 lat oraz B – od 20 lat. W grupie wiekowej „B” 
obowiązują dwie kategorie: proza i poezja. Nato-
miast w grupie wiekowej „A” obowiązuje tylko jed-
na kategoria, w której można przedstawiać utwory 
poetyckie lub prozatorskie.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nade-
słanie utworów literackich nawiązujących do motta 
konkursu w jednej z dwóch kategorii:

I - Proza: gatunek dowolny – do 10 stron maszy-
nopisu

II - Poezja: należy przedstawić 3 utwory poetyckie
Nagradzane będą zwłaszcza nowoczesne rozwią-

zania leksykalne i interesujące formy poetyckie. 
Każdy uczestnik może nadesłać na konkurs tylko 
jedną pracę. Motto konkursu – cytat Boba Dylana, 
ma stanowić dla autorów inspirację lub metaforycz-
nie nawiązywać do tematu nadziei. Utwory nadesła-
ne na konkurs nie mogą być wcześnie nagradzane 
w innych konkursach, ani publikowane.

Praca (oznaczona kategorią i grupą wiekową A lub 
B) musi być przygotowana w edytorze tekstowym - 
czcionką Times New Roman (wielkość czcionki 12, 
marginesy2,5 cm, odstępy między wierszami 1,5). 
Musi być również oznaczona godłem (logo, hasło 
maskujące tożsamość autora) innym niż w poprzed-
nich konkursach. Godłem należy podpisać także 
osobną kopertę z wypełnionym formularzem zgło-
szeniowym (Załącznik nr 1 w Regulaminie), zawie-
rającym dane osobowe i stosowne zgody z czytel-
nym podpisem. Koperta musi być zaklejona.

Pracę konkursową (oznaczoną kategorią i gru-
pą wiekową) należy dostarczyć w 3 egzemplarzach 
maszynopisu oraz dodatkowo w wersji elektronicz-
nej na dowolnym nośniku (organizator nie zwraca 
dostarczonych materiałów), lub przesłać pod adres: 
Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Kaszubska 14, 
84-200 Wejherowo, z dopiskiem: ,,Powiew Weny” - 
w terminie do 7 października 2021 roku (decyduje 
data wpływu do Organizatora).

Organizatorzy przewidują przyznanie I, II, III 
nagrody oraz wyróżnień w każdej kategorii wieko-
wej oraz nagrodę GRAND PRIX. Dla młodzieży 
przewiduje się nagrody rzeczowe, a dla dorosłych 
finansowe. Organizator zastrzega sobie prawo do 
dowolnego podziału nagród, bądź nieprzyznania 
poszczególnych nagród lub wyróżnień.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastą-
pi w listopadzie 2022 roku i będzie zorganizowane 
w formie adekwatnej do sytuacji epidemiologicznej 
(stacjonarnie lub on-line). Imiona i nazwiska laure-
atów będą podane do publicznej wiadomości. Prace 
po konkursie będą zniszczone, a nagrodzone opu-
blikowane.

Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie komi-
sja konkursowa powołana przez Dyrektora biblio-
teki w składzie: Daniel Odija - pisarz, dziennikarz, 
publicysta i animator kultury, Piotr Schmandt - pi-
sarz, pracownik Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej, Michał Jeliński - Kierow-
nik Wydziału Kultury, Spraw Społecznych, Pro-
mocji i Turystyki w UM Wejherowo oraz Ewelina 
Magdziarczyk-Plebanek - Dyrektor Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Wejherowie, teatrolog, kul-
turoznawca.

Nagrody finansowe funduje Prezydent Miasta 
Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. Nagrody rzeczo-
we Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.

Więcej szczegółów oraz kartę zgłoszeń z odpo-
wiednimi zgodami zawiera Regulamin konkursu na 
stronie biblioteki.

Źródło: UM Wejherowo

Powiew Weny po 
raz siedemnasty

WEJHEROWO | Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie ogłasza XVII 
edycję Wejherowskiego Konkursu Literackiego „Powiew Weny” pod pa-
tronatem Prezydenta Miasta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta.

W pierwszym etapie prac na tej dość często 
uczęszczanej drodze gminnej wybudowano 235 me-
trów chodnika z betonowej kostki co jest bardziej 
trwałe. Wykonano także nowy krawężnik. Wymiana 
chodnika nastąpiła z końcem sierpnia, w połowie 
września rozpocznie się remont nawierzchni.

W ramach inwestycji stara nawierzchnia zostanie 
sfrezowana, a nowa będzie wykonana z mieszanki 
mineralno – asfaltowej, o znacznie lepszych para-
metrach technicznych. Nowe warstwy bitumiczne 
zostaną odpowiednio wyprofilowane, aby zapew-
niały prawidłowe odprowadzenie wód opadowych, 
będzie także wykonana korekta wysokościowa 
wszystkich elementów infrastruktury technicznej, 
jak studzienki kanalizacyjne i kratki wpustowe. In-

westycja powinna być gotowa do końca roku.
-To konieczna inwestycja na którą Gmina prze-

znacza prawie 430 tys. złotych, w całości z miej-
skiego budżetu. W trakcie prac należy spodziewać 
się utrudnień w ruchu. Prosimy użytkowników 
drogi o zwracanie uwagi na tymczasową organiza-
cję ruchu–mówi Halina Grzeszczuk zastępca bur-
mistrza miasta Redy.

Wykonanie nowej nawierzchni wpłynie na po-
prawę stanu infrastruktury drogowej, czystość

 oraz pozytywny wizerunek funkcjonalno - prze-
strzenny. Inwestycja wpłynie również na poprawę 
jakości życia mieszkańców w zakresie wygodnego 
i bezpiecznego przemieszczania.

Źródło: UM Reda
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Utrudnienia na ul. Orzeszkowe
REda | W Po jednostronnej budowie chodnika przyszedł czas na remont nawierzchni na ul. Orzeszkowej w Redzie.

