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Uczestnicy wycieczki zwiedzili Gru-
dziądz, Bydgoszcz, Potulice, Inowro-
cław, Chełmno oraz zamek w  Gniewie. 
Organizatorem podróży w ramach cyklu 
„Ocalić od zapomnienia” był Związek In-
walidów Wojennych RP O. Wejherowo. 
Już pierwszego dnia podróżnicy mieli 
okazję obejrzeć w  Muzeum im. ks. dr. 
Władysława Łęgi wystawę o  „Centrum 
Wyszkolenia Kawalerii w  Grudziądzu 
w  latach 1920-1939” oraz uczestniczyli 
w  otwarciu Muzeum Handlu Wiślanego 
„Flis”. Atrakcją tego dnia w  Grudziądzu 
był udział wielu grup rekonstrukcyj-
nych w mundurach z XVIII i XIX wieku 
w przemarszach i pokazach oraz występy 
chórów. Wejherowianie zwiedzili też ru-
iny zamku krzyżackiego z wieżą Klimek.

W DOLINIE ŚMIERCI
Po zwiedzeniu następnego dnia w Byd-

goszczy odwiedzili Dolinę Śmierci na 
Fordonie, gdzie upamiętniono około 
1400. Polaków i Żydów zamordowanych 
tutaj przez Niemców w pierwszych tygo-
dniach II wojny światowej. W  miejscu 
tym nazwanym Golgotą Bydgoską wy-
budowano na wysokim wzgórzu okazały 
pomnik i  stacje Drogi Krzyżowej w  po-
staci 2-metrowych stalowych krzyży oraz 
dużej białej ściany z  cegieł z  postacią 
Chrystusa ukrzyżowanego wkompono-
wanego w szczelinę muru. Zaś na odwro-

cie ściany pamiątkowej pomnika zapisa-
no 306 nazwisk i imion ofiar, które udało 
się rozpoznać po wojnie – przeprowa-
dzonej po ekshumacji zwłok. Miejscem 
tym opiekuje się pobliska parafia.

GROZA OBOZU W POTULICACH
Kolejnym dniem podróży były Potu-

lice w pobliżu Nakła, gdzie w okresie II 
wojny światowej hitlerowcy wybudowa-
li i  prowadzili obóz Lebrechtsdorf dla 
Polaków z  Pomorza i  Kaszub, którzy 
odmówili służby w  Wermachcie, bądź 
odmówili podpisania niemieckiej listy 
narodowościowej. Często takie rodziny 
były pozbawiane mieszkań lub majątku, 
które przejmowali napływowi Niemcy. 
Przez ten obóz w okresie okupacji prze-
szło 25 tys. osób a  2 tys. osób straciło 
życie, w tym 800 dzieci. Z terenu powia-
tu wejherowskiego przebywało w  potu-
lickim obozie 619 osób, z  tego 21 osób 
z Wejherowa. W obozie tym stracił życie 
m.in. inż. Józef Scheibe z  Wejherowa, 
którego po pijanemu zastrzelił kierownik 
budowy Hans Nielisen. W obozie w Po-
tulicach przebywała 4-osobowa rodzina 
Scheibe, w  tym Elżbieta Scheibe (nazy-
wana scheibianką, która była znaną wej-
herowską tenisistką). Więźniami Potulic 
jako dzieci byli też m.in. Roman Szra-
jer, Stefan Bellgrau, Zygmunt Formela 
i Franciszek Bach.

Podróżnicy odwiedzili Zespół Szkół 
i  Przedszkola im. Dzieci Potulic, zwie-
dzili wystawę dokumentów i  pamiątek 
w byłym dworku Potulickich (a w piwni-
cy karcer) oraz kościół (byłą kaplicę gro-
bową rodu Potulickich), gdzie spotkali 
się z miejscowym proboszczem i wysłu-
chali informacji o  parafii i  wsi Potulice, 
gdzie obecnie mieszka 1,5 tys. mieszkań-
ców. Złożyli też kwiaty przed pomnikiem 
naprzeciwko bramy dawnego obozu 
Lebrechtsdorf w Potulicach (obecnie Za-
kład Karny).

- W  czasie wojny była więziona tu 
moja babcia Zofia Hinca z  Sierakowic 
oraz wujek mojego ojca Gerard Hinca, 
który trafił tam jako 3-letnie dziecko. 
Ta wizyta była dla mnie przeżyciem – 
mówi Zenon Hinca dodając, że babcia 
nigdy nie chciała rozmawiać na te te-
maty ze względu na doznane upokorze-
nia i przeżycia. Jak dodaje jego dziadek 
Waldemar, dzięki ucieczce uniknął 
aresztowania i  całą wojnę ukrywał 
się w  lasach mirachowskich działając 
w partyzantce.

Po osobliwościach wspomnianych 
miejsc oprowadzał uczestników jako 
przewodnik Henryk Połchowski, członek 
Zarządu ZIW RP O. Wejherowo. Orga-
nizatorzy podróży historycznej: prezes 
wejherowskiego Zarządu ZIW RP Stani-
sław Harasiuk i wiceprezes Rafał Miszke 
- w imieniu wszystkich uczestników, wy-
rażają serdeczne podziękowanie sponso-
rom, dzięki którym udało się zrealizować 
kolejny etap misji Związku Inwalidów 
Wojennych RP „Ocalić od zapomnienia”.

Źródło: UM Wejherowo

Odwiedzili Potulice i Dolinę Śmierci
WEJHEROWO | Połączona grupa Związku Inwalidów Wojennych RP i Stowarzyszenia WUTW powróciła z kilkudniowej podróży historycznej po ziemi 
kujawsko-pomorskiej.
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Głównym punktem całego przedsięwzięcia 
jest szerzenie wiedzy i świadomości o zbrodni 
ludobójstwa  dokonanej w  Lesie Piaśnickim, 
gdzie zamordowano przedstawicieli polskiej 

inteligencji oraz wiele innych osób. Organiza-
torzy rajdu oraz jego uczestnicy chcą by wiedza 
o tych wydarzeniach była przekazywana z po-
kolenia na pokolenie.

Motocyklowy Rajd Piaśnicki organizowany 
jest już od pięciu lat we wrześniu. Organizato-
rem jest Kapituła Motocyklowego Rajdu Pia-
śnickiego w Wejherowie oraz Fundacja PSC.
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Jechali by uczcić pamięć zamordowanych
POWIAT | V edycja Motocyklowego Rajdu Piaśnickiego odbyła się w niedzielne popołudnie na Placu Jakuba Wejhera. W Lesie Piaśnickim moto-
cykliści pomodlili się za poległych w nim podczas II wojny światowej.

Tematyką spektaklu, przygotowanego przez Krakow-
skie Biuro Promocji Kultury, były zagadnienia związane 
z niską emisją, smogiem, zanieczyszczeniem powietrza, 
segregacją odpadów i degradacją środowiska natural-
nego. Przedstawienie było również wesołą, interaktywną 
zabawą z dziecięcą publicznością. Były konkursy, dużo 
piosenek i wspaniałej muzyki, mnóstwo humoru, barwne 
kostiumy i piękna scenografia. Nie można też zapominać 
o niewątpliwych walorach edukacyjnych tej inscenizacji. 
Na spektakl zaprosił Urząd Miejski w Wejherowie.
Źródło: UM Wejherowo

SPEKTAKL
EKOLOGICZNY „ALADYN: 
NA RATUNEK ŚWIATU”
WEJHEROWO | W Filharmonii Kaszubskiej, w ramach 
projektu „KLIMATycznie w Wejherowie”, wystawiono 
spektakl ekologiczny dla dzieci „Aladyn: na ratunek 
światu”. Trzy spektakle obejrzało łącznie ponad tysiąc 
uczniów z wejherowskich szkół.

fot. UM Wejherowo
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Celem konkursu jest rozszerzenie świadomości na temat znaczenia 
wolontariatu, zachęcenia do udzielania bezinteresownej pomocy, 
a przede wszystkim integracja uczniów. Konkurs jest skierowany do 
uczniów klas 4-8 szkół podstawowych z powiatu wejherowskiego. 
Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, 
kredka, farby plakatowe, akwarela, tempera, pastele suche, pastele 
olejne, collage) lub w wybranym graficznym programie komputero-
wym. Do konkursu dopuszcza się wyłącznie formy plastyczne płaskie. 
Prace plastyczne powinny być wykonane w ułożeniu pionowym.

