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Na obchodach organizowanych przez wójta Gminy Wejherowo przy 
współudziale dowódcy Garnizonu Wejherowo, tradycyjnie jak co roku 
spotkali się przedstawiciele parlamentu, władz samorządowych, ducho-
wieństwa, służb mundurowych, lokalnych placówek oświatowych oraz 
organizacji pozarządowych.

Spotkania przy mogiłach poległych corocznie organizowane są aby 
ocalić od zapomnienia i złożyć hołd bohaterom, którzy w heroicznej wal-
ce oddali życie z Ojczyznę. Jak podkreślił wójt Przemysław Kiedrowski: 
"Ówczesna sytuacja Polski przywodzi na myśl wiele tragicznych analogii 
do obecnej sytuacji na Ukrainie", zarówno jeżeli chodzi o  bohaterstwo 
obrońców jak i bestialstwo oprawców.

Doniosły charakter uroczystości podkreślony został przez odczytanie 
apelu poległych oraz oddanie salwy honorowej przez kompanię reprezen-
tacyjną. Przedstawiony został także program artystyczny przygotowany 
przez uczniów szkoły podstawowej z Gowina, noszącej imię porucznika 
Jana Penconka, dowódcy jednej z kompanii I Morskiego Pułku Strzelców.

Źródło: UG Wejherowo

Uczcili poległych 
żołnierzy w Białej
GMINA WEJHEROWO | W strugach padającego deszczu odbyły 
się w piątek 9. września uroczystości ku czci poległym żołnierzom 
z I Morskiego Pułku Strzelców na cmentarzu leśnym w Białej.

W poniedziałkowym spotkaniu uczestniczyły 
również osoby, które myślą o założeniu działal-
ności i chcą to zrobić w gminie Szemud. Wyda-
rzenie zostało zainicjowane w ramach działalno-
ści Szemudzkiego Centrum Przedsiębiorczości. 
Jest to spotkanie zorganizowane dla naszych 
lokalnych przedsiębiorców, ale nie tylko. 
Chcemy zbudować silne podstawy rozwoju 
ducha przedsiębiorczości. Ważne jest wspar-
cie i  stworzenie możliwości. Mamy gości 
z Agencji Rozwoju Pomorza, Agencji Rozwoju 
Przemysłu, jest Pomorski Fundusz Pożyczko-
wy, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomicz-
na. Każda z  tych instytucji ma przygotowane 
specjalne oferty dla przedsiębiorców, swój 
program, z  którego mogą korzystać przed-
siębiorcy - mówi Damian Podbielski z  urzę-
du gminy w  Szemudzie reprezentujący 
Szemudzkie Centrum Przedsiębiorczości. 

Jako gmina Szemud, chcemy być przyjaźni 
przedsiębiorcom i  biznesowi. Dzięki Trasie 
Kaszubskiej otwieramy nowy rozdział rozwo-
ju dla naszego samorządu. Chcemy pokazać to 
wszystkim. To jest piąta edycja gdzie rozmawia-
my z  przedsiębiorcami. Te spotkania były raz 
do roku, ale chcemy spotykać się częściej w ra-
mach Szemudzkiego Centrum Przedsiębiorczo-
ści. Dzięki temu stwarzamy możliwości, żeby 
nasi przedsiębiorcy przede wszystkim mogli się 
spotkać ze sobą i wytyczać kierunki rozwoju - 
mówi Ryszard Kalkowski, wójt gminy Szemud. 
Spotkanie z przedsiębiorcami to był także oka-
zja do zaprezentowania budowy Centrum Sa-
morządowego w  Szemudzie. To serce gminy 
dla mieszkańców oraz przedsiębiorców. Przy-
pomnijmy, że Centrum Samorządowe w  Sze-
mudzie będzie skupiać w jednym miejscu naj-
ważniejsze jednostki. Mieszkańcy otrzymają 

łatwy oraz komfortowy dostęp do usług urzę-
dowych i załatwią wszystkie sprawy w jednym 
miejscu. Zyskają również uczniowie ponieważ 
kompleks będzie mieć również ofertę eduka-
cyjną.Centrum to nowa siedziba Urzędu Gmi-
ny, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 
nowoczesna mediateka Biblioteki Publicznej 
Gminy Szemud, poczta, wielofunkcyjne cen-
trum konferencyjne wraz z sceną i powierzch-
nią wystawienniczą, punkty gastronomiczne, 
Centrum Wsparcia Rodzin oraz Centrum 
Przedsiębiorczości. Znajdą się również miejsca 
dla naszych Organizacji Pozarządowych. Do 
kompleksu należy także Budynek Służb Mun-
durowych, który jest miejscem stacjonowania 
naszej straży pożarnej, policji, służb ratunko-
wych oraz Gminnego Zarządzania Kryzyso-
wego. Inwestycja ma zostać zakończona na 
początku 2023 roku.

Silne fundamenty dla 
przedsiębiorczości!

GMINA SZEMUD | W Centrum Sportowym w Kielnie odbyło się V Spotkanie z przedsiębiorcami. Była to 
okazja, aby lepiej poznać oczekiwania biznesu, przedstawić możliwości rozwoju w gminie oraz wysłuchać 
prelegentów, którzy pokazali jakie jest wsparcie dla rozwiniętych i rozwijających się przedsiębiorstw. 
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Zajęcia odbyły się 10 
września i  obejmowały 
bardzo szeroki zakres 
niesienia pomocy. Stra-
żacy podnosili swoje 
kompetencje i  umiejęt-
ności w  ratownictwie 
medycznym, ratownic-
twie drogowym przy 
użyciu sprzętu tech-
nicznego, który jest na 
wyposażeniu jednostek 
OSP oraz ratownic-
twie na wodzie przy 
użyciu sań lodowych 
Strażacy ćwiczyli nad 
Jeziorem Wysoka/Wy-
cztok w Kamieniu. Jesz-
cze raz dziękujemy za 
poświęcony czas oraz za 
chęć podniesienia swo-
ich umiejętności. fo
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Dzięki nim możemy czuć się bezpiecznie!
GMINA SZEMUD | Dziękujemy wszystkim jednostkom OSP Gminy Szemud za tak liczne uczestnictwo w sobotnich ćwiczeniach w Kamieniu.