Wystawa prezentuje archiwalne foto-
grafie, obrazy i cytaty ze wspomnień. 
Opowiada o trudnej historii Kaszubów, ich 
walce o polskość oraz dostęp do morza. 
Prezentuje działalność patriotyczną 
Kaszubów w okresie zaboru pruskiego, 
rozwój odrodzonego państwa polskiego 
w okresie międzywojennym, trudne i bo-
lesne lata Pomorza i Kaszub pod okupa-
cją hitlerowskich Niemiec, a także lata 
powojenne pod dyktatem ZSRR. Wystawa 
obrazuje również protesty społeczne na 
Pomorzu w marcu 1968 roku, grudniu 1970 

roku i sierpniu 1980 roku oraz lata od 
stanu wojennego do wolności, niepodle-
głości i demokracji. Eksponuje także rolę 
Kościoła i NSZZ „Solidarność” w drodze 
do tego celu.
Wystawę w Wejherowie można oglądać do 
pierwszych dni października 2022 roku. 
Później trafi na uroczystość patriotyczną 
odbywającą się tradycyjnie każdego roku 
w Sanktuarium Piaśnickim, a w następ-
nych miesiącach będzie prezentowana 
w innych miejscowościach Pomorza.
Źródło: UM Wejherowo

wystawa Przed ratUszeM
wejherowo | Na wejherowskim rynku przed ratuszem prezentowana jest wielkoformatowa 
wystawa „jak skała na morzu. o polskości Pomorza”. wystawa powstała w oparciu o projekt 
towarzystwa Projektów edukacyjnych przy wsparciu Ministerstwa kultury i dziedzictwa 
Narodowego.

fot. UM Wejherowo

Utrudnienia na tym odcinku drogi są związane 
z przebudową istniejącej infrastruktury oraz budo-
wą nowej ulicy Chylońskiej, która ma być bajpasem 
dla zakorkowanej starej trasy. Inwestycja prowadzo-
na przez Powiat Wejherowski oraz Gminę Szemud 
wkroczyła w ważną fazę.

Na odcinku ulicy Chylońskiej w Koleczkowie od 
ulicy Łąkowej do ulicy Obrońców Wybrzeża obo-
wiązuje ruch wahadłowy. Zaplanowane prace na 
ulicy Chylońskiej mają potrwać do 30 listopada 
tego roku.

-Przepraszamy za zaistniałe niedogodności w ru-
chu i prosimy wraz z Powiatem Wejherowskim o wy-
rozumiałość. Inwestycja w drugim etapie zakłada 
budowę ronda na drodze wojewódzkiej czyli ulicy 
Wejherowskiej w Koleczkowie. Do ronda zostanie 
włączona nowa Chylońska oraz świeżo przebudo-
wana przez gminę Szemud ulica Kieleńska. Te in-
westycje pozwolą rozładować duży ruch powstający 
w centrum Koleczkowa na styku ważnych arterii dla 
kierowców. - informuję Urząd Gminy Szemud.

Źródło: UG Szemudfo
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Zmiany organizacji ruchu 
GMiNa SZEMUd | Od piątku czyli 9 września na ulicy Chylońskiej w Koleczkowie została wprowadzona 
zmiana organizacji ruchu.
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- Dzięki determinacji 
naszych urzędników na 
czele z Wójtem Ryszar-
dem Kalkowskim widać 
efekty wieloletnich 
starań, aby poprawić 
bezpieczeństwo w new-
ralgicznym miejscu 
w centrum Łebna. - 
przekazuje dobre wieści 
Urząd Gminy Szemud.
W centrum miej-
scowości powstała 
sygnalizacja świetlna 
wraz z dwuetapowym 
przejściem dla pieszych 
oraz kompleksowo 
przebudowany układ 
dróg wraz z częścią 

ulicy Szkolnej. Inwestycja doszła do skutku dzięki współpracy razem z radnym, sołtysem 
i mieszkańcami. Przebudowa dotyczyła niebezpiecznego skrzyżowania ulicy Kartuskiej oraz 
Szkolnej gdzie w pobliżu jest Szkoła Podstawowa i Kościół pw. Matki Boskiej Królowej Polski. 
Sygnalizacja świetlna dodatkowo wyposażona jest w system kontroli poruszania się pojaz-
dów. Przy przekroczeniu dozwolonej prędkości system włącza czerwone światło dla kierowcy, 
który nie dostosował się do przepisów.
- Dziękuje wszystkim, którzy nas wspierali przy tym projekcie. Z pewnością podnieśliśmy 
bezpieczeństwo w Łebnie, bo to nasz obowiązek. To wielki sukces, o który przez wiele lat 
razem walczyliśmy. Kolejną podobną inwestycję będziemy realizować w Bojanie. Czekamy na 
pozwolenia. Jesteśmy dobrej myśli. Tutaj również latami wraz z radnymi oraz mieszkańcami 
apelowaliśmy o poprawę bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej 218, czyli ulicy Wybickiego, 
aby zainstalować sygnalizację świetlną z tak zwanym czerwonym za karę. Jesteśmy coraz 
bliżej - mówi wójt gminy Szemud, Ryszard Kalkowski.
Przypominamy, że całe zadanie w Łebnie kosztowało gminę blisko 1,4 mln zł z czego 400 
tysięcy złotych udało się pozyskać z dofinansowania rządowego na poprawę bezpieczeństwa 
drogowego.
Źródło: UG Szemud

PodNieśli bezPieCzeństwo w łebNie
gMiNa szeMUd | w łebnie zakończyła się ważna inwestycja dla mieszkańców, pie-
szych i kierowców.

fot. UG Szemud

Sołectwa te przygotowały wspaniałe 
wieńce dożynkowe, ozdoby i instalacje 
oraz zaprezentowały się w ogromnym 
korowodzie składającym się z maszyn 

rolniczych, koni i różnych wymyślnych 
pojazdów. Cały pochód z kościoła na plac 
dożynkowy przemieszczał się blisko dwie 
godziny!

Tradycyjnie dożynki w gminie Szemud 
zainaugurowała uroczysta msza św. w ko-
ściele pw. św. Mikołaja. Następnie koloro-
wy, dożynkowy korowód przejechał uli-
cami wsi. Paradzie towarzyszyła Gminna 
Orkiestra Dęta oraz zespół Koleczkowianie. 
Po uroczystym odśpiewaniu hymnu pań-
stwowego i kaszubskiego oraz powitaniu 
przybyłych gości przez gospodarza - wójta 
Ryszarda Kalkowskiego, wystrzał armatni 
oraz wypuszczenie ponad 200 balonów 
w kolorach loga gminy Szemud oficjalnie 
rozpoczęło wielką fetę dożynkową.

Występy zespołów regionalnych, weso-
łe miasteczko, konkursy wiejskie, pokazy 
laserowe i fajerwerków - te i wiele innych 
atrakcji czekały na uczestników tegorocz-
nego wydarzenia. Na scenie zaprezentował 
się Mike Rif oraz zespół Cliver. Publiczność 
rozśmieszał do łez Kabaret Czwarta Fala.