Prace należy składać w terminie do 7 października 2022 r. osobiście 
w Szpitalu Specjalistycznym im. Floriana Ceynowy w godzinach od 
7.30 do 15.30 lub za pośrednictwem poczty/przesyłki kurierskiej na 
adres: Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy, ul. dr. Alojzego 
Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo (decyduje data stempla poczto-
wego) z dopiskiem: Konkurs plastyczny „PLAKAT-Wolontariat dla 
każdego.” Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.szpita-
lepomorskie.eu w zakładce aktualności.

źródło: UM Wejherowo

Konkurs plastyczny 
„Wolontariat dla 
każdego”
WEJHEROWO | Szpitale Pomorskie sp. z o.o. zapraszają dzieci 
i młodzież do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Wolontariat 
dla każdego”.

Całkowity koszt remontu wyniósł 
2,8 mln zł, z czego 1,4 mln zł stanowi-
ło dofinansowanie z Rządowego Fun-
duszu Rozwoju Dróg. Pozostała część 
pokryta została po połowie z budżetu 
Powiatu Wejherowskiego oraz Gminy 
Wejherowo. W  obecności przedsta-
wicieli władz powiatu, gminy oraz 
wykonawcy w  dniu 19 września od-
dany do użytku został odcinek ponad 
1,7 kilometra drogi. W ramach inwe-
stycji utwardzono jezdnię za pomocą 
płyt typu IOMB na szerokości 5m. 
Droga w  znaczny sposób usprawni 
komunikację z  Redą dla mieszkań-
ców południowej części gminy.

– To bardzo ważne połączenie dro-
gowe, szczególnie dla mieszkańców 

Gniewowa, Zbychowa, Nowego Dwo-
ru Wejherowskiego i Redy. Ze względu 
na usytuowanie drogi, która przebiega 
przez stromy teren leśny, położone 
zostały płyty ażurowe, które zapewnią 
odwodnienie w  przypadku nagroma-
dzenia się wody opadowej – mówi 
Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.

W  ramach zadania wykonano po-
nadto koryta pod nawierzchnią dro-
gową, wykopy i  nasypy, przebudowę 
zjazdów, a  także tzw. drenaż fran-
cuski, który ma zapewnić szybkie 
odprowadzenie wody z  obrębu pasa 
drogowego.

Źródło: UG Wejherowo,
Starostwo Powiatowe 
w Wejherowie

Oddanie drogi powiatowej 
Reda – Gniewowo

POWIAT | Zakończył się remont 1,7 km drogi powiatowej na odcinku Reda-Gniewowo. Prace pole-
gały na utwardzeniu nawierzchni płytami ażurowymi typu „IOMB”. Zadanie było realizowane przy 
wsparciu środków rządowych.
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Wejherowo po raz kolejny przyłączyło 
się do tej akcji przekonując, że za-
miast samochodu warto wybrać inny, 
bardziej ekologiczny środek trans-
portu. Europejski Tydzień Mobilności 
rozpoczął się 16 września i odbywał 
się pod hasłem: „Mix & Move! = 
Przesiadaj się i jedź!”, a tegoroczny 
temat kampanii to: „Lepsze połącze-
nia”. Zainaugurowali go uczniowie 
wejherowskich szkół podstawowych 
- uczestnicy akcji „Rowerowy Maj 
w Wejherowie”, którzy w parku dosko-
nalili swoje rowerowe umiejętności. 
Młodzież z kl. IV b ze SP nr 8 z opie-
kunką Dorotą Chodubską, wejherow-
ską radną oraz z kl. VI a i VI b ze SP 
nr 6 „szóstki” z opiekunami – Arka-
diuszem Szlasem i Izabelą Sadłowską, 
ustawili się na polanie piknikowej 
tworząc kształt roweru.

22 września, w bazie MZK przy ul. 
Tartacznej 2 odbył się pokaz nowego 
warsztatu i autobusu elektrycznego. 
Wszyscy chętni mogli zwiedzić zajezd-
nię autobusową i obejrzeć podnosze-
nie autobusu podnośnikiem bezkana-
łowym. Tego dnia wszyscy właściciele 
lub współwłaściciele samochodu mogli 
skorzystać z bezpłatnej komunikacji. 

Temat o dniu bez samochodu pojawi 
się w następnym numerze.
- „Europejski Tydzień Mobilności” jest 
odpowiedzią na negatywne skutki 
ciągle wzrastającego ruchu samo-
chodowego w miastach – mówi Beata 
Rutkiewicz, zastępca prezydenta 
Wejherowa ds. rozwoju miasta.
Źródło: UM Wejherowo

EUROPEJSKI TYDZIEŃ MOBILNOŚCI
WEJHEROWO | W dniach 16-22 września br. trwał Europejski Tydzień Mobilności. Wydarzenie miało zwrócić uwagę na 
ochronę środowiska, bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz jakość życia nas wszystkich.

fot. UM Wejherowo
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Piknik Charytatywny w  wejherowskim par-
ku organizowany z  Fundacją DKMS dla Zbi-
gniewa Chuchały odbył się pod hasłem: „Bądź 
dobry dla ludzi i planety”. W 20. punktach re-
jestracyjnych czekało 50. wolontariuszy, którzy 
rejestrowali potencjalnych dawców. Podczas 
akcji w parku, ale także w Kąpinie i w trakcie 
zawodów Streetball na wejherowskim rynku, 
zarejestrowało się ok. 300 osób.

Przypomnijmy, że cały czas można zostać daw-
cą szpiku, wystarczy zamówić pakiet rejestracyj-
ny przez internet na stronie: www.dkms.pl.

Jak przekonuje m.in. Magdalena Jambroż, 
która była dawcą komórek macierzystych i ura-
towała życie swojej „bliźniaczce genetycznej”, 
nie ma się czego bać, a  stawka jest ogromna 
– można uratować komuś życie. - Każdy w so-
bie ma tę moc – krew i komórki macierzyste, 
które mogą pomóc drugiej osobie wyzdrowieć, 
odzyskać siły i zdrowie - podkreśla Magdalena 
Jambroż.

KONCERTY, ZAJĘCIA I EKOLOGICZNE 
STOISKA

Podczas pikniku było mnóstwo atrakcji m.in. 
koncerty, zajęcia sportowe, stoiska ekologiczne, 
strefa mody i oczywiście coś dla dzieci.

- W  wejherowskim parku spotkaliśmy się, 
aby pomóc m.in. Zbyszkowi Chuchale, który 
pełnił funkcję radnego Wejherowa, znaleźć 
„bliźniaka genetycznego” – mówi Arkadiusz 
Kraszkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa. 
- Wciąż można się zarejestrować jako dawca 
szpiku. Pamiętajmy, że możemy komuś urato-
wać w ten sposób życie.