To niezwykle ważny moment dla dzieci, które oficjalnie 
wstępują do społeczności szkolnej. Przed nimi pełen rok 
nauki, wyzwań i nowych możliwości. To właśnie w Was jest 
nasza przyszłość. Rozwijajcie codziennie swoje pasje i umie-
jętności. W szkole w Bojanie do pierwszej klasy rozpoczęło 
uczęszczać 96 uczniów, a w Kielnie 76! Cieszy nas niezmier-
nie, że gmina rozwija się i jest z nami coraz więcej miesz-
kańców. Na pasowaniu w Kielnie nauczyciele przygotowali 
bardzo sportowe pasowanie. Pierwszaki musiały pokonać tor 
przeszkód oraz wypić kwaśny sok z gumijagód. 
Podczas pasowania Wójt Ryszard Kalkowski przekazał 
podarunki dla dzieci. Wszyscy uczniowie, którzy wstępują 
do społeczności szkolnej otrzymują  specjalne upominki od 
gminy. W tym roku dzieci otrzymały m.in. wielofunkcyjne 
worki, przybory szkolne, bidon na wodę (w szkołach pojawią 
się specjalne poidełka) oraz decyzją wójta 3 wejścia na 
basen z opiekunem do Centrum Sportowego w Kielnie. 
Życzymy Wam samych sukcesów w nauce i spotkania na 
swojej drodze nauczycieli, którzy będą dla Was wsparciem 
oraz motywacją.

PASOWANIE NA UCZNIA 
I VOUCHER NA BASEN
GMINA SZEMUD | Uczniowie pierwszej klasy w Bojanie 
zostali pasowani 1 września, a w Szkole Podstawowej 
w Kielnie uroczystość odbyła się 12 września.

fot. UG Szemud
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Franciszek Napierała był również radnym 
gminy Wejherowo-Wieś oraz działaczem 
banku kaszubskiego, który został zamordo-
wany przez hitlerowców nieopodal kąpiń-
skiego pałacyku, a jego zwłoki przewiezione 
zostały do Piaśnicy. W piaśnickim lesie zgi-
nęła także żona Franciszka Napierały- Ele-

onora oraz dwóch synów- Marian i Wiktor.
Przedstawiciele rodziny Napierałów, Gmi-

ny Wejherowo, Sołectwa Kąpino, Sołectwa 
Podrzewie (województwo wielkopolskie, 
miejsce urodzenia Franciszka Napiera-
ły), Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Kąpino 
"Eko-Kąpino" oraz Starostwa Powiatowego 

w  Wejherowie złożyli kwiaty i  znicze na 
grobie, gdzie odnaleziono szczątki rodziny 
w lesie piaśnickim.

Następnie ks. Infułat Daniel Nowak oraz 
ks. proboszcz Wojciech Niemczyk odprawi-
li mszę świętą w  intencji pomordowanych, 
po której wszyscy zebrani przeszli korowo-

dem przez świetlicę wiejską gdzie odbyła się 
dalsza część uroczystości. Na ścianie budyn-
ku świetlicy odsłonięto pamiątkową tablicę 
granitową, a w środku budynku zaprezento-
wano wystawę zdjęć o rodzinie Napierałów 
oraz dawnym Kąpinie i jego mieszkańcach.

Źródło: UG Wejherowo

Odsłonięto pamiątkową tablicę
GMINA WEJHEROWO | W minioną niedzielę w Kąpinie uczczono pamięć Franciszka Napierały - przedwojennego Gospoda-
rza Kąpina, fundatora rodzinnej kapliczki.
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Turniej odbył się w  ramach obchodów 100-le-
cia powstania Zjednoczenia Kurkowych Bractw 
Strzeleckich RP, a wzięli w nim udział członkowie 
bractw z całego województwa. 

Podczas zawodów strzelano w  kilku konku-
rencjach m.in. karabinek pneumatyczny 10 m 3 
strzały, łuk klasyczny 20 m.

W  imieniu prezydenta Wejherowa Krzysztofa 
Hildebrandta, uczestników przywitał Arkadiusz 

Kraszkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa 
i życzył wszystkim celnych strzałów.

- Dziękuję za zorganizowanie kolejnego turnie-
ju strzeleckiego - Kurkowe Bractwo Strzeleckie 
w  Wejherowie kontynuuje działalność naszych 
przodków wpisując się aktywnie w  życie kultu-
ralne naszego miasta – mówi Arkadiusz Krasz-
kiewicz.

Źródło: UM Wejherowo

Turniej Strzelecki 
„Za wolność Kaszub i Polski”
WEJHEROWO | Na nowej strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie został rozegrany 
II Turniej Strzelecki dla upamiętnienia I Morskiego Pułku Strzelców „Za Wolność Kaszub i Polski”.
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W ostatnim, w tym roku odpuście kalwa-
ryjskim - tzw. odpuście szkolnym, wzięła 
udział młodzież ze szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych z Wejherowa i po-
wiatu wejherowskiego.
- W te wrześniowe dni, jako opiekuno-
wie i stróżowie, chcemy wspólnie razem 
z mieszkańcami naszego Miasta i Piel-
grzymami, a przede wszystkim uczniami, 
nauczycielami, wychowawcami i kateche-
tami wypraszać obfitość Bożych darów 

na rozpoczynający się nowy rok szkolny. 
Chcemy to uczynić za wstawiennictwem 
Matki Bożej Wejherowskiej, Patronki 
naszego Powiatu - zachęcali do uczest-
nictwa w odpuście ojcowie franciszkanie 
z wejherowskiego klasztoru.
W odpuście uczestniczył m.in. Krzysztof 
Hildebrandt, prezydent Wejherowa i jego 
zastępca Arkadiusz Kraszkiewicz oraz 
władze powiatu.
Źródło: UM Wejherowo

ODPUST PODWYŻSZENIA KRZYŻA 
NA WEJHEROWSKIEJ KALWARII
WEJHEROWO |  Na Kalwarii Wejherowskiej odbył się odpust Podwyższenia Krzyża Świętego.

fot. UM Wejherowo
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OGŁOSZENIE 
Burmistrza Miasta Rumi 

Burmistrz Miasta Rumi informuje, że 
stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2021r. poz. 
1899 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 
1569/300/2022 Burmistrza Miasta Rumi 
z dnia 02.09.2022r., w siedzibie Urzędu Miasta 
Rumi przy ul. Sobieskiego 7, wywieszony 
został, na okres 21 dni, wykaz nr XXVIII 
obejmujący nieruchomość niezabudowaną, 
stanowiącą własność Gminy Miejskiej 
Rumia, przeznaczoną do sprzedaży 
w drodze bezprzetargowej. Przedmiotowy 
wykaz zamieszczony został również na 
stronie internetowej Urzędu Miasta Rumi: 
http://bip.rumia.pl/

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.powiatwejherowski.pl, zamieszczono 
przez okres 21 dni, wykaz nr VI/P/2022, 
dotyczący nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Wejherowskiego, przeznaczonej do 
dzierżawy.