- Pragnę podziękować z całego serca za 
organizację tegorocznych dożynek. To na-
prawdę wzrusza. Sołectwa, rolnicy czy też 
urzędnicy spisali się na medal i razem pięk-
nie podziękowaliśmy za tegoroczne plony. 
Za rok czekają nas w Szemudzie woje-
wódzkie dożynki, które również podkreślą 
nasz jubileusz. W przyszłym roku świętu-
jemy 50 lat Gminy Szemud. Zapraszam już 
wszystkich z tego miejsca - mówił podczas 
dożynek Wójt Gminy Szemud, Ryszard 
Kalkowski.

Źródło: UG Szemud

Dożynki Gminne - Szemud
GMiNa SZEMUd | Setki jak nie tysiące osób uczestniczyły w tegorocznych Dożynkach 
Gminy Szemud. Wielkie wydarzenie to sukces gospodarzy oraz wszystkich 23 sołectw.
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W tej edycji, zaproszeni goście przeczytali wybrane 
fragmenty „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza. 
W Narodowym czytaniu w PZS 1 udział wzięli: p. G. 
Lisius, p. J. Thiel;

p. T. Fopke); nauczyciele (dyr. K. Bojke, J. Piastow-
ska), dawni i obecni aktorzy Teatru „Prawie Lucki” (M. 

Dzięgielowska, Ł. Piekut, L. Romanek, ks. P. Lewiński, 
P. Angel, N. Grzenkowicz, J. Lewańczyk, J. Szumilas, O. 
Plichta), aktor teatru prof. A. Luterka – p. M. Wenta. 
Oprawę muzyczną zapewnią: A. Strankowska, M. We-
rczyńska, A. Torebko, oraz (gościnnie) M. Piastowska.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Wejherowie
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Narodowe Czytanie
POWiat | W Powiatowym Zespole Szkół nr 1 oraz w Powiatowej Bibliotece w Wejherowie odbyło się 
Narodowe Czytanie pod patronatem pary prezydenckiej.
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Organizatorzy wydarzenia chcą by pamięć 
o ofiarach zbrodni ludobójstwa przetrwała i była 
przekazywana z pokolenia na pokolenie. Uczest-
nicy to motocykliści, którym na sercu leży pro-
pagowanie wiedzy o Martyrologii Piaśnicy. Moto-
cykliści rozpoczynają rajd 18 września (niedziela) 
o godz. 14:00 z Placu Jakuba Wejhera w Wejhe-
rowie. Przemieszczać się będą zwartą kolumną 
motocyklową w kierunku Lasu Piaśnickiego. Na 
miejscu o godz. 15:00 odprawiona zostanie uro-
czysta Msza Święta.

Organizatorem Motocyklowego Rajdu Piaśnic-
kiego jest Kapituła Motocyklowego Rajdu Pia-
śnickiego w Wejherowie oraz Fundacja PSC. Nad 
przebiegiem, organizacją i nadzorem merytorycz-
nym Rajdu czuwa Kapituła Rajdu.

W czasie przejazdu obowiązuje cisza, kultura oso-
bista i jednakowy ubiór (specjalna koszulka uczest-
nika rajdu). Ważne jest również, przestrzeganie za-
sad zawartych w Kodeksie Ruchu Drogowego

Pomysłodawca : Stowarzyszenie „Rodzina Pia-
śnicka” - Marcin Drewa.

V Motocyklowy 
Rajd Piaśnicki

WEJHEROWO | Głównym celem rajdu jest szerzenie wiedzy i świado-
mości o zbrodni dokonanej w Lesie Piaśnickim.
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„Koduj z Gigantami – Cyberbezpieczeństwo” 
to już 11 edycja największych ogólnopolskich 
warsztatów z programowania dla dzieci 
i młodzieży. W tym roku akcja edukacyjna 
trwa od 3 do 25 września w całej Polsce, 
w formule stacjonarnej oraz online. W Wejhe-
rowie warsztaty odbędą się w dniach 17 i 18 
września w godzinach 9:00 – 17:00 przy ulicy 
Jana III Sobieskiego 292 A/1.
Tegorocznym tematem przewodnim jest 
bezpieczeństwo w sieci. Podczas trwania 

warsztatów będzie można dowiedzieć się 
m.in. jak dbać o bezpieczeństwo w cyber-
przestrzeni, według jakich zasad szyfruje 
się dane, jak stworzyć generator mocnych 
haseł czy jak stworzyć aplikację blokującą na 
ekran telefonu.
Udział w wydarzeniu jest całkowicie bez-
płatny, konieczna jest jedyne rejestracja na 
wybrane przez siebie warsztaty poprzez 
wypełnienie formularza zapisowego przez 
rodzica lub opiekuna na stronie www.giganci-
programowania.edu.pl.
Program zajęć dostosowany jest do dzieci 
i młodzieży w różnym wieku, i umożliwia 
poznanie podstaw programowania w środo-
wiskach takich jak:
- tworzenie gier w Scratch,
- możliwość kodowania Minecrafta przy po-
mocy blokowych języków programowania,
- projektowanie aplikacji oraz gier na urzą-
dzenia mobilne AppInventor,
- tworzenie gier, aplikacji oraz programów 
w języku C# oraz Python,
- samodzielne projektowanie stron interneto-
wych w środowisku Glitch w oparciu o język 
HTML.
Na uczestników, oprócz ogromnej dawki 
wiedzy i zabawy, czekają liczne konkursy 
z nagrodami a także gadżety przygotowa-
ne przez organizatorów – szkołę Giganci 
Programowania.
Więcej informacji na stronie: www.giganci-
programowania.edu.pl
źródło: UM Wejherowo

zaPisy Na warsztaty - kodUj 
z gigaNtaMi
wejherowo | trwa rejestracja na bezpłatne warsztaty z programowania „koduj 
z gigantami – Cyberbezpieczeństwo”, które patronatem objął Prezydent wejherowa 
krzysztof hildebrandt.

Projekt ma na celu zwiększenie świadomości miesz-
kanek Rumi na różnego rodzaju agresje, z którymi 
mogą się spotkać w życiu codziennym. Podczas kursu 
uczestniczki będą mogły dowiedzieć się o psycholo-
gicznych aspektach agresji i samoobrony. Będą uczyć 
się fizycznej i werbalnej asertywności podczas ataku 
agresji (napaść, pojmanie, gwałt, przemoc w rodzi-
nie). Poprzez naukę podstawowych ciosów, kopnięć 
i symulacji rażenia wrażliwych miejsc na ciele czło-
wieka, kursantki odpowiedzą na atak w bliskim kon-
takcie i w walce na ziemi. Czas trwania kursu to 8 
tygodni w okresie zimowym oraz 8 tygodni w okresie 
letnim. Treningi będą odbywały się w każdą sobotę. 
Każdy trening trwa 1,5 h zegarowej. Podczas jednego 
treningu może uczestniczyć 25 osób.