DRAMATYCZNA WALKA
Zbigniew Chuchała ma 65 lat. Od trzydziestu 

lat mieszka w  Wejherowie, z  którym związał 
swoje życie. Mąż Beaty, z którą ma cztery fanta-

styczne córki i gromadkę wnucząt, zawodowo 
poświęcił się pracy jako radny, pracował także 
w szkołach, bankowości i administracji. W lip-
cu tego roku lekarze zdiagnozowali u Zbignie-
wa ostrą białaczkę szpikową. Rozpoczęła się 
walka z  chorobą. Chemioterapia, codzienne 
badania, długie godziny w szpitalnej sali – tak 
wygląda teraz Jego rzeczywistość. Z  dala od 
żony, dzieci i wnuków. Na później musiał odło-
żyć też swoje plany na spędzanie emerytury.

Córki Zbigniewa Chuchały, jak same mówią 
„poruszają niebo i ziemię w walce o życie swo-
jego taty”. W  tej dramatycznej walce są pełne 
cudownej energii, którą emanują i wręcz przy-
ciągają do siebie wszystkich. Mają wokół całą 
rodzinę i wielu przyjaciół, którzy zaangażowali 
się w organizację Pikniku charytatywnego.

ZAREJESTRUJ SIĘ!
Potencjalnym Dawcą szpiku może zostać 

osoba:
• między 18 a 55 rokiem życia,
• w  ogólnie dobrym stanie zdrowia i  bez 

znacznej nadwagi,
• świadomie podejmująca decyzję o  rejestra-

cji.
Są dwie metody pobrania szpiku do prze-

szczepienia:
pobranie komórek macierzystych z krwi ob-

wodowej (stosowana w 90% przypadków)
pobranie szpiku z  talerza kości biodrowej 

w  znieczuleniu ogólnym (stosowana w  10% 
przypadków), szpik NIE jest pobierany z krę-
gosłupa!

Źródło: UM Wejherowo

W poszukiwaniu 
„bliźniaka genetycznego”

WEJHEROWO | W wejherowskim parku odbyła się akcja rejestracji potencjalnych dawców szpiku dla 
Zbigniewa Chuchały i  innych. Akcji patronował Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. Cały czas 
można zostać dawcą szpiku, wystarczy zamówić pakiet rejestracyjny na stronie: www.dkms.pl.
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Aby temu zapobiec, Gmina Wejherowo podejmuje 
działania, mające na celu zapewnienie ciągłości dostaw 
wody. W tym celu, w dniu 16.09.2022r. Gmina Wejherowo 
podpisała umowę dzierżawy ujęcia wody i stacji uzdat-
niania z hydrofornią należącej do Nadleśnictwa Wejhe-
rowo w miejscowości Kąpino. Z ramienia Gminy umowę 
podpisał wójt Przemysław Kiedrowski, zaś Nadleśnictwo 
reprezentowane było przez nadleśniczego Jacka Szulca 
oraz sekretarza Kazimierza Barcza. Kolejnym etapem prac 
będzie połączenie ujęcia z siecią wodociągową w Kąpinie.
Źródło: UG Wejherowo

NOWA STUDNIA DLA 
MIESZKAŃCÓW KĄPINA
KĄPINO | W ostatnim roku, w okresach suszy zdarza-
ły się przypadki znacznego obniżenia poziomu wody 
w studniach gminnych w Kąpinie, co powodowało prze-
rwy w dostawach dla mieszkańców.

fot. UG Wejherowo
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OBWIESZCZENIE
Starosta Wejherowski

działając na podstawie art. 1, art. 11a ust. 1, art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 
10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji in-
westycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 1363) 
oraz art. 10, 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postę-
powania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 735) zawiada-
miam, że na wniosek Prezydenta Miasta Wejherowa, 84-200 Wejherowo 
ul. Pl. Jakuba Wejhera 8, ponownie wszczęto postępowanie w sprawie:

wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
budowę drogi gminnej ul. Żeromskiego w Wejherowie

na nieruchomościach gruntowych na terenie Gminy Miasta Wejherowa 
określonych poniżej:

A. działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogi gminnej:*
- obr. 07 działki nr ewid.: 153/3 (153/2), 158/47

B. działki objęte obowiązkiem rozbiórki obiektów budowlanych, 
budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, zjazdów i innych 
dróg publicznych:*
- obr. 07 działki nr ewid.: 92/2, 158/24, 158/46, 347, 153/1

*numery w nawiasach oznaczają numery działek przed podziałem 

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

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

OBWIESZCZENIE
Starosta Wejherowski

I. działając na podstawie art. 1, art.11a ust.1, art.11f ust. 3 ustawy z dnia 
10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych /t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 176/ oraz art. 10 i art. 
49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyj-
nego /tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm./ zawiadamia, że w dniu 
19.09.2022r., na wniosek z dnia 28.02.2022r. wydano decyzję o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej polegającej na:

rozbudowie skrzyżowań dróg gminnych: ul. Dębowej, Młyńskiej, 
Gwiezdnej, Północnej i ul. Łąkowej z rozbudową drogi powiatowej 

ul. Chylońską w Koleczkowie

na nieruchomościach gruntowych na terenie Gminy Szemud i Gminy Mia-
sta Gdynia określonych poniżej:

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

B. działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogowego dróg 
innych kategorii (dla rozbudowy drogi powiatowej):*
- obr. Koleczkowo działki nr ewid.: 101, 5/2, 456/1 (456), 33/3 (33/2), 4/12, 
326, 324/42, 354/2, 355, 354/1, 356, 357, 358, 324/48 (324/46), 325/1 
(325), 324/51 (324/47)

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

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

2. na terenie Gminy Miasta Gdynia
- obr. Chwarzno-Wiczlino działki nr ewid.: 2470

* numery w nawiasach oznaczają numery działek przed podziałem

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

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

-Nasi seniorzy pani Danuta Ho-
łowiecka, Jan Kohnke oraz Cze-
sława Kobylińska zajęli ex equo 3 
miejsce, natomiast pan Kazimierz 
Żółtowski 2 miejsce we wspo-
mnianym etapie, awansując do 
stopnia wojewódzkiego. Nagrodą 
dla klubowiczów jest wycieczka 
do Warszawy i wizyta w Sejmie 
RP- mówi Jolanta Dampc, dyrek-
tor Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Redzie.
Udziału w olimpiadzie oraz odnie-
sionych sukcesów pogratulowali 
zwycięzcom zastępca burmistrza 
Łukasz Kamiński oraz sekretarz 
miasta Hanna Janiak. Wręczono 
upominki oraz gadżety od władz 
miasta.
Źródło: UM Reda

REDZKI KLUB SENIORA-SENIOR OBYWATEL
REDA | Redzki Klub Seniora rozpoczął kolejne zajęcia w ramach nowej edycji Programu 
„Senior+” dla grupy nowych 15 osób. Czterech z jego uczestników osiągnęło sukces 
w powiatowym etapie Olimpiady Wiedzy Senior-Obywatel.

fot. Redzki Klub Seniora/archiwum
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W  środę 14 września w  Starostwie Po-
wiatowym w Wejherowie odbyła się konfe-
rencja, na której zaprezentowano korzyści, 
płynące z  zapisania na liście dziedzictwa 
tradycji, związanych z  pielgrzymowaniem 
do Duchowej Stolicy Kaszub. Szczególnym 
elementem podczas drogi oraz podczas po-
witania i  pożegnania pielgrzymów na Kal-
warii Wejherowskiej są pokłony feretronów, 
unikatowe w skali kraju.