Wykaz wywieszono w dniu 13 września 2022 r.

OGŁOSZENIE 136/2022/PR-Media-Group/DBOGŁOSZENIE 135/2022/PR-Media-Group/DB

OGŁOSZENIE 53/2022/PR-Media-Group/DB

Jest to wyraz dostrzeżenia przez władze 
Gminy rosnącego znaczenia odnawialnych 
źródeł energii (OZE). Gmina Gniewino jest 
przykładem skutecznego wykorzystania 
energetyki odnawialnej w postaci funkcjonu-
jących farm wiatrowych, elektrowni szczyto-
wo-pompowej oraz kotłowni na biomasę. 
W  2023 roku realizowane będzie przedsię-
wzięcie budowy Wyspy Energetycznej za-

kładające wykorzystanie energii słonecznej 
w obiektach użyteczności publicznej Gminy 
Gniewino. Ustanowienie roku 2023 „Rokiem 
Energetyki Odnawialnej w  Gminie Gniewi-
no” ma na celu nie tylko zwrócenie uwagi na 
wzrost znaczenia OZE, lecz także ukazanie 
możliwości wiążących się z  funkcjonowa-
niem i  rozwojem energetyki odnawialnej. 
W  związku z  powyższym w  roku 2023 wła-

dze Gminy planują szereg przedsięwzięć 
o charakterze informacyjnym i edukacyjnym 
z  zakresu efektywnych rozwiązań OZE dla 
gospodarstw domowych. W ramach pakietu 
przedsięwzięć zaproponowane zostaną rów-
nież rozwiązania wspierające instalacje OZE 
dla prosumentów w  ramach programów 
gminnych i ponadlokalnych.

Źródło: UG Gniewino

Rok 2023 „Rokiem 
Energetyki Odnawialnej 
W Gminie Gniewino”

GMINA GNIEWINO | Podczas sesji Rady Gminy Gniewino w dniu 31 sierpnia 2022 r. Rada ustano-
wiła rok 2023 „Rokiem Energetyki Odnawialnej w Gminie Gniewino”.
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Przejezdne jest także skrzyżowanie ul. Zamkowej z Klasz-
torną i Parkową. W sąsiedztwie trwa nadal budowa, należy 
zachować ostrożność. Czasowe wyłączenie z ruchu ul. 
Zamkowej związane było z budową nowej nawierzchni na 
tej ulicy, przebudową skrzyżowania oraz z rozbiórką i bu-
dową nowego mostu nad rzeką Cedron. Wszelkie roboty 
ziemne wykonywano pod nadzorem archeologicznym.
- Dla poprawienia płynności ruchu w centrum miasta 
otwarte zostały już ulice Zamkowa i Parkowa, pomimo, że 
w ich sąsiedztwie trwa nadal budowa i będą prowadzo-
ne roboty drogowe. Prosimy o zachowanie szczególnej 
ostrożności i stosowanie się do oznakowania. - informuje 
Urząd Miasta.
Planowane zakończenie inwestycji to II kwartał 2023 r.
źródło: UM Wejherowo

ULICE PARKOWA 
I ZAMKOWA ZOSTAŁY 
OTWARTE DLA RUCHU
WEJHEROWO | Od soboty, 10 września została już otwar-
ta dla ruchu ulica Zamkowa w Wejherowie na odcinku 
od skrzyżowania z ul. Klasztorną do skrzyżowania z ul. 
Wniebowstąpienia.

fot. UM Wejherowo
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Dla najmłodszych i  dorosłych przygotowano wiele 
atrakcji dmuchańce, ścianka wspinaczkowa przygo-
towana przez OSP w  Redzie, foodtrucki, bezpłatne 
kiełbaski, masaż dłoni wykonany przez panie z Powia-
towego Zespółu Szkół Policealnych im. Zdzisława Kie-
turakisa w Wejherowi oraz punkt informacyjny Powia-
towego Centrum Pomocy Rodzinie. Podczas festynu 
prowadzona była zbiórka rzeczy dla 63 Samodzielnej 
Zmechanizowanej Brygady walczącej na południu 
Ukrainy. Radni Rady Miejskiej w Redzie udzielali in-
formacji o Budżecie Obywatelskim na 2023 rok.

Otwarcia festynu dokonał Kazimierz Okrój Prze-
wodniczący Rady Miejskiej Redy w  towarzystwie 
prowadzących festyn radnych Emilii Sawickej-Lieder 
, Zbigniewa Frybezowskiego i  Hanny Janiak sekre-
tarz miasta Redy. Na imprezie nie zabrakło wystę-
pów uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Stefana 

Żeromskiego klas od 0 do III. Odbył się pokaz tańca 
akrobatycznego wykonany przez tancerki ze szkoły 
taneczno -akrobatycznej Lotka. Uczniowie otrzymali 
drobne upominki ufundowane przez Urząd Miasta. 
Część muzyczną reprezentował zespół Distortion 
z  kompozycjami  piosenek z  pograniczu hard rocka 
i rocka progresywnego. 

- Wyrazy wdzięczności przekazujemy radnym Rady 
Miejskiej w Redzie, którzy są pomysłodawcami tego 
festynu. Impreza była organizowana co roku, ale z ra-
cji pandemii musieliśmy z niej zrezygnować. Podczas 
festynu rodzinnego mieszkańcy mają możliwość 
spotkania się, integracji oraz wymiany poglądów na 
temat głównych problemów występujących w naszej 
okolicy. Jest to także świetna forma spędzania czasu, 
a także dobrej zabawy- mówi Hanna Janiak sekretarz 
miasta Redy.