Kursy samoobrony w sekcji Kraver Rumia odby-
wać się będą w Sali Sportów Walki w Rumi przy ul. 
Szkutników 3. W sekcji pracują certyfikowani in-
struktorzy Samoobrony Krav-Maga z wieloletnim sta-

żem. Sala sportów walki jest to jedyne miejsce w Rumi 
z dostosowaną infrastrukturą do ćwiczeń w parterze. 
Sala wyłożona jest matami do walki w parterze (na 
podłodze). Każda uczestniczka otrzymuje 12 godzin 
szkoleniowych, opiekę certyfikowanych instruktorów, 
dużą dawkę wiedzy, kursantki biorą udział w projekcie 
na własną odpowiedzialność, certyfikat uczestnictwa.

Uczestniczki powinny zabrać ze sobą wygodne 
ubrania treningowe (2 koszulki, długie spodnie, 
miękkie obuwie), wodę i ręcznik.

Wymagania:
•	Ukończone	16	lat	(ze	zgodą	rodzica)
•	Stan	zdrowia	pozwalający	na	uczestnictwo	w	za-

jęciach rekreacyjnych
(potwierdzenie lekarza - do wglądu na 1 zajęciach)
Na projekt 29. Bezpieczna Rumianka - kurs 

samoobrony (krav-maga) i walki wręcz dla kobiet 
od 16. roku życia, można cały czas głosować na 
stronie rumia.budzet-obywatelski.org.
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Bezpieczna Rumianka
RUMia | Głosowanie na projekty w Budżecie Obywatelskim nadal trwa. Bezpieczna Rumianka to jeden 
z nich i warto przyjrzeć mu się bliżej.

fot. Giganci Programowania Wejherowo/FB



www.gwe24.pl/aktualności Piątek, 9 września 20228

Uroczyste otwarcie nowego budynku 
dydaktycznego Niepublicznej Szkoły 
Rzemiosł w Wejherowie 

dnia 2 września 2022 roku, uroczyście w obecności znakomitych gości dokona-
liśmy oficjalnego oddania do użytku budynku dydaktycznego wraz jego spe-
cjalistycznymi pracowniami  służącymi m.in. kształceniu stolarzy, ślusarzy czy 
też budowlańców.

Tym samym Niepubliczna Szkoła Rze-
miosła im. św. Józefa w Wejherowie, która 
znajduje się przy ul. Kalwaryjskiej 3, wzbo-
gaciła się o dodatkowy budynek dydaktycz-
ny znajdujący się przy ul. Strzeleckiej 15.

Zainteresowanie młodzieży prowa-
dzoną przez Powiatowy Cech Rzemiosł 
w Wejherowie szkołą jest bardzo duże. 
Do klas pierwszych w tym roku szkolnym 
przyjęliśmy 340 uczniów i kształcimy ich 
w dwudziestu zawodach. W sumie do na-
szej cechowej szkoły uczęszcza ponad 780 
uczniów.

Oczywiście nie dalibyśmy rady, gdyby 
nie wsparcie z unii europejskiej. W ramach 
projektu otrzymaliśmy dofinansowanie na 
kwotę ponad 9,6 mln złotych.

Nie jest to standardem, że stowarzyszenie 
cechowe jakim jesteśmy prowadzi szkołę 
branżową, a co dopiero buduje, wyposaża 
i prowadzi duży projekt unijny.

Teraz już z satysfakcją mogę powiedzieć, 
że daliśmy radę, pomimo wielu trudności, 
że wspomnę tu chociażby rosnące ceny 

materiałów budowlanych i wykończenio-
wych oraz trudności z wyborem oferentów 
na dostarczenie sprzętu i urządzeń.

Przy tej okazji jeszcze raz pragnę podzię-
kować wielu osobom, które sprzyjały nam 
w trakcie prowadzonych pracy. Wymienię 
tu w pierwszej kolejności Marszałka Woje-
wództwa Pomorskiego Pana Mieczysława 
Struka, Pana Adama Krawca – dyrektora 

Departamentu Edukacji i Sportu czy też 
Pana Włodzimierza Szordykowskiego – 
wieloletniego dyrektora Departamentu 
Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszał-
kowskiego.

Dziękuję Zarządowi Powiatowego Cechu 
Rzemiosł w Wejherowie za wsparcie przy 
podejmowaniu trudnych decyzji.

Podziękowania należą się również Pani 
Marioli Kwaśniewskiej, dyrektor biura ce-
chu i podległym jej pracownikom za wyko-
nanie ogromnej pracy związanej z prowa-
dzeniem  projektu, którego zwieńczeniem 
jest powstały budynek.

Miłym akcentem podczas uroczystości 
było odsłonięcie tablicy pamiątkowej, któ-
rą Zarząd Cechu postanowił ufundować 
i w ten sposób uhonorowa

 Pana Brunona Gajewskiego – wielolet-
niego Starszego Cechu Rzemiosł w Wejhe-
rowie, a obecnie jego Prezesa Honorowe-
go, z którego inicjatywy powstał ten nowy 
obiekt dydaktyczny.

Prezes Cechu Ryszard Pionk
Prezes Cechu Ryszard Pionk
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Starszy Cechu Ryszard Pionk i Honorowy Prezes Brunon Gajewski

Starszy Cechu Ryszard Pionk i Honorowy Prezes Brunon Gajewski Firma Woj-Mar Mariusz Gustowski
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Jedna z nowo otwartych placówek Fi-
nes, znajduję się na ul. 12 Marca 246 
w Wejherowie. Kontakt z Agentem Fines 
można nawiązać telefonicznie pod nu-
merem 607 797 256 lub osobiście w pla-
cówce.

Od momentu rozpoczęcia działalno-
ści Fines rozwinął swoją sieć aktywnych 
Agentów, którzy gotowi są do obsługi 
klientów w placówkach agencyjnych oraz 
jako mobilni Agenci. Wspólną cechą dla 
wszystkich placówek jest ujednolicony 
standard obsługi klienta. Sieć Sprzedaży 
Fines to ponad 2 500 autoryzowanych 
agencji kredytowych w całej Polsce.

W sieci agencji kredytowych współpra-
cujących z Fines znajdują się oferty wielu 
banków i firm pozabankowych. Różno-
rodność ofert wiodących banków oraz 
sprawdzonych i zaufanych firm pożycz-
kowych, umożliwia porównanie oraz wy-
branie najlepiej dopasowanej oferty kre-
dytowej. A jest to możliwe już podczas 
jednego spotkania w biurze kredytowym, 
bez konieczności szukania ofert w wielu 
placówkach bankowych.