– Zależy nam na tym, by nasza tradycja 
pielgrzymek została zauważona i  doce-
niona. Chcielibyśmy, by kolejne pokolenia 
rozumiały wartość duchową i  kulturową 
pielgrzymek. Czeka nas długa droga, która 
rozpocznie się od zbierania dokumentów, 
zdjęć i  wspomnień, a  zakończy złożeniem 
stosownego wniosku do krajowego rejestru. 
Jesteśmy pewni, że jeśli zakończymy ten 
proces sukcesem, będzie to niezwykle cenna 
promocja dziedzictwa kulturowego powiatu 
wejherowskiego – mówi Starosta Wejherow-
ski Gabriela Lisius.

Wejście na krajową listę będzie wyrazem 
uznania dla tej pięknej tradycji i osób kul-
tywujących ją od pokoleń. Krajowy rejestr 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego 
jest rozpoznawalną marką, a wpis zapewnia 
promocję w kanałach Ministerstwa Kultury 
i  Dziedzictwa Narodowego, Narodowego 
Instytutu Dziedzictwa, a  także wzmacnia 
zainteresowanie mediów. Otwiera też dro-
gę do ubiegania się o wsparcie z krajowych 
i regionalnych programów na finansowanie 
m.in. badań naukowych, działań integrują-
cych środowisko depozytariuszy i  współ-
pracę międzynarodową. 

O  tych korzyściach, a  także o  koniecznej 
procedurze, którą należy przejść i  warun-
kach, które należy spełnić, mówił podczas 
konferencji Andrzej Szoszkiewicz, ekspert 
z zakresu dziedzictwa kulturowego i turysty-
ki. Jak poinformował, Krajowa lista niemate-
rialnego dziedzictwa kulturowego powstała 
w  2014 roku i  jest następstwem ogłoszonej 
w  2003 r. Konwencji UNESCO w  sprawie 
ochrony niematerialnego dziedzictwa kultu-
rowego. Nakłada na państwa-sygnatariuszy 
obowiązek ochrony i  inwentaryzacji niema-
terialnego dziedzictwa kulturowego, takie 
jak tradycje, zwyczaje, rytuały i  obrzędy 
świąteczne, umiejętności związane z rzemio-
słem. Pierwszego wpisu dokonano w  2014 
r. i dotyczył on rusznikarstwa artystycznego 
i  historycznego według tradycji szkoły cie-
szyńskiej.  Lista, prowadzona przez Mini-

stra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego we 
współpracy z Narodowym Instytutem Dzie-
dzictwa, obejmuje obecnie 49 wpisów, które 
budują poczucie tożsamości, wspierają kultu-
rę ludową i jej twórców.  Są na niej trzy wpisy 
z  województwa pomorskiego: hafciarstwo 
kaszubskie szkoły żukowskiej, carillonowa 
muzyka w Gdańsku i tradycyjne szkutnictwo 
z  Pucka. Wpis, dotyczący pielgrzymowania 
do Wejherowa i pokłonów feretronów byłby 
pierwszym z powiatu wejherowskiego.

– Tradycja wpisana na listę musi być żywa, 
cały czas kultywowana, a na ogół z tą niema-
terialną tradycja wiążą się również elementy 
materialne, czyli przedmioty i  narzędzia. 
W  przypadku pielgrzymek na Kalwarię 
Wejherowską będą to oczywiście feretrony – 
podkreślił Andrzej Szoszkiewicz. 

Wśród wielu korzyści uzyskania wpisu na 
krajowej liście ekspert wymienił promocję 
powiatu wejherowskiego i  zwiększenie za-
interesowania naszym powiatem ze strony 
pielgrzymów oraz turystów. 

W  konferencji udział wzięli również: oj-
ciec Kamil z wejherowskiego Klasztoru OO. 
Franciszkanów i  ks. Andrzej Leszczyński 
z Kurii Metropolitalnej w Gdańsku.

– Kalwaria jest bliska mojemu sercu i mile 
widziane są wszelkie badania tego typu ob-
rzędów, poszukiwanie odpowiedzi na pyta-
nia, dlaczego feretrony się kłaniają, jak rozu-
miano tę tradycję dawniej, jak się ją dzisiaj 
rozumie  – powiedział o. Kamil, przedstawi-
ciel kustosza Sanktuarium i Kalwarii. – Wpi-
sanie na listę dziedzictwa na pewno umożli-
wi badania na ten temat, co z kolei pozwoli 
nam lepiej zrozumieć siebie, to czym żyjemy 
i co jest dla naszego serca ważne.

– Charakterystyczne jest, że z serca diecezji, 
czyli z Archikatedry w Oliwie co roku wycho-
dzi do Wejherowa najstarsza pielgrzymka, 
w tym roku już 354., a tej pielgrzymce towa-
rzyszą tradycyjne feretrony. Najcięższy z nich 
wazy około 108 kilogramów – przypomniał 
ks. Andrzej Leszczyński. Przedstawiciel Die-
cezji Gdańskiej podkreślił rolę muzyki, która 
zawsze towarzyszy pokłonom feretronów. – 
Życzymy sobie wpisania tej pięknej tradycji 
na listę niematerialnego dziedzictwa i wspie-
ramy tę ideę  – dodał ks. A. Leszczyński.

Wstępna ocena ekspertów wskazuje, że 
Pielgrzymki na Kalwarię Wejherowską wraz 
z  pokłonem feretronów kwalifikują się do 
wpisu na wspomnianą listę, dlatego Starosta 
Wejherowski wkrótce rozpocznie wymaganą 
procedurę. Powinna ona zająć około roku.

Pielgrzymki i pokłony feretronów 
w drodze na listę niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego

Starosta Wejherowski  będzie zabiegał o wpisanie tradycji pn. Pielgrzymki na Kalwarię Wejherowską wraz z pokłonem feretronów 
na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Jest to pierwszy krok do umieszczenia tej wspaniałej kilkusetletniej 
tradycji na listę światowego niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO.
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Tegoroczny wernisaż odbył się 
pod nazwą „Terytorium”. Akcje - 
wystawy na początku odbywały 
się w  obiektach XIX wiecznego 
spichlerza i  młyna w  Wejherowie, 
a od paru lat we współpracy z Mu-
zeum Piśmiennictwa i  Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej w  Wejhe-
rowie w pięknym Parku Miejskim 
im. Aleksandra Majkowskiego 
i w samym budynku Pałacu Prze-
bendowskich. Działania Spichlerza 
są rezultatem bezpośredniego spo-
tkania artystów różnych dziedzin, 
wspólnej lub indywidualnej pracy, 
zderzenia różnorodnych postaw 
artystycznych i sumowania energii.

- Nasza akcja pod nazwą „spi-
chlerz” w  sferze niematerialnej od 
początku funkcjonowała jako swego 
rodzaju idea, której zasadą jest spo-
tkanie, współdziałanie i  niezależ-
ność. Dziękujemy Artystom za te 10 
lat wspólnych działań. Bez Was nie 
byłoby Spichlerza. Widzom, którzy 
nigdy nie zawiedli i zawsze tłumnie 

odwiedzali nasze wystawy należą 
się osobne podziękowania. Bez Was 
nasza sztuka byłaby niema. Dzięku-
jemy też właścicielom starego spi-
chlerza i młyna, którzy zaufali nam 
użyczając swoich obiektów do orga-
nizacji wystaw. To tam wszystko się 
zaczęło. Wielkie podziękowania dla 
gospodarza obecnej przestrzeni wy-
stawienniczej Pana Tomasza Fopke, 
wielkiego przyjaciela artystów, za 
zaproszenie nas do siebie. Życzymy 
sobie kolejnych 10 równie urodzaj-
nych lat. - informują artyści.