Rodzinny Festyn 
w Redzie

REDA | 10 września w Redzie przy ulicy Gajowej odbył się Rodzinny Fe-
styn. Wydarzenie przygotowali Radni Rady Miejskiej w  Redzie, Urząd 
Miasta w Redzie, Fabryka Kultury oraz MOSiR Reda.
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Plac zabaw został wyposażony w urządzenia 
umożliwiające prowadzenie różnorodnych 
form zajęć ruchowych, a w szczególności 
pokonywanie przeszkód, wspinanie, prze-
skoki, przeploty, zwisy itp. Istniejący piasek 
na placu zabaw został w całości rozprowa-
dzony pod nowo zamontowanymi urządze-
niami, w celu wyrównania nawierzchni. Na 
obrzeżach nawierzchni z piasku znajduje się 
palisada drewniana rozdzielająca plac zabaw 
od trawnika, piaskownica oraz huśtawka .
Pojawił się zestaw sprawnościowy do wspi-
nania typu linowego, karuzela słupowa ob-
rotowa z trzema siedziskami, urządzenia dla 
dzieci w przedziale wiekowym 5-14 lat oraz 
zestaw zabawowy dla dzieci w wieku 1-5.
- Chcielibyśmy, aby mieszkańcy każdej dziel-
nicy mieli u siebie miejsce, gdzie mogą spę-
dzić aktywnie czas na świeżym powietrzu. 
W Redzie często odwiedzanym miejscem 
rodzin z dziećmi jest Miejski Park Rodzinny, 

a istniejący na nim plac zabaw wymagał 
remontu. Pojawienie się  nowych urządzeń 
zwiększy komfort zabawy, rozwój spraw-
ności fizycznej i umysłowej oraz integrację 
społeczną - mówi Krzysztof Krzemiński 
burmistrz miasta Redy.
Na zadanie pt. „Modernizacja małej architek-
tury usytuowanej na palcu zabaw w Miejskim 
Parku Rodzinnym” Gmina przeznaczyła 
prawie 300 tysięcy zł, w całości z miejskiego 
budżetu.

MODERNIZACJA PLACU ZABAW 
W MIEJSKIM PARKU RODZINNYM W REDZIE
REDA | Zakończyła się modernizacja placu zabaw zlokalizowanego w Miejskim Parku 
Rodzinnym w Redzie.

fot. UM Reda

Z  okazji 750-lecia otrzymania praw miejskich 
Lubliniec zaprosił członków Młodzieżowej Rady 
Miejskiej w  Redzie wraz z  opiekunami radnym 
Radosławem Farion i  zastępcą burmistrza miasta 
Redy Łukaszem Kamińskim do wspólnych zajęć oraz 
poznawania zrównoważonego i  odpowiedzialnego 
podejścia do otaczającej nas przyrody oraz klimatu. 

-Czas spędzony w  Lublińcu nie można nazwać 
straconym. Warsztaty nauczyły mnie oraz innych 
uczestników jak dbać o wodę i zwiększyć efektywność 
działania MRM. Jednocześnie poznałem wielu 
znakomitych ludzi. Nie mogę doczekać się momentu, 
w  którym MRM z  Lubińca odwiedzi naszą Redę-
mówi Wiktor Falkowski członek MRM.

Cykl warsztatów w  lublinieckich lasach oraz 
w  lublinieckich placówkach kultury zakończył 

krótki wernisaż stworzonych wspólnie plakatów 
oraz koncert w Szkole Podstawowej nr 2 w Lublińcu. 
Młodzież z Redy poznała również zarys historii miasta 
oraz patronki Lublińca św. Edyty Stein. Nastąpiła 
też wymiana doświadczeń z  funkcjonowania rad 
w  ostatnich latach oraz powstały plany dalszej 
współpracy w kolejnych kadencjach.

-Przez 2 dni nauczyliśmy się dużo ciekawych 
rzeczy na temat ekologii oraz odwiedziliśmy 
muzeum Edyty Stein i  mogliśmy usłyszeć 
historie z  jej życia, która była bardzo ciekawa, 
zintegrowaliśmy się z MRM z Lublińca, także sama 
nasza MRM się zintegrowała i  czekamy na więcej 
takich wyjazdów-mówi Telimena Browarczyk-
Bogdziewicz wiceprzewodnicząca Młodzieżowej 
Rady Miejskiej w Redzie.

fo
t. 

U
M

 L
ub

lin
ie

c

Spotkanie młodzieżowych rad 
w Lublińcu
REDA | W dniach 8 – 10 września 2022 roku w naszym mieście partnerskim Lublińcu odbyły się warsztaty 
ekologiczne dla młodzieżowych rad miasta.
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MARKA 
NAPIÓRKOWSKIEGO

Z ogromnym smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pogrążonej w żalu Rodzinie oraz wszystkim Bliskim zmarłego
wyrazy najgłębszego współczucia 

składają

Radnego Miasta Wejherowa w latach 1990 - 1994

Jacek Gafka
Przewodniczący 

Rady Miasta Wejherowa
wraz z radnymi

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent 

Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

Jacek Gafka
Przewodniczący 

Rady Miasta Wejherowa
wraz z radnymi

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent 

Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

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

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

OGŁOSZENIE 140/2022/PR-Media-Group/DB

OGŁOSZENIE U/2022/PR-Media-Group/PR

Panom

MARKOWI 
I JERZEMU 

BUDNIKOM
wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia,

które choć na chwilę niech dają ukojenie  
w trudnych dniach po śmierci 

MATKI
składają

„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci”. 
    Wisława Szymborska

OGŁOSZENIE 141/2022/PR-Media-Group/DB

Panom

MARKOWI 
I JERZEMU 

BUDNIKOM
najszczersze wyrazy współczucia i żalu

z powodu śmierci

Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach 
dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele serca, duchowego 

wsparcia, współczucia i życzliwości, wzięli liczny udział 
w ostatniej drodze śp Urszuli Budnik 

MATKI

składają:

Przewodniczący Rady
Powiatu Wejherowskiego

Józef Reszke
wraz z Radnymi

Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius

wraz z Zarządem Powiatu
i współpracownikami

składa

Rodzina

PODZIĘKOWANIE
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„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”
Ks. J. Twardowski

OGŁOSZENIE 139/2022/PR-Media-Group/DB

wejherowskiego radnego w latach 1990-1994, 
Zastępcę Prezydenta Miasta Wejherowa w latach 1990 - 1995, 

przewodniczącego Zarządu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” oraz wieloletniego działacza 
i prezesa Stowarzyszenia Armatorów Jachtowych.