System franczyzowy Fines jest obecnie 
najszybciej rozwijającą się franczyzą na 
rynku pośrednictwa i doradztwa finan-
sowego. Wspólna sieć sprzedaży korzy-
stająca z ponad 15 lat doświadczeń Fines 
liczy 300 placówek pod szyldem Fines 
Operator Bankowy.

Fines promuje zasady rzetelności i ety-
ki w biznesie – stosowany jest Kanon 
Dobrych Praktyk Rynku Finansowego. 
Firma posiada prestiżowy tytuł „Fair 
Play” od 2011 r. Jest członkiem Związku 
Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. 
W trosce o najwyższą jakość obsługi 
klienta i przejrzystość procedur wdro-
żono System Zarządzania Jakością ISO 
9001:2008. Rokrocznie od 2007 r. zdoby-
wa tytuł „Solidna Firma”.

Fines jest laureatem wielu plebiscytów 
oceniających poziom jakości usług i rze-
telności w stosunku do Kontrahentów, 
ale najważniejszą nagrodą przyznawaną 
co roku od 10 lat, jest zaufanie Partne-
rów, którego dowodem jest ciągły rozwój 
sieci oraz oferty produktowej.

Fines zdobył m. in. nagrody: Solidny 
Franczyzobiorca 2018, Solidna Firma 
2018, Orły „Wprost” 2018 oraz Perła So-
lidności 2016.

Fines SA należy do Związku Przedsię-
biorstw Finansowych w Polsce. ZPF po-
wstała 27 października 1999 roku i skupia 
kilkadziesiąt kluczowych przedsiębiorstw 
z rynku finansowego w Polsce, w tym 
banki, zarządzających wierzytelnościami, 
doradców i pośredników finansowych, 
przedsiębiorstwa pożyczkowe, zarządza-
jące informacją gospodarczą, sprzedające 
produkty odwróconej hipoteki w mode-
lu sprzedażowym oraz przedsiębiorstwa 

z branży ubezpieczeniowej.
ZPF to Członek Rady Rozwoju Ryn-

ku Finansowego, powołanej do życia 
przez Ministra Finansów Rzeczpospo-
litej Polskiej oraz Członek prestiżowej 
europejskiej organizacji samorządowej 
europejskiego przemysłu finansowego 
EUROFINAS (European Federation of 
Finance House Associations), zrzeszają-

cej siedemnaście krajowych organizacji, 
reprezentujących ponad 1200 instytucji 
finansowych.

Współpraca z ZPF pozwala na udział 
w kształtowaniu profesjonalnych tren-
dów na rynku finansowym. Przedmio-
tem analiz i wprowadzania standardów 
są takie obszary jak etyczna działalność 
wobec klientów i kontrahentów, czy bie-

żąca wymiana wiedzy.
Fines SA od początku swojej działal-

ności kierował się zasadami etycznymi, 
które spotykają się ze standardami, wy-
znaczanymi przez Komisję Etyki ZPF.

Fines. Twój drugi portfel
działająca od 2005 roku sieć agencji kredytowych przyjęła kierunek i styl działania opierający się na przejrzystych zasadach oraz 
partnerskich relacjach z kontrahentami. W swojej ofercie Fines posiada wiele sprawdzonych banków i firm pozabankowych.
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Widowisko zorganizowała Miejska 
Biblioteka Publiczna w Wejhero-
wie wspólnie z grupą teatralną 
Srebrna Nitka ze Stowarzyszenia 
Wejherowski Uniwersytet Trze-
ciego Wieku. Przed spektaklem 
Ewelina Magdziarczyk-Plebanek - 
dyrektor biblioteki, a jednocześnie 
reżyser widowiska, przypomniała, 
że „Ballady i romanse” ukazały się 
w 1822 roku w Wilnie, jako główna 
część tomu „Poezji Adama Mic-
kiewicza”. Wtedy ten cykl wierszy 
stał się literackim wydarzeniem 
i zapoczątkował nurt romantyzmu 
w literaturze polskiej. Rok 2022 
z okazji 200. lecia wydania tego 
dzieła został ogłoszony w Polsce 
Rokiem Romantyzmu. Dyrektor 
przypomniała, że ogólnopolska 
akcja Czytania Narodowego orga-
nizowana jest przez Prezydenta 
RP Andrzeja Dudę i jego Małżonkę 
od 2012 roku. Co roku w całej Pol-
sce i za granicą akcja odbywa się 
w ponad dwóch tysiącach miejsc.
Po spektaklu zastępca prezydenta 
Arkadiusz Kraszkiewicz wyraził 
uznanie aktorom-amatorm z grupy 
teatralnej Srebrna Nitka za przygo-
towanie i udział w widowisku oraz 
pogratulował dyrektor biblioteki 
Ewelinie Magdziarczyk-Plebanek 
oraz pracownikom MBP udane-

go przedsięwzięcia, które po raz 
kolejny wpisało się w ogólnopolską 
Akcję Czytania Narodowego.
- Jako osoby zaangażowane w ży-
cie miasta jesteście przykładem 
aktywności społecznej. Z całego 
serca wam dziękuję – powiedział 
Arkadiusz Kraszkiewicz wręczając 
kwiaty uczestnikom spektaklu.
Do słów zastępcy prezydenta 
przyłączyli swoje uznanie obecni 
na spektaklu radni miejscy: Doro-
ta Chodubska, Justyna Ostrowska 
i Leszek Szczypior.
- Spektakl był przygotowany pro-
fesjonalnie pod wieloma względa-
mi: dobra gra aktorów, atrakcyjne 
stroje i ciekawa scenografia. 
Tematycznie – powrót do lat 
szkolnych. W trakcie spektaklu, 
gdy aktorzy wypowiadali poszcze-
gólne kwestie, przypominały mi 
się te utwory z okresu romanty-
zmu – mówi Dorota Chodubska.
- Podobał mi się spektakl. Teksty 
znane jeszcze ze szkoły średniej, 
ale w wykonaniu naszych kole-
żanek, rewelacja – dodaje Maria 
Kordys.
Ewelina Magdziarczyk-Plebanek 
mówi, że nad spektaklem praco-
wali w trudnym okresie wakacyj-
nym. Gdy było już wiadomo jaki 
jest temat wybrała utwory do 

widowiska, rozpisała je na role 
i przydzieliła aktorom. Głów-
ny nacisk został położony na 
interpretację tekstów. Tradycyjnie 
zadbano też o scenografię i ruch 
sceniczny. Wszystko wykonali 
własnymi siłami.
- Cieszę się, że mamy wspaniałych 

aktorów, społecznie zaangażowa-
nych, na których zawsze można 
liczyć. Sami załatwiali sobie stroje 
i rekwizyty sceniczne, w tym zioła 
i kwiaty, które obrazowały ludo-
wość – podkreśla dyrektor.
W widowisku wystąpili: Krystyna 
Bolc, Wiesława Cywińska, Elżbieta 