Wernisaż odbył się 17 września, 
a oglądanie wystawy w pełni moż-
liwe jest do października.

Artyści:
• Ada Majdzińska
• Alina Zając
• Andrzej Mioduszewski
• Anna Baranowska
• Anna Sobolewska
• Artur Wyszecki
• Bartosz Skwarło
• Bogna Klaman

• Czesław Podleśny
• Dobrochna Walicka
• Elvin Flamingo
• Grażyna Rigall
• Janusz Sytek
• Jaroslav Daveiko
• Kasia Swinarska
• Maciej Kotłowski
• Małgorzata Limon
• Małgorzata Wiśniewska
• Marek Arcimowicz
• Marek Elsner
• Maria Chodzińska
• Marianna Jagoda
• Mariusz Białecki
• Marta Papierowska
• Natalia Kozieł-Kalliomäki
• Natalia Ostrowska
• Paweł Gostomski
• Tomasz Sobisz
• tre.orz
• Tytus Grodzicki
• Wojtek Ostrowski
• Veronika Žvirblė
• Zbyszek Gorlak
M. F.

Spichlerz Sztuki 
obchodził jubileusz

WEJHEROWO | Już od 10 lat projekt ten łączy w  sobie wielu różnych, 
niezależnych artystów nie tylko z Wejherowa. Wynikiem współpracy tych 
utalentowanych osób są rokroczne wystawy od 2012 roku.
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Jest to kolejny etap tworzenia podwórka Betlejem 
w ramach Budżetu Obywatelskiego. Celem projektu 
było stworzenie w dzielnicy Betlejem boiska do piłki 
nożnej, które będzie bezpiecznym miejscem do za-
bawy i aktywności sportowej dla dzieci, młodzieży 
i  dorosłych. Głównym założeniem było wytycze-
nie boiska zgodnie z wykonanym i zatwierdzonym 
w poprzednich latach projektem.

- Mieszkańcy osiedla „Betlejem” od kilku lat sta-
rali się poprzez Budżet Obywatelski o  rozbudowę 
jedynego w  dzielnicy publicznego miejsca prze-
znaczonego na sport i  rekreację. W  ramach umo-

wy zostaną ustawione bramki do piłki nożnej oraz 
piłkochwyty, a warstwa nośna płyty boiska zostanie 
zrekultywowana - mówi Halina Grzeszczuk, zastęp-
ca burmistrza.

Zaprojektowano boisko rekreacyjne do piłki noż-
nej o nawierzchni z  trawy naturalnej o wymiarach 
26m x 45m z polem gry do piłki nożnej 22m x 41m. 
Ogólna powierzchnia boiska to 1163m2. Dodatkowo 
umowa przewiduje dostarczenie 2 kompletów tablic, 
obręczy i  siatek do boiska do koszykówki. Zakoń-
czenie prac przewiduje się na koniec października.

Źródło: UM Reda
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Trwa kolejny etap tworzenia 
podwórka Betlejem w ramach 
Budżetu Obywatelskiego
REDA | Trwają prace związane z dostawą i montażem wyposażenia boiska do piłki nożnej wraz z ulep-
szeniem nawierzchni w rejonie ulicy Kwiatowej w Redzie.

OGŁOSZENIE 144/2022/PR-Media-Group/DB

„Wszystko ma swój czas i jest wyznaczona godzina
na wszystkie sprawy pod niebem”.

(Księga Koheleta)

RENATY
CZOSKI

Z głębokim smutkiem i wielkim żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Niech spoczywa w pokoju.

Najszczersze wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim
składają:

Dyrektora Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Redzie w latach 1991-
2008, oddanego i cenionego pedagoga oraz wychowawcę wielu 

pokoleń młodzieży. 

Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius

wraz z Zarządem Powiatu
i współpracownikami

Poszukujesz pracowników?
Dodaj ogłoszenie!

Fizjoterapeuta SpawaczKucharz

660 731 138
d.bieszke@expressy.pl
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Podczas ostatniego spotkania ekspertów ze 
świata nauki, samorządów, prawa, ochrony 
środowiska dyskutowano o  przyszłości OPEC 
i  branży ciepłowniczej z  perspektywy coraz 
trudniejszej sytuacji rynkowej, poruszono 
niezwykle istotne tematy dotyczące inwestycji 
i  źródeł finansowania. W  spotkaniu uczestni-
czyła Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta 
Wejherowa ds. rozwoju miasta.

Gościem specjalnym spotkania był Bo-
gusław Regulski, wiceprezes zarządu Izby 
Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, który 
przekazał m.in. pomysły i  sugestie Izby do-
tyczące możliwości rozwoju OPEC, biorąc 
pod uwagę w szczególności takie kwestie jak 
Odnawialne Źródła Energii, aktualną sytu-
acje rynkową czy regulacje prawne dotyczące 
branży ciepłowniczej.

- Nie ulega wątpliwości, że mamy obecnie 
do czynienia z  nadzwyczajną sytuacją eko-
nomiczno-surowcową – podkreśla Bogusław 
Regulski. - Rosnąca inflacja, drożejące paliwa 
i  ograniczony dostęp do surowców stawiają 

w bardzo trudnej sytuacji nie tylko odbiorców, 
ale głównie dostawców ciepła. Pamiętajmy, że 
ciepło systemowe, które w  Polsce zabezpiecza 
potrzeby 15 milionów odbiorców jest obecnie 
bezpieczniejszą i  stabilniejszą formą pozyski-
wania ciepła, a dodatkowy bufor zapewnia sys-
temowy nadzór regulacyjny państwa (URE).

Prace Rady ds. wytycznych dla strategii 
OPEC są już na etapie ponad 70% wykonal-
ności.

- Biorąc pod uwagę dynamikę zmian w oto-
czeniu rynkowym i geopolitycznym bardzo in-
tensywnie z gronem ekspertów i pracowników 
firmy tworzymy strategię dla naszego przed-
siębiorstwa i  zabezpieczenia potrzeb miesz-
kańców z  naszego obszaru działania – mówi 
Wojciech Folejewski, Prezes Zarządu OPEC. 
W  średniookresowej perspektywie strategicz-
nej na lata 2023-32 zaplanowaliśmy m.in.: 
budowę kotłowni olejowo-gazowej w Wejhero-
wie, co nie tylko pozwali nam na odejście od 
węgla, ale również od bardzo wysokich opłat 
ETS; rozwój technologii odnawialnych źródeł 

energii - pompy ciepła, fotowoltaika, ciepło 
odpadowe, biomasa / spalarnie, geotermia, 
rozwój terytorialny MSC / podłączenia strate-
gicznie rozwojowych dzielnic, osiedli i  insty-
tucji czy uniezależnianie się od zewnętrznego 
rynku dostaw cen energii.

OPEC zapewnia ciepło mieszkańcom: Gdyni, 
Rumi i Wejherowa oraz części gminy Kosako-
wo, obsługując ponad 60 proc. mieszkańców 
i  pokrywając około 70 proc. zapotrzebowa-
nia na energię cieplną. Ciepło systemowe jest 
w  Polsce jednym z  pewniejszych rozwiązań. 
Inne metody ogrzewania, np. przydomowe 
kotły, są stopniowo eliminowane. Ceny węgla 
dla odbiorców indywidualnych szybko rosną 
– w ciągu roku zwiększyły się 3-krotnie. Ceny 
gazu również wzrosły wielokrotnie. Tymcza-
sem ceny ciepła systemowego są pod nadzorem 
Urzędu Regulacji Energetyki, a takiego bezpie-
czeństwa nie daje żadna inna forma tworzenia 
i dostarczania ciepła w Polsce. Ma to ogromne 
znaczenie w niestabilnych obecnie czasach.