Żegnamy współzałożyciela Wejherowskiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”,
w którym zaangażował się w działalność publiczną w samorządzie miasta Wejherowa,

Człowieka o wielu pasjach i talentach, zawsze pozytywnie nastawionego 
i chcącego zmieniać otaczający go świat na lepszy.

 Andrzej Remiszewski był osobą żywo uczestniczącą w społecznym życiu Wejherowa.
Miał głowę pełną pomysłów, intuicyjnie niemal wiedział, 

jak poprawiać i udoskonalać rzeczywistość, czemu towarzyszyła ogromna wiedza i doświadczenie.
Z zaangażowaniem i odwagą podchodził do najtrudniejszych kwestii. 

Zapamiętamy go jako człowieka otwartego, życzliwego i uśmiechniętego, który zawsze działał z prawdziwą pasją angażując się na rzecz 
wspólnego dobra. Był głównym autorem strategii zmian ustrojowo-organizacyjnych wejherowskiego samorządu po 1989 roku, a także 

współzałożycielem Straży Miejskiej w Wejherowie. Pełniąc funkcję Zastępcy Prezydenta Miasta Wejherowa mierzył się z wieloma 
wyzwaniami. Przy tym był wrażliwy na ludzi, na ich krzywdę, aktywnie działając w wejherowskim Stowarzyszeniu Przyjaciół Rodziny. 

Odeszła osoba wielkiego formatu, wielkiej mądrości i wszechstronnej wiedzy. 
Wejherowo poniosło niepowetowaną stratę.

Pogrążonej w smutku i żalu Rodzinie oraz wszystkim Bliskim Zmarłego
wyrazy najgłębszego współczucia składają

  Jacek Gafka 
Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa

wraz z radnymi

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

Z głębokim żalem
oraz wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

ANDRZEJA REMISZEWSKIEGO

Żegnamy Andrzeja Remiszewskiego
WEJHEROWO | Z głębokim smutkiem i żalem informujemy, że w nocy z 9 na 10 września zmarł Andrzej Remiszewski, 
wejherowski radny w latach 1990-1994 i wiceprezydent 1990-1995, działacz Solidarności, człowiek o wielu pasjach 
i talentach, zawsze pozytywnie nastawiony i chcący zmieniać otaczający go świat na lepszy.

Andrzej Remiszewski ukończył okrę-
townictwo na Politechnice Gdańskiej, a po 
studiach pracował w  Stoczni Remonto-
wej Nauta w Gdyni. W 1981 został z niej 
wyrzucony za zaangażowanie w  NSZZ 
„Solidarność”, rozpoczął pracę w  Polskim 
Rejestrze Statków. W 1989 roku był współ-
założycielem Komitetu Obywatelskiego 
w  Wejherowie, a  rok później Wejherow-
skiego Komitetu Obywatelskiego "Solidar-
ność", w  którym zaangażował się w  dzia-
łalność publiczną w  samorządzie miasta 
Wejherowa. Wiceprezydent Wejherowa od 
„spraw trudnych”.

Andrzej Remiszewski został wybrany 
do Rady Miasta w  pierwszej, pionierskiej 
kadencji po przemianach ustrojowych 

w  latach 1990-1994. Pełnił funkcję wice-
prezydenta Wejherowa od 1990 do 1995 
roku. Była to jedna z trudniejszych kaden-
cji, młody wejherowski samorząd stanął 
przed nowymi wyzwaniami oraz ogromem 
problemów i nowych zadań. Zajmował się 
zagadnieniami majątku komunalnego, 
budową miejskiej infrastruktury m.in. 
drogami, przebudową kanalizacji. Z zaan-
gażowaniem i odwagą podchodził do tych 
najtrudniejszych w  tym czasie spraw. Był 
przecież głównym autorem strategii zmian 
ustrojowo-organizacyjnych wejherowskie-
go samorządu po 1989 roku. Był również 
współzałożycielem Straży Miejskiej w Wej-
herowie.

Następnie do 2007 roku był przewodni-

czącym Zarządu Komunalnego Związku 
Gmin „Dolina Redy i Chylonki”. Był eks-
pertem m.in. w zakresie szeroko rozumia-
nej gospodarki komunalnej i ochrony śro-
dowiska, zwłaszcza w zakresie gospodarki 
odpadami, inicjującym i  zaangażowanym 
w  wiele działań, które poprawiały jakość 
życia mieszkańców. Wdrażał nowatorskie 
pomysły, miał m.in. duży wkład w powsta-
nie nowoczesnego sytemu zagospodarowa-
nia odpadów oraz zakładu unieszkodliwia-
na opadów EKO DOLINA w Łężycach.

Andrzej Remiszewski był zapalonym że-
glarzem. Pływał w rejsach dalekomorskich, 
ale jego ulubionym akwenem był Bałtyk, 
po którym żeglował na swoim ośmiome-
trowy jachcie „Tequila”. 