Kilikowska, Bożena Krywald, 
Krystyna Laskowska, Teresa 
Malinowska, Marzena Miszke, 
Beata Myszka, Celina Niebylska, 
Franciszek Kuźmiński i Wojciech 
Wołodkiewicz. Pomocy udzieliły 
dziewczęta: Ala, Gosia i Hania.
Źródło: UM Wejherowo

w ParkU CzytaNo „ballady i roMaNse”
wejherowo | w sobotnie południe na małej scenie w wejherowskim Parku Miejskim miało miejsce Narodowe Czytanie „ballad i romansów” adama Mickiewicza, które realizowane 
w całej Polsce i na świecie pod patronatem Pary Prezydenckiej rP.

fot. UM Wejherowo
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Gruzja jest dynamicznie rozwijającym się krajem, który 
już od ponad dekady konsekwentnie i przemyślanie 

buduje swoją pozycję na rynku turystycznym, 
a w konsekwencji i inwestorskim.

Zainwestuj 
w Apartamenty w Batumi

 nad Morzem Czarnym!

j.symeryak@expressy.pl
500 447 398

www.luxuria.com.pl

Więcej informacji:
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OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Gniewino

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany fragmentów Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gniewino

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) oraz 
uchwały nr XXV/210/2021 z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentów Studium Uwarunkowań 
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gniewino, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektu zmiany 
studium, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 16.09.2022 r. do 07.10.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Gniewino, 84-
250 Gniewino, ul. Pomorska 8, w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:30. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium 
rozwiązaniami odbędzie się w dniu 06.10.2022 r. w Urzędzie Gminy Gniewino o godz. 10:00.

zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do 
projektu studium. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Gniewino z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej 
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.10.2022 r.

Pisma należy kierować drogą pocztową lub bezpośrednio w formie pisemnej w Urzędzie Gniewino, 84-250 Gniewino, ul. Pomorska 8, lub w postaci 
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu na adres 
elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Gniewino na platformie ePUAP2.

zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.)  w związku 
z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu w/w zmiany 
studium do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy tj.: projektem zmiany fragmentów Studium Uwarunkowań 
i Kierunków zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gniewino, prognozą oddziaływania na środowisko do tej zmiany studium, opinią 
Państwowego Powiatowego inspektoratu Sanitarnego w Wejherowie oraz opinią i uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Gdańsku.

zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania w/w projektu zmiany studium na środowisko, mogą 
składać do w/w dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Wójta Gminy Gniewino na adres Urzędu Gminy 
Gniewino, 84-250 Gniewino, ul. Pomorska 8, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich 
bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy gniewino@gniewino.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.10.2022 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi do projektu zmiany studium oraz wnioski i uwagi w postepowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko będą 
rozpatrywane przez Wójta Gminy Gniewino w terminie do 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.

zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (Ue) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz. Urz. Ue L nr 119) w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/We (zwane RODO), informuję że: Administratorem Pani/
Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Gniewino z siedzibą w Gniewinie przy ul. Pomorskiej 8, 84-250 Gniewino reprezentowany przez Wójta 
Gminy Gniewino, adres kontaktowy e-mail: gniewino@gniewino.pl, tel. +48 58 676 76 77. Administrator Danych zgodnie z Art. 37 RODO wyznaczył 
inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa 
oraz waszych podopiecznych danych osobowych, a także korzystania z przysługujących Państwu praw związanych z ich przetwarzaniem. Kontakt 
z inspektorem Ochrony Danych Osobowych UG Gniewino; e-mail: inspektorodo@gniewino.pl lub pisemnie na adres Urzędu Gminy Gniewino, ul. 
Pomorska 8, 84-250 Gniewino z dopiskiem „inspektor Ochrony Danych”. Szczegóły dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez 
Urząd Gminy Gniewino znajdują się na stronie: https://www.bip.gniewino.pl/.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 8a ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym „W związku 
z przetwarzaniem przez wójta (…) danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów 
planistycznych, (…), prawo, o którym mowa w art.15 ust.1lit.g rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (Ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/We (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (…), przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, 
od której dane te pozyskano.

WÓJT GMINY GNIEWINO

OGłOSzenie 134/2022/PR-Media-Group/DB
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W hołdzie żołnierzom Września 1939 roku
WEJHEROWO | 1 września br. na skwerze przed jednostką wojskową w Wejherowie oddano hołd polskim żołnierzom poległym w obronie Ojczyzny 
i ofiarom zbrodni hitlerowskich popełnionych podczas II wojny światowej. Szczególną pamięć okazano żołnierzom 1 Morskiego Pułku Strzelców, 
którzy walczyli w obronie ziemi wejherowskiej i Kępy Oksywskiej w Gdyni.

Uroczystość rozpoczęła się od 
złożenia meldunku dowódcy gar-
nizonu kmdr. Jackowi Wieczorko-
wi, wciągnięcia flagi państwowej 
na maszt i odegraniu Hymnu Pań-
stwowego. Dowódca 18 Wojskowe-
go Oddziału Gospodarczego kmdr 
Jacek Wieczorek przypomniał sy-
tuację sprzed 83 lat, gdy Niemcy 
napadając na Polskę wywołały II 
wojnę światową. Natomiast przed-
stawiciel Stowarzyszenia Byłych 
Żołnierzy i Sympatyków Jednost-
ki Wojskowej w Wejherowie Piotr 
Książek przypomniał historię 1 
Batalionu Morskiego i 1 Morskiego 
Pułku Strzelców.

Celem uczczenia wszystkich ofiar 
II wojny światowej odbył się apel 
pamięci i salwa honorowa. Dele-
gacje uczestniczące w uroczysto-
ści, w tym przedstawiciele władz 
miasta Wejherowa z prezydentem 
Krzysztofem Hildebrandtem na 
czele, władze powiatu, dowódz-
two garnizonu, służby munduro-
we, kombatanci a także harcerze, 
złożyli kwiaty złożyły kwiaty pod 
tablicą upamiętniającą żołnierzy 1 
Morskiego Pułku Strzelców.

Kwiaty zostały złożone także na 
Starym Cmentarzu przy ul. 3 Maja: 
na kwaterach Żołnierzy 1 MPS oraz 
kwaterze ofiar Marszu Śmierci.