Źródło: UM Wejherowo

Strategicznie o cieple 
mieszkańców

WEJHEROWO | Od marca br. trwają intensywne prace nad strategią OPEC na lata 2023-2040.
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Uczniowie klasy IV e mieli trochę 
szczęścia, gdy wyszli zbierać śmieci 
wokół szkoły w  ramach zaplano-
wanej na 16 września Akcji Sprzą-
tania Świata, bo dopiero zaczęło 
się chmurzyć. Dzieci pod okiem 
nauczycielki geografii i  przyrody 
Doroty Chodubskiej spenetrowały 
szybko zaplanowany przed wyj-
ściem teren i  pozbierały odpady 
leżące w  trawach i  na poboczach 
ciągów pieszych w  pobliżu szkoły 
zanim spadł deszcz.

- Każdego roku nasza „ósemka” 
bierze udział w  Akcji Sprzątania 
Świata. Od pewnego czasu zbiera-
my śmieci segregowane do odpo-
wiednich worków i  pojemników. 
Dzieci są przygotowane i doskona-
le wiedzą jaki odpad należy wrzu-
cić do danego pojemnika. Mimo 
to z roku na rok śmieci wokół nas 
przybywa, a ludzie nie dbają o śro-
dowisko naturalne i  nie wrzuca-
ją śmieci do pojemników, tylko 

rzucają je gdzie popadnie – mówi 
Dorota Chodubska, nauczycielka 
i radna miejska.

Jak dodaje szkoła ma rozbudo-
wany system segregacji odpadów. 
Posiada 5 oznakowanych pojemni-
ków na odpady i  wszyscy wiedzą, 
jak ten system funkcjonuje.

- Poprzez wspólne „sprzątanie 
świata” dajemy przykład innym, że 
nie należy bezmyślnie zaśmiecać 
i zatruwać środowiska naturalnego, 
lecz dbać o jego czystość na każdym 
kroku, gdyż to leży w naszym, wła-
snym interesie. Podnoszenie świa-
domości ekologicznej oraz kształ-
towanie postaw proekologicznych 
wobec rosnącej ilości odpadów 
jest wciąż na czasie – mówi Beata 
Rutkiewicz, zastępca prezydenta 
Wejherowa podkreślając, że dlatego 
Urząd Miejski w  Wejherowie z  ta-
kim przekonaniem prowadzi akcję 
KLIMATycznie w Wejherowie.

Źródło: UM Wejherowofo
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Ochrona środowiska naturalnego wciąż na czasie
WEJHEROWO | Akcja Sprzątania Świata, to nie tylko zbieranie śmieci, ale również edukacja, poprzez którą próbujemy chronić nasze środowi-
sko przed chemikaliami i szkodliwym oddziaływaniem odpadów. Wiedzą o tym dzieci, które każdego roku uczestniczą sprzątaniu świata.

Przetarg wygrała firma ROMADO-BRZEZIŃSKI 
z Brodnicy Górnej, która zaproponowała najkorzyst-
niejszą cenę. W ramach zadania, na ok. 900 metrowym 
odcinku ulicy Ogrodników od ulicy Torowej w kierunku 
Wejherowa, zostanie wykonana jezdnia z płyt IOMB 
o szerokości 6 metrów, zamknięta w opornikach beto-
nowych i z obustronnym, metrowym poboczem.
-Pełna realizacja całości ulicy jest możliwa dzięki 
inicjatywie lokalnej przedsiębiorców i mieszkańców, 
którzy współfinansują projekt. W ramach inicjatywy 
lokalnej mieszkańcy zgłaszają pomysły i deklarują 
udział w ich realizacji, który może mieć formę wkładu 
rzeczowego, finansowego lub pracy społecznej- mówi 
Halina Grzeszczuk zastępca burmistrza miasta Redy.
Ulica Ogrodników obsługuje ruch ciężki, więc płyty 
IOMB będą ułożone na podbudowie z kruszywa łama-
nego o parametrach dobranych do charakterystyki 
drogi i natężenia ruchu. Całkowity koszt inwestycji 
wynosi około 1 700 000 zł, zakończenie prac planowa-
ne jest na grudzień 2022 roku.
Źródło: UM Reda

RUSZYŁY PRACE NA 
ULICY OGRODNIKÓW
REDA | Rozpoczęły się prace dotyczące inwestycji pt. 
„Ulepszenie nawierzchni ulicy Ogrodników polegające 
na wykonaniu utwardzenia nawierzchni gruntowej 
płytami IOMB”.

fot. UM Reda
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Samorząd województwa pomorskiego od 
lat realizuje wiele przedsięwzięć związanych 
z rozwojem infrastruktury wodnej i żeglarskiej.

– Zainwestowaliśmy w to już ponad 200 mln 
zł – podkreśla Mieczysław Struk, marszałek 
województwa pomorskiego. – Wśród inwestycji 
należy niewątpliwie wspomnieć o Pętli Żuław-
skiej czy Pomorskich Szlakach Kajakowych. 
Ale wato też wymienić choćby wartą 33 mln zł 
rozbudowę portu w Pucku – dodaje.

Jednak sama infrastruktura to nie wszystko.
– Bez pasji i chęci rozwoju będzie ona pusta. 

Dlatego realizujemy projekt „100 łodzi żaglo-
wych na stulecie zaślubin Polski z morzem” – 
zaznacza Struk.

Chodzi o zakup łodzi żaglowych do nauki że-
glowania, regat i  rekreacji na pomorskich wo-
dach morskich i śródlądowych. Projekt ten jest 
ściśle powiązany z rozwojem edukacji morskiej 
młodych mieszkańców regionu.

To nie tylko rekreacja, ale inwestycja 
w przyszłość młodych Pomorzan

Województwo pomorskie to 315 kilometrów linii brzegowej, setki jezior i rzek. Mamy więc doskonałe warunki do rozwoju żeglarstwa. 
Dlatego samorząd województwa pomorskiego stawia na edukację morską, którą warto zaczynać od najmłodszych lat. Temu właśnie 
służy Pomorski Program Edukacji Morskiej „Pomorskie Żagle Wiedzy”, realizowany dzięki wsparciu ze środków Unii Europejskiej.

POMORSKIE ŻAGLE WIEDZY 

–  To ważne by młodzi ludzie próbowali swoich sił 
na wodzie. Żeglarstwo, to nie tylko przygoda, ale też 
szkoła życia – podkreśla marszałek.

W  programie edukacji morskiej Pomorskie Żagle 
Wiedzy uczestniczy 120 szkół z całego regionu. – 
Wsparciem obejmujemy ponad 7 tysięcy uczniów 
szkół i 750 nauczycieli – wylicza marszałek.

Założeniem programu jest połączenie podstaw 
programowych różnych przedmiotów z  zagad-
nieniami wynikającymi z  nadmorskiego położenia 
regionu. Prowadzone są między innymi zajęcia po-
zalekcyjne i  doradztwo zawodowe. W  większości 
projektów zaczęły się m.in zajęcia żeglarskie dla 
uczniów, a także turnusy szkoleń nauczycieli przy-

gotowujących się do zdobycia patentu żeglarskiego 
i stopnia instruktora żeglarstwa. 

Organizowane są wyjazdy edukacyjne do miejsc 
związanych z edukacją morską i żeglarską, a tak-
że obozy praktyczne, gdzie młodzi mogą spraw-
dzić swoja wiedzę z nawigacji, fizyki czy chemii 
i biologii. 