- Andrzeja Remiszewskiego zapamięta-
my jako człowieka otwartego, życzliwego 
i  uśmiechniętego, który zawsze działał 
z prawdziwą pasją angażując się na rzecz 
wspólnego dobra. Miał głowę pełną po-
mysłów, intuicyjnie niemal wiedział, jak 
poprawiać i  udoskonalać rzeczywistość, 
czemu towarzyszyła ogromna wiedza 
i  doświadczenie. Potrafił jak mało kto, 
zarażać swoją pasją. Przy tym wrażli-
wy na ludzi, na ich krzywdę, aktywnie 
działał w  wejherowskim Stowarzyszeniu 
Przyjaciół Rodziny. Andrzej Remiszew-
ski kochał Wejherowo, o  którym mówił: 
„moje miasto”. Jego Postać z  pewnością 
pozostanie w  naszej wdzięcznej pamięci. 
- opowiada Urząd Miasta. fo
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BURMISTRZ MIASTA RUMI
tel. (58)  679 65 00  urzad@um.rumia.pl 

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 oraz w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. 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 2008 r. 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 zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Rumi w rejonie pomiędzy ul. Sobieskiego, 
terenami kolejowymi i granicą z miastem Gdynia wraz z prognozą oddziaływa-
nia na środowisko,

• wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego uchwalonego uchwałą Nr XXVI/335/2012 Rady Miej-
skiej Rumi z dnia 27 września 2012 r. , dla stref 5.MW/U oraz 8.MW/U1 w rejo-
nie ul. Wiejskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 

• wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w rejonie Sobieskiego wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko

w dniach od 23.09.2022r. do 21.10.2022r.

w siedzibie Urzędu Miasta, przy ul. Sobieskiego 7 w Rumi, po uprzednim ustale-
niu terminu i godziny udostępnienia ww. projektów dokumentów oraz na stro-
nie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Rumi. Informacje o ww. 
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 nich rozwiązaniami w sali 
nr 100 tut. urzędu w dniu 27.09.2022 r. o godz. 14.00. 

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków. Uwagi i wnioski do ww. projektów 
mogą być składane w formie pisemnej do dnia 04.11.2022 r. na adres: Urząd 
Miasta Rumi, ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumi 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Rumi. 

Ustalenie terminu udostępnienia projektów dokumentów pod numerem telefonu 
58 679 65 45. 

Projekty ww. dokumentów są możliwe do wglądu w formie elektronicznej na 
stronie pod adresem: 

www.bip.rumia.pl – zagospodarowanie przestrzenne – dokumenty planistyczne 
wyłożone do publicznego wglądu.

BURMISTRZ MIASTA RUMI
tel. (58) 679 65 00 urzad@um.rumia.pl 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA RUMI
o przyjęciu dokumentu

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oce-
nach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) zawiadamiam o przyjęciu:

Zarządzenia Nr 1576/307/2022 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 08.09.2022r. w sprawie 
przyjęcia dokumentu: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
uchwalonego uchwałą Nr XIII/171/2019 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 października 
2019r. w rejonie ulic Kosynierów, Żwirki i Wigury, Reja wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko. 

Informacje o ww. dokumencie:

• zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie informacji o środowisku 
i jego ochronie – www.ekoportal.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Miasta Rumi, na tablicy ogłoszeń, w lokalnej prasie;

• wraz z niezbędną dokumentacją był wyłożony do publicznego wglądu w dniach 
od 25.06.2021r. do 23.07.2021r., od 18.02.2022r. do 18.03.2022r. od 17.06.2022r. do 
17.07.2022r. w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, w pok. nr 200;

• w celu umożliwienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektu ww. doku-
mentu w dniach: 20.07.2021r., 08.03.2022r, 05.07.2022r.,. została przeprowadzona 
dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami;

• każdy kto kwestionował ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu mógł wnieść 
uwagi w formie pisemnej do dnia 06.08.2021 r., 03.04.03.04.2022r. 01.08.2022r. na 
adres: Urząd Miasta Rumi, 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7.

Józef Chełmowski 
jest artystą ludowym, 
rzeźbiarzem, malarzem, 
wynalazcą i filozofem 
z Brus  w pow. chojnic-
kim, i ze względu na sze-
rokość swej aktywności 
oraz zainteresowań, 
zwany jest kaszubskim 
Leonardo. Ten wybitny 
artysta z pewnością 
nie ustępuje Nikiforowi 
i Teofilowi Ociepce, 
ale jest od nich mniej 
znany. Twórcy mają na-
dzieję, że dzięki spekta-
klowi zarówno twórczość 
Chełmowskiego, jak 
i niezwykle różnorodna 

oraz bogata kultura kaszubska trafią do większej i nowej grupy odbiorców.
Założeniem twórców było stworzenie komunikatywnego spektaklu, który będzie mógł być 
pokazywany wszędzie. Z jednej strony nowoczesnego i atrakcyjnego w formie, z drugiej 
dającego świadectwo nieprzeinaczonego dziedzictwa kulturowego, przez co stanie się, wraz 
z działaniami towarzyszącymi, niebanalną promocją oryginalnej duchowości rdzennej ludności 
Pomorza wspartej wysoką jakością artystyczną.
Cechą szczególną projektu jest spotkanie w grupie realizatorów i wykonawców uznanych ar-
tystów współczesnych z artystami ludowymi i amatorami z Kaszub. Projekt jest zwieńczeniem 
wieloletniej działalności Fundacji Pomysłodalnia na rzecz społeczności lokalnej, wykorzystuje 
doświadczenia ze współpracy z artystami profesjonalnymi i amatorami działającymi na terenie 
całej Kaszubszczyzny.
Wydarzenie odbędzie się 17 września 2022 r., godz. 20.30 w Wejherowie, skwerze Reginy Oso-
wickiej. Czas trwania: ok. 80 minut, wstęp jest bezpłatny.

ZAPROSZENIE NA SPEKTAKL „KASZUBSKI 
KOSMOS/KASZËBSCZI KÒSMÒS”
WEJHEROWO | W sobotę 17 września 2022 roku na Skwerze Reginy Osowickiej 
w Wejherowie zostanie zaprezentowane otwarte widowisko zatytułowane Kaszubski 
Kosmos/ Kaszëbsczi kòsmòs. Spektakl przybliża oryginalne elementy kaszubskiej 
duchowości, mitologii i obrzędowości oraz postać Józefa Chełmowskiego. 

fot. Krzysztof Baczyński
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Obecna niełatwa sytuacja gospodarcza 
spowodowana nie tylko pandemią, ale 
także wojną w Ukrainie nie powstrzymała 
przedsiębiorców od rozpoczęcia nowych 
projektów inwestycyjnych. Dowodem na 
to są wydane decyzje o  wsparciu w  ra-
mach Polskiej Strefy Inwestycji. W samej 
Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicz-
nej w  bieżącym roku zainwestowało już 
39 przedsiębiorców - większość z nich to 
polskie firmy z sektora MŚP. 