- Składając kwiaty na mogi-
łach żołnierzy 1 MPS pragniemy 
podziękować im za ofiarę życia 
w obronie Ojczyzny i naszego mia-
sta, jaką złożyli we wrześniu 1939 
roku, a także potwierdzić, że o nich 
pamiętamy. Warto pamiętać trak-
cie kampanii wrześniowej połowa 
żołnierzy wejherowskiego pułku 
zginęła na polu walki. Teraz, kie-
dy obok polskich granic toczy się 
wojna, widać wyraźnie że pokój 
nie jest rzeczą tak oczywistą, a woj-
na nie jest tylko historią – mówi 
prezydent Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt.

Źródło: UM Wejherowo fo
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W projekcie brało udział siedem osób, które wraz z tera-
peutą Panią Kają Wasilewską realizowali go w: Miejskiej 
Bibliotece Publicznej, Parku Miejskim, Ekofabryce przy 
Zakładzie Usług Komunalnych oraz w Wejherowskim Klu-
bie Kulturystycznym i Sportów Siłowych „Apollo”. Celem 
projektu była możliwość poznania „od kuchni” poszczegól-
nych miejsc pracy, włączanie się do zadań, wykonywanie 
drobnych czynności.
Uczestnicy mierzyli się z punktualnością i systematyczno-
ścią. Poczuli się również ważni i docenieni. Projekt zadzia-
łał także w drugą stronę, mianowicie pracownicy wyżej wy-
mienionych miejsc realizacji mieli możliwość bliżej poznać 
osoby w spektrum autyzmu, zobaczyć jak funkcjonują oraz 
jakimi są wspaniałymi, młodymi ludźmi. Na spotkaniu był 
obecny Zastępca Prezydenta Pan Arkadiusz Kraszkiewicz, 
który wręczył dyplomy uczestnikom, Przewodniczący Rady 
Miasta Pan Jacek Gafka oraz zastępca Pan Leszek Szczy-
pior. Przybyli również przedstawiciele poszczególnych 
miejsc realizacji projektu. Przy wspólnej kawie w przyjaznej 
atmosferze zakończono spotkanie. To już drugi projekt 
realizowany przez fundację. Projekt dofinansowany przez 
Gminę Miasta Wejherowo.
źródło: Fundacja ,,AUTYZM - BRAND NEW BRAIN''

zakońCzył się Projekt 
ProwadzoNy Przez 
fUNdaCje
wejherowo | w Miejskiej bibliotece Publicznej 
odbyło się zakończenie projektu realizowanego przez 
fundację ,,aUtyzM - braNd New braiN”- „Uspołecz-
nianie - uzawodowienie osób z autystycznego spektrum 
zaburzeń i zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

fot. Fundacja ,,AUTYzM - BRAnD neW BRAin''
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Na co dzień na boisku przy ul. Mickiewicza 
w Rumi swoje ligowe spotkania rozgrywa 
Orkan Rumia. We wrześniu jednak rumscy 
kibice piłkarscy będą mogli obejrzeć mecze 
cięższego kalibru. Rumia będzie gospoda-
rzem trzech spotkań eliminacyjnych w ra-
mach Mistrzostw Europy U-19. Jakie mecze 
będzie można zobaczyć?
21 września o godz. 12 o eliminacyjne punkty 
zagrają Włosi z Estończykami. W sobotę, 24 
września, o godz. 12 zmierzą się reprezenta-
cje Włochów oraz Bośni i Hercegowiny, a 27 
września Estonia zagra z BiH
Aktualnie murawa boiska jest przygotowy-
wana pod tę rywalizację.
- Trwa aeracja drążona trawnika – Verti Core, 
czyli napowietrzanie murawy. Zabieg ten często 
jest nazywany „wykorkiem”. Dlaczego? Bowiem 
szpilki maszyny, które nakłuwają powierzchnię, 
są wydrążone wewnątrz. Wyciągają z gruntu 

elementy w kształcie „koreczków”, pozostawia-
jąc wolną przestrzeń. Aeracja będzie połączona 
z piaskowaniem i pozwoli z czasem na wymianę 
gruntu pod istniejącym trawnikiem. Poprawia 
ona także wchłanianie wody w glebie i rozluź-
nia warstwę korzeniową – informuje Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rumi.
Mistrzostwa Europy U-19 rozegrane zostaną 
w maju 2023 roku na Malcie. W pierwszym 
etapie 52 drużyny narodowe podzielono na 
trzynaście grup liczące po cztery zespoły. 
Udział w kolejnej fazie zapewnią sobie dwie 
najlepsze drużyny, jedna ekipa spośród zespo-
łów z miejsc trzecich z najlepszym bilansem 
oraz Portugalia, która jest rozstawiona. 
W rundzie drugiej 28 reprezentacji zostanie 
podzielone na siedem czterozespołowych 
grup. Udział w mistrzostwach Europy zagwa-
rantują sobie tylko zwycięzcy. Pewne miejsce 
w turnieju mają gospodarze.

w rUMi odbędą się MeCze 
eliMiNaCyjNe do Me U-19
Piła NożNa | trzy mecze w ramach piłkarskich eliminacji do Mistrzostw europy U-19 
rozegrane zostaną na boisku w rumi. kibice na trybunie stadionu przy ul. Mickiewicza we 
wrześniu będą mogli obejrzeć rywalizację włochów, bośni i hercegowiny oraz estonii.

Wydarzenie miało również cel charytatywny, po-
nieważ było połączone ze zbiórką dla Zbigniewa 
Chuchały, wejherowianina, który choruje na białacz-
kę szpikową. Sporym zainteresowaniem cieszyła się 
kolejna edycja turnieju koszykówki 3x3, którego or-
ganizatorem był klub UKS Basket „Ósemka” Wejhe-
rowo we współpracy z miastem Wejherowo. Uczest-
nicy rywalizowali w trzech kategoriach wiekowych: 
Open mężczyzn, rocznik 2008-2009 oraz rocznik 
2010 i młodsi.

Podczas turnieju przeważali zawodnicy lokalni 
oraz wychowankowie wejherowskiego klubu, ale nie 
zabrakło także uczestników z takich miast jak: Gdy-
nia, Sopot czy nawet Kwidzyn. Jak co roku najwię-

cej emocji wzbudzała rywalizacja w kategorii Open 
mężczyzn, gdzie do turnieju przystąpiło aż 13. zespo-
łów. Ostatecznie po bardzo wyrównanej i stojącej na 
wysokim poziomie grze pierwsze miejsce przypadło 
drużynie „Na kacu”, która w nagrodę otrzymała czek 
w wysokości 1000 zł.