W gminach odbywają się też warsztaty bezpiecz-
nego zachowania na wodzie. W  ramach programu 
organizowane są olimpiady i konkursy o tematyce 
morskiej, okrętowej i żeglarskiej. Wartość projektów 
edukacji morskiej i  żeglarskiej w  ramach Pomor-
skich Żagli Wiedzy to ponad 12 milionów zł.

Białe żagle we Wdzydzach  
Zapraszamy na Pierwsze Regaty o Puchar Marszałka Województwa 
Pomorskiego, które odbędą się 23 września 2022 r. na Jeziorze Wdzydze. 

Regaty będą odbywać się na łódkach zakupionych w ramach projektu „100 łodzi żaglowych 
na stulecie zaślubin Polski z morzem”.
W regatach wystartują zarówno młodzi adepci żeglarstwa z biorących udział w projekcie 
szkół, jak i włodarze pomorskich gmin. Atrakcji nie zabraknie również na lądzie. Na terenie 
stanicy wodnej PTTK zorganizowany zostanie piknik edukacyjny. 
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Ekofabryka daje drugie życie
GMINA LUZINO | Książki, wśród których można znaleźć „białe kruki”, unikatowe meble, porcelanę, sprzęt elektroniczny, ubrania, zabawki i wiele innych 
cennych znalezisk można było znaleźć podczas II edycji Galerii Wejherowskie Klamoty, organizowanej przez Ekofabrykę.

Galeria Wejherowskie Klamoty "Wejrowsczé klamòtë" 
to miejsce, w którym przedmioty dostają nowe życie. To 
nie tylko ekologiczne wydarzenie, ale także charytatywne, 
ponieważ cały dochód ze sprzedaży przekazywany jest na 
cele charytatywne. Podczas I  edycji zebrano 3,1 tys. zł, 
a podczas II – prawie 8,5 tys. zł.

Galeria mieści się w  budynku Ekofabryki przy ul. Fa-
brycznej 10 w Wejherowie i stanowi jeden z kluczowych 
elementów działalności wejherowskiej Ekofabryki.

 - Tłumy podczas otwarcia świadczą o ogromnym za-
interesowaniu tego wydarzenia, które ma nie tylko eko-
logiczny, ale także charytatywny wymiar, ponieważ cały 
dochód ze sprzedaży przekazywany jest wejherowskim 
organizacjom pozarządowym - mówi Andrzej Gorczyc-
ki, prezes Zakładu Usług Komunalnych w  Wejherowie. 
- Ekofabryka to miejsce, w  którym przedmioty, które 
są w pełni sprawne lub wymagają drobnych napraw czy 
renowacji mogą dostać drugie życie. To, co dla jednych 
staje się odpadem dla innych może być cennym przed-

miotem jak np. meble, krzesła, naczynia, zabawki, meble 
ogrodowe itp. Cieszę się, że mieszkańcy są tego świadomi 
przekazując nam niepotrzebne rzeczy i kupują znajdując 
często prawdziwe perełki.

JAK DZIAŁA GALERIA
Małgorzata Hennig, kierownik Ekofabryki podkreśla, 

że wszystkie przedmioty, które znajdują się w Galerii po-
chodzą od mieszkańców, którzy dostarczają je w ramach 
selektywnej zbiórki odpadów, prowadzonej w  Punkcie 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) 
na terenie Ekofabryki. Przygotowaniem przedmiotów 
zajmują się pracownicy Ekofabryki, którzy w ramach po-
trzeby naprawiają je w  warsztatach, a  następnie trafiają 
do Galerii, gdzie są wyceniane i wystawione na sprzedaż. 
Cały dochód ze sprzedaży przekazywany jest na cele cha-
rytatywne, przy czym to sami kupujący decydują dla ja-
kiej organizacji przekazać swoją kwotę.

Źródło UM Wejherowo fo
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Przygotowany wspólnie z nauczycielami program 
zawiera sześć bloków tematycznych związanych z: 
rumskimi ekobohaterami, segregacją odpadów, powie-
trzem, wodą, światem zwierząt i roślin, a także zdro-
wiem. W ramach przedsięwzięcia dzieci wezmą udział 
w akcjach sprzątania świata, przejazdach rowerowych, 
sadzeniu drzew, warsztatach recyklingu, a nawet będą 
mogły stworzyć przyszkolny ogródek. W specjalnych 
książeczkach najmłodsi będą zbierać pieczątki po-
twierdzające zdobycie określonych umiejętności oraz 
udział w konkretnych wydarzeniach.
Tegoroczna edycja skierowana jest do publicznych 
placówek oświatowych i obejmie 1600 dzieci w wieku 
od 3 do 7 lat. W przyszłym roku program ma zostać 
rozszerzony o niepubliczne szkoły i przedszkola. Ce-
lem przedsięwzięcia, poza propagowaniem wśród dzie-
ci zachowań prośrodowiskowych, jest ujednolicenie 
ekologicznych treści, które są przekazywane rumskim 
maluchom podczas zajęć.
Inauguracja programu odbyła się 20 września w Klu-
bie Integracji Społecznej „Zagórze” gdzie zebrali się 
przedstawiciele władz miasta, dyrektorzy placówek 
oraz nauczyciele i wychowawcy koordynujący reali-
zację projektu. Pilotażowa edycja programu ruszy 3 
października i zakończy się w czerwcu 2023 roku.
Źródło: UM Rumia

EDUKACJA EKOLOGICZNA 
W SZKOŁACH
RUMIA | Program edukacji związany z ekologią został 
opracowany we współpracy urzędników i nauczycieli 
rumskich szkół i przedszkoli. Dzieci będą uczyły się nie 
tylko teoretycznie, ale i też praktycznie.

fot. UM Rumia
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Forum to miejsce spotkania przedstawicieli rządu, 
świata biznesu, ekonomistów oraz samorządów. Te-
goroczna edycja odbywała się pod hasłem "Europa 
w  obliczu nowych wyzwań". Podczas forum gminę 
reprezentował Wójt Ryszard Kalkowski.

- Dzięki spotkaniom z różnymi osobami udało się 
przedstawić nową perspektywę rozwoju naszego sa-
morządu, którą osiągniemy dzięki Trasie Kaszubskiej 
S6. Włodarz gminy mówił o potrzebach naszego sa-
morządu i sprawdzał nowe możliwości dofinansowań 
dla kluczowych inwestycji. - informuje Urząd Gminy.

Forum Ekonomiczne jest największą konferen-
cją polityczno-gospodarczą w  Europie Środkowej 
i Wschodniej. Przez trzydzieści lat swojego istnienia 
stało się platformą wymiany poglądów i kształtowa-
nia opinii liderów, jednym z najistotniejszych miejsc 
spotkań elit polityczno-biznesowych w  Europie. Na 
Forum od lat padają ważne deklaracje dotyczące poli-
tyki gospodarczej, a opinie uczestników cytowane są 
przez światowe media oraz omawiane przez środowi-
ska eksperckie.

Źródło: UG Szemud

XXXI Forum 
Ekonomiczne 
Karpacz

GMINA SZEMUD | W Karpaczu było XXXI Forum Ekonomiczne na którym 
Wójt Gmin Szemud rozmawiał o nowej perspektywie rozwoju.
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Dotychczasowy plac zabaw został rozebrany, aby 
wybudować schody reprezentacyjne wraz ze strefą 
relaksu oraz otworzyć drogę do głównego wejścia 
Centrum Samorządowego. Elementem budowy 
jest także dodatkowy parking przy wejściu do CS 
Szemud.

Nowy plac zabaw będzie znajdować się z  boku 
kompleksu i  będzie doposażony w  nowe zabawki 
dla dzieci. W  dniu 16 września złożono wniosek 
o  dofinansowanie "Doposażenia placu zabaw przy 
Centrum Sportowym w  Szemudzie" na pierwsze 
nowe urządzenie w  ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poprzez 
Lokalną Grupę Działania Kaszubska Droga.

- Kolejne dofinansowanie planujemy również 
sukcesywnie pozyskiwać. Przedstawiamy również 

wizualizację budowy placu zabaw oraz schodów 
wraz z  parkingiem. - przekazuje Urząd Gminy 
Szemud.

Źródło: UG Szemud
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Plac zabaw przy Centrum 
Samorządowym
GMINA SZEMUD | 14 września rozpoczęto prace 
budowlane na dawnym placu zabaw przy Centrum 
Samorządowym w Szemudzie.

Wyróżnienie zostało przyznane przez Radę 
Powiatu Wejherowskiego za wkład w roz-
wój i promocję Powiatu Wejherowskiego. 
Chór mieszany „Laudate Dominum”, który 
działa przy parafii pw. NMP Królowej Polski 
w Wejherowie obchodził Jubileusz 10-lecia. 
Z tej okazji oraz 25-lecia pracy artystycznej 
dyrygenta – Wiesława Tyszera, odbył się 
uroczysty koncert. Podczas wydarzenia Chór 
otrzymał Medal „Za Zasługi dla Powiatu 
Wejherowskiego”.
– Miniona dekada to czas wypełniony wieloma 
sukcesami i nagrodami oraz niezliczony-
mi koncertami. Życzę dalszych sukcesów, 
niesłabnącej motywacji do kontynuowania 
muzycznej pasji, realizacji ambitnych zamie-
rzeń oraz satysfakcji i wszelkiej pomyślności – 
mówiła Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.

Chór „Laudate Dominum” rozpoczął swoją 
działalność 19 września 2012 r. Założycie-
lem i dyrygentem zespołu jest Wiesław 
Tyszer – organista w parafii pw. NMP 
Królowej Polski w Wejherowie, aranżer 
i kompozytor wielu opracowań chóralnych 
i organowych do pieśni kościelnych oraz 
laureat konkursów kompozytorskich orga-
nizowanych przez Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejhe-
rowie. Zespół aktywnie uczestniczy w kon-
certach chóralnych organizowanych na 
terenie powiatu wejherowskiego. Od 2016 
r. chór bierze czynny udział w między-
narodowych, ogólnopolskich i lokalnych 
konkursach chóralnych, podczas których 
zdobywa wyróżnienia i nagrody.
Źródło: Starostwo Powiatowe w Wejherowie

MEDAL DLA CHÓRU „LAUDATE 
DOMINUM” Z WEJHEROWA
POWIAT |  Chór Mieszany „Laudate Dominum” z Wejherowa został odznaczony Medalem „Za 
Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego”.

fot. Starostwo Powiatowe w Wejherowie

W  Debrznie można było zobaczyć i  poczuć cały 
koloryt naszego regionu. 18 września Gmina Szemud 
była reprezentowana w Debrznie przez Wójta Gmi-
ny Szemud Ryszarda Kalkowskiego oraz delegację. 
Oficjalnie na scenie podczas Pomorskiego Święta 
Plonów w Mieście Debrzno została przekazana infor-
macja, że gospodarzem przyszłorocznych dwu dnio-
wych dożynek wojewódzkich będzie Gmina Szemud.

- Dziękujemy za tę nobilitację Marszałkowi Woje-
wództwa Pomorskiego Mieczysławowi Strukowi oraz 
komitetowi organizacyjnemu. Dołożymy wszelkich 
starań, aby wydarzenie zapisało się mocno w histo-

rii naszego regionu tym bardziej, że w  2023 roku 
będziemy świętować razem 50 lecie Gminy Szemud! 
Już z  tego miejsca zapraszamy wszystkich rolników 
i mieszkańców Pomorza do Gminy Szemud. Razem 
pokażemy jak piękna i  silna jest kaszubska wieś! 
Wspaniały przedsmak tego wydarzenia mieliśmy na 
tegorocznych dożynkach w Szemudzie. Jestem dum-
ny z naszych rolników i mieszkańców. Razem stwo-
rzymy coś co pięknie wpiszę się w historię wojewódz-
twa - mówi Wójt Gminy Szemud, Ryszard Kalkowski. 
- Do zobaczenia za rok w Gmina Szemud!

Źródło: UG Szemud
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Wojewódzkie Dożynki za rok 
w Gminie Szemud
GMINA SZEMUD | Pomorskie Święto Plonów w Mieście i Gminie Debrzno przeszło do historii! Wielkie 
dożynki wojewódzkie były okazją do spotkania rolników z całego Pomorza.
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Wejherowski klub reprezen-
towało pięcioro zawodników. 
W  konkurencji kata złoty medal 
wywalczyła Maja Wenta i  Aga-
ta Ziemann, a  srebrny - Barbara 
Brylowska. Pozostali zawodnicy 
zaliczyli dobre starty - Emilia 
Mehring wywalczyła piąte miej-
sce w  kumite indywidualnym. 

Wszyscy medaliści oraz zdobyw-
cy 5 i 7 miejsca zdobywają punk-
ty w  Ministerialnym Programie 
Sportu Młodzieżowego. Trene-
rami wjherowskich karateków są 
Rudolf Simenak i Maria Pieper.

Międzywojewódzkie Mistrzo-
stwa Młodzików Polskiej Unii 
Karate w Tczewie, to najważniej-

sza impreza w roku dla zawodni-
ków z rocznika 2011, 2010 i 2009. 
Mistrzostwa makroregionu zgro-
madziły w  Tczewie najlepszych 
zawodników z  województwa 
zachodnio - pomorskiego, po-
morskiego, warmińsko - mazur-
skiego.

Źródło: UM Wejherowo
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Dla wejherowian gole strzeliło dwóch Kacprów – Ma-
łolepszy i Wiśniewski. Spotkanie z Bytovią Bytów bar-
dzo dobrze rozpoczęło się dla wejherowskiej drużyny. 
To gryfici wyszli na prowadzenie po bramce w 4. minu-
cie Kacpra Małolepszego. Ale na przerwę obie jedenast-
ki schodziły przy wyniki remisowym. Do wyrównania 
w 20. min. doprowadził Radosław Regliński.

Po zmianie stron padła już tylko jedna bramka. 
Zdobyła ją wejherowska drużyna, a konkretnie trzy 
punkty zapewniło trafienie Kacpra Wiśniewskiego 
w 72. min.

- Przełamaliśmy złą passę. Przegraliśmy dwa mecze 
pod rząd. Jechaliśmy do ciekawej drużyny. Fajne bo-
isko i obiekt. Przez 90. minut każda z drużyn chcia-
ła ten mecz wygrać. Stworzyliśmy, jak na IV-ligowe 
warunki, myślę, że dobre widowisko. Każdy miał 
swoje sytuacje. Wykorzystaliśmy je i byliśmy o jedną 
bramkę lepsi w drugiej połowie. Mogło to potoczyć 
się różnie, bo mecz był wyrównany – powiedział na 
pomeczowej konferencji prasowej Grzegorz Niciń-
ski, trener WKS Gryfa Wejherowo.

Żółto-czarni po dziewięciu spotkaniach z  dorob-
kiem 10. punktów zajmują 12. miejsce w  tabeli po-
morskiej IV ligi. Liderem rozgrywek pozostaje Wikęd 
Luzino, który odniósł kolejne dziesiąte zwycięstwo. 
W minionej serii spotkań luzinianie pokonali u siebie 
Grom Nowy Staw 3:2.

Początek należał zdecydowanie do gospodarzy, któ-
rzy już w pierwszych minutach