- Aż 74 proc. z wydanych decyzji o wspar-
ciu otrzymały firmy z  polskim kapitałem, 
ponadto ponad połowa z decyzji to przed-
siębiorstwa z sektora MŚP – podsumowuje 
Przemysław Sztandera Prezes Pomorskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 

Nowe inwestycje pozwolą na utworze-
nie 189 nowych miejsc pracy. Najwięcej 
utworzy firma Trefl S.A., która deklaruje 
28 nowych etatów w ramach zwiększenia 
mocy produkcyjnej poprzez rozbudowę 
parku produkcyjno-maszynowego w  za-
kładzie w  Gdyni oraz budowę centrum 
logistycznego w Rumii. Z kolei firma Lac-
pol sp. z o. o. - Przedsiębiorstwo Handlu 
Zagranicznego Spółdzielni Mleczarskich 
zadeklarowała poniesienie największych 
nakładów inwestycyjnych. Projekt o war-
tości ponad 226 mln zł, obejmie komplek-
sową rozbudowę Zakładu Mleczarskiego 
w Piotrkowie Kujawskim. 

Wśród nowych inwestorów znalazła się 
także firma Huber + Suhner z  Tczewa. 

Przedsiębiorstwo oferuje klientom na ca-
łym świecie produkty i usługi w zakresie 
łączności elektrycznej i  optycznej. Nowa 
inwestycja o  wartości ponad 120 mln 
zł obejmuje budowę linii produkcyjnej. 
Z kolei jedną z ostatnich inwestycji w wo-
jewództwie kujawsko-pomorskim jest 
projekt firmy POliner sp. z  o. o. Przed-
siębiorstwo przeznaczy ponad 12 mln zł 
na zwiększenie mocy produkcyjnych ist-
niejącego zakładu w powiecie toruńskim. 
Spółka prężnie działa zarówno na rynku 
krajowym jak i międzynarodowym. 

- Nieustannie uświadamiamy przedsię-
biorcom, że warto korzystać ze wsparcia 
Polskiej Strefy Inwestycji, ponieważ za-
oszczędzone środki, mogą przeznaczyć 

na dalszy rozwój. Ponadto często dzięki 
zachętom oferowanym przez Polską Strefę 
Inwestycji przedsiębiorcy decydują się na 
dokonanie inwestycji. Efekty przynosi mię-
dzy innymi projekt „Strefa w każdej w gmi-
nie”, podczas którego nasi pracownicy spo-
tykają się z  lokalnymi firmami i  udzielają 
informacji na temat wsparcia. Ważna jest 
także pomoc banków, które we współpracy 
z  nami szkolą swoich specjalistów z  form 
wsparcia. To znacznie ułatwia inwestorom 
poszukiwanie informacji nt. Polskiej Strefy 
Inwestycji i  podjęcie decyzji o  zainwesto-
waniu w zwiększenie mocy produkcyjnych 
i unowocześnienie technologii – podkreśla 
Przemysław Sztandera. 

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomicz-
na jest częścią Polskiej Strefy Inwestycji, 
jednym z  14 podmiotów regionalnych, 
które odpowiedzialne są za kompleksową 
obsługę inwestorów zagranicznych i kra-
jowych. Działa w  województwie kujaw-
sko-pomorskim i  we wschodniej części 
woj. pomorskiego. Pełni rolę regionalne-
go centrum obsługi inwestorów i  koor-
dynatora udzielania pomocy publicznej. 
Służy przedsiębiorcom wsparciem na 
każdym etapie realizacji ich projektów, 
w  tym pomocą o  charakterze konsulta-
cyjno-doradczym. 

Więcej informacji na www.strefa.gda.pl

Coraz więcej firm korzystających ze 
wsparcia Polskiej Strefy Inwestycji

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna udzieliła 
wsparcia kolejnym przedsiębiorcom. Od początku 
roku Zarząd PSSE wydał 39 decyzji o wsparciu o łącz-
nej wartości ponad 1,3 mld zł, z równoczesną dekla-
racją utworzenia 189 nowych miejsc pracy.  
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Już wkrótce II Pchli Targ w Wejherowie
GMINA WEJHEROWO | Sukces I Wejherowskiego Pchlego Targu, który odbył się 28 sierpnia br. zachęcił organizatorów do przeprowadzenia drugiej jego 
edycji jeszcze w tym roku. II targ odbędzie się w niedzielę 25 września.

Przypomnijmy, że inicjatorem tego wy-
darzenia jest wejherowski radny Leszek 
Szczypior – wiceprzewodniczący Rady 
Miasta, a  organizacją zajmuje się Wej-
herowski Zarząd Nieruchomości Komu-
nalnych.

Cieszę się, że pierwsza edycja Pchlego 
Targu została tak entuzjastycznie przyję-
ta przez mieszkańców, było bardzo dużo 
wystawców i kupujących – mówi Leszek 
Szczypior. – Świadczy to  o  naszej świa-
domości ekologicznej i  konsumpcyjnej. 
Nie wyrzucajmy bezmyślnie rzeczy, które 
mogą posłużyć innym - zapraszam na II 
Wejherowski Pchli Targ już 25 września.

W ostatnią niedzielę września, w godz. 
11:00 - 17:00,   w  tym samym miejscu, 
czyli na  obiekcie rekreacyjno-sporto-
wym na Osiedlu Przyjaźni, za dawnym 

hotelem Bliza znajdą się stoiska, a  na 
nich perełki, którym warto dać nowe 
życie.

Zainteresowanie I  Pchlim Targiem 
przerosło nasze oczekiwania, wzięło 
w  nim wówczas udział ponad 120 wy-
stawców. Dlatego postanowiliśmy zor-
ganizować kolejną jego edycję – mówi 
Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta 
Wejherowa ds. rozwoju miasta. - Cieszę 
się, że wejherowianie dbają o środowisko 
i  dając niepotrzebnym rzeczom drugie 
życie wykorzystują na nowo to, co mamy 
już w  domu. Jest to  ciekawa inicjatywa 
radnego Leszka Szczypiora. Tu podkre-
ślić należy, że wielu radnych angażuje się 
w  działania na  rzecz poprawy środowi-
ska. Mają wiele wspaniałych pomysłów 
i wspomagają miasto w tych działaniach. fo
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Parkrun to bezpłatne, cykliczne i  pozbawione 
rywalizacji spotkania dla każdego. Biegi, marsze 
i trucht organizowane są na dystansie 5 km w każ-
dą sobotę, w wejherowskim parku o godz. 9.

Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta 
Wejherowa podziękował uczestnikom za udział 
w  biegu, a  koordynatorom i  wolontariuszom za 
zaangażowanie i  propagowanie zdrowego stylu 
życia.

Przypomnijmy, że w czerwcu 2019 roku w wej-
herowskim parku odbył się pierwszy tego typu 
w Wejherowie. Tym samym miasto dołączyło do 
grona ponad 1900. miejsc w 21. państwach.

Wojciech Kuziel, jeden z pięciorga koordynato-
rów parkrun w Wejherowie przekonuje, że w bie-
gu może wziąć udział każdy - całe rodziny, biega-
cze z wózkami oraz czworonożnymi przyjaciółmi.

Źródło: UM Wejherowo

Setny parkrun w naszym parku
BIEGI | Parkrun w Wejherowie obchodził swoją jubileuszową edycję. W setnym biegu wzięło udział kilku-
dziesięcioro miłośników biegania.
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W  wejherowskim parku na uczest-
ników czekały: koncerty, pokazy stra-
ży pożarnej i  z  udzielania pierwszej 
pomocy, stoisko Ekofabryki, a  także 
wejherowskiego Klubu Integracji Spo-
łecznej Śródmieście. Można było do-
wiedzieć się więcej na temat specyfiki 
autyzmu. Była także loteria fantowa 

i  stoiska gastronomiczne. Wydarzeniu 
patronował m.in. Prezydent Wejhero-
wa - Krzysztof Hildebrandt.

- To wspaniałe wydarzenie, inicjaty-
wa dwóch stowarzyszeń działających 
na naszym terenie, przy wsparciu mia-
sta i nie tylko, bo osób, które się zaan-
gażowały było wiele – mówi Arkadiusz 

Kraszkiewicz, zastępca prezydenta 
Wejherowa ds. ekonomicznych i  spo-
łecznych. - To przykład doskonałej 
współpracy, jak można połączyć siły 
w szczytnym celu.

- Ten bieg równe traktowanie przede 
wszystkim integracja osób z autyzmem 
z  całym społeczeństwem. Ale to też 

ważne wydarzenie dla rodziców, którzy 
wspólnie biegali bawili się i  spędzali 
aktywnie czas- mówił podczas festynu 
Arkadiusz Raguza, prezes Wejherow-
skiego Stowarzyszenia na rzecz Osób 
z Autyzmem.

Motocykliści zachęcali do udziału 
w akcji oddawania krwi.

- Akcja Motokrew odbywa się po raz 
14. Przez te wszystkie lata my nie po-
trzebowaliśmy krwi. Zawsze przezna-
czamy ją dla potrzebujących dzieci - 
dodał Dariusz Falkowski, prezes Klubu 
Motocyklowego Nine Six MC Chapter 
North.

Źródło: UM Wejherowo

"Niebieskie bieganie po równe 
traktowanie" i MotoKrew

BIEGI | "Niebieskie bieganie po równe traktowanie" i zbiórka krwi w ramach akcji MotoKrew -  to wspólna inicjatywa Wejherowskiego Stowarzyszenia na 
rzecz Osób z Autyzmem i motocyklistów z klubu motocyklowego Nine Six MC Chapter North.
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Piknik Charytatywny w wejherowskim 
parku organizowany z Fundacją DKMS 
dla Zbigniewa Chuchały odbędzie się 
pod hasłem: „Bądź dobry dla ludzi 
i planety”. Jak mówią córki Zbignie-
wa Chuchały, to on uczył je, jak być 
dobrymi ludźmi. Do wzięcia udziału 
w akcji DKMS zachęcali Anna Dorsz 
z Fundacji DKMS, Arkadiusz Kraszkie-
wicz – zastępca prezydenta Wejherowa, 
Joanna Piasecka i Anna Stępień – córki 
Zbigniewa Chuchały  oraz Magdalena 
Jambroż, dawczyni. 
Akcji patronuje Prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt. 
- W najbliższą sobotę spotykamy się, 
aby pomóc znaleźć „bliźniaka gene-

tycznego” Zbyszkowi Chuchale, który pełnił funkcję radnego Wejherowa, osobie bardzo 
zaangażowanej w życie naszego miasta – mówi Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezy-
denta Wejherowa. - Zachęcam, aby zarejestrować się jako dawca szpiku. Ja sam się już za-
rejestrowałem i wiem, jak wiele osób szuka swojego „bliźniaka genetycznego”. Pamiętajmy, 
że możemy komuś uratować w ten sposób życie.
Podczas pikniku będzie wiele atrakcji m.in. koncerty, zajęcia sportowe, stoiska ekologiczne, 
strefa mody i wiele niespodzianek dla najmłodszych.
Zarejestruj się!
Jak mówi Anna Dorsz z Fundacji DKMS, punkty rejestracyjne będą ogólnodostępne, a sama 
rejestracja jest bezpłatna, bardzo prosta i zajmuje tylko kilka minut. Wystarczy odpowie-
dzieć na kilka pytań, wypełnić formularz danych kontaktowych i pobrać wymaz na trzy 
pałeczki z wewnętrznej strony policzka. 

ZOSTAŃ DAWCĄ SZPIKU DLA ZBIGNIEWA 
CHUCHAŁY - AKCJA REJESTRACJI 
W WEJHEROWSKIM PARKU
ZAJĘCIA SPORTOWE | Już w najbliższą sobotę, w wejherowskim parku w godz. 10-18 
odbędzie się akcja rejestracji potencjalnych dawców szpiku dla Zbigniewa Chuchały 
i innych potrzebujących. Przyjdź i zarejestruj się, bo to może na Ciebie czeka Twój 
„bliźniak genetyczny”. 

fot. UM Wejherowo
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