Przeprowadzono także konkurs rzutów za trzy 
punkty, w którym wyłoniono najlepszego rzucające-
go zawodnika w kategorii młodzieżowej oraz open. 
Turniej połączony był akcją charytatywną. W trakcie 
imprezy została przeprowadzona akcja DKMS, dzięki 
której można było się zarejestrować w bazie poten-
cjalnych dawców szpiku.

Źródło: UM Wejherowo

Koszykówka wróciła na 
wejherowski rynek
KOSZyKóWKa | Blisko 100 uczestników wzięło udział w 11. edycji Streetballa Małego Trójmiasta Kaszub-
skiego, który w minioną niedzielę 4 września br. odbywał się na Placu Jakuba Wejhera w Wejherowie.
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Piotr Biangowski jest sportowcem ekstremalnym, 
pływakiem zimowym i Ambasadorem Fundacji Ro-
nalda McDonalda. Swój niesamowity wyczyn zade-
dykował przypadającemu w tym roku jubileuszowi 
20-lecia Fundacji i rodzicom, którzy wspierają swoje 
dzieci w czasie ciężkiej choroby i długotrwałej hospi-
talizacji. Ekstremalnej próbie towarzyszyła zbiórka 
środków na zakup łóżek dla rodziców dla Szpitali Po-
morskich w Gdyni i w Wejherowie.

Loch Ness jest jednym z 13 najtrudniejszych jezior 
do pokonania wpław, według rankingu Marathon 
Swimming Hall of Fame. Jest również jednym z 3 
najbardziej „potwornych” jezior na świecie. Warunki 
w jakich startował pływak, 22 lipca, nie sprzyjały pod-
jętej próbie. Woda w kolorze rdzy miała zaledwie 13 
stopni a na powierzchni wzbierał silny wiatr.

- Wiedziałem, że to będzie wyjątkowo trudne do-
świadczenie. Loch Ness przywitało nas porywistym 
wiatrem, wzbierającymi falami i bardzo ograniczona 
widocznością. Powietrze ochłodziło się w ciągu kil-
ku godzin o kilkanaście stopni. Obserwowanie ciągle 
rosnącej kwoty na koncie zbiórki charytatywnej było 
jak rytuał w czasie oczekiwania na start. Podczas pró-
by cały czas niosła mnie świadomość, że ludzie chcą 
się dzielić dobrem. To dodawało mi sił w najtrud-
niejszych momentach, a tych przecież nie brakowało. 
Czuję, że tak samo cieszy mnie pływanie jak finał. Ta 
zbiórka była jak najlepszy doping! - podsumowuje 
Piotr Biankowski.

Przepłynięcie jeziora zajęło 12 godzin 16 minut i 25 
sekund. Próba Piotra Biankowskiego została udoku-
mentowana przez oficjalnego przedstawiciela Bri-
tish Long Distance Swimming Association. Jak sam 
podkreśla, jego wyczyn nie byłby możliwy bez ekipy 
wspierającej, którą stanowiła Aleksandra Kabelis, zna-
komita pływaczka, współorganizatorka ekstremalnych 
zawodów w pływaniu zimowym - Gdynia Winter 
Swimming Cup. Z lądu Piotrowi kibicowali w Szko-
cji Łukasz i Hubert Chłodniccy. Również z lądu, lecz 
bardziej oddalonego, najgoręcej jak to tylko możliwe 
wspierał wyczyn Piotra zespół i Wolontariusze Fun-
dacji Ronalda McDonalda, mieszkańcy Trójmiasta, 

społeczność pływacka oraz wszyscy Partnerzy tego 
niezwykłego przedsięwzięcia.

W zbiórce pieniędzy udział wzięło 126 osób, dzię-
ki którym zebrano kwotę 21 511 złotych, a maskotki 
symbolizujące Nessi (potwora z Loch Ness) wykona-
ły wolontariuszki, podopieczne Aresztu Śledczego 
w Gdańsku.

To kwota, dzięki której kupimy 13 łóżek dla rodzi-
ców do trzech szpitali. Mamy Przyjaciół, którzy rozu-
mieją potrzeby chorych dzieci i ich rodziców i poma-
gają nam urzeczywistniać ideę “Aby rodzina mogła 
być razem”. Publiczna medycyna to wspólna sprawa 
i troszczymy się o nią razem i dla wszystkich - mówi 
Katarzyna Rodziewicz, Prezes Zarządu i Dyrektor 
Wykonawcza Fundacji Ronalda McDonalda. - Dzięki 
zaangażowaniu Piotra Biankowskiego i Aleksandry 
Kabelis mówimy o wielkim sukcesie zbiórki, bo to 
przykład - inspiracja dla innych. Ten sukces mierzo-
ny jest nie tylko liczbą łóżek dla rodziców, ale przede 
wszystkim zaangażowaniem ludzi i ich wrażliwością 
społeczną. Program “Łóżka dla rodziców” w roku 20-
lecia Fundacji Ronalda McDonalda zwraca uwagę na 
inicjatywy rodziców dla rodziców, inicjator ma po-
mysł, a efekty - jak u Piotra - liczone są w łóżkach.

- Gdy Piotr Biankowski zaproponował, że celem 
jego kolejnego wyczynu będzie zakup kilku łóżek do 
oddziałów dziecięcych w szpitalach w Gdyni i w Wej-
herowie, bardzo się ucieszyliśmy. Gdy okazało się, że 
łączna zebrana kwota od darczyńców pozwoli na zakup 
13 łóżek, przeszło to nasze najśmielsze oczekiwania. Te 
łóżka to symbol wielkiego wysiłku, również takiego, 
który towarzyszy opiekunom naszych najmłodszych 
pacjentów przebywających na oddziałach. Dzięki temu 
darowi uzupełnimy łóżka w tych miejscach, w których 
są niezbędne - mówi Jolanta Sobierańska-Grenda, pre-
zes Zarządu spółki „Szpitale Pomorskie”.

Honorowy Patronat nad wydarzeniem objęli: Mie-
czysław Struk - Marszałek Województwa Pomorskie-
go, Wojciech Szczurek - Prezydent Gdyni, Michał 
Pasieczny - Burmistrz Miasta Rumia, a także Otylia 
Jędrzejczak - prezes Polskiego Związku Pływackiego.

Źródło: UM Rumia

Zebrał środki na 13 
łóżek dla szpitali

PŁyWaNiE | Jako pierwszy Polak w historii Piotr Biankowski przepłynął 
wpław jezioro Loch Ness. Dystans jai musiał pokonać to 37 kilometrów i za-
jęło mu to 12 godzin.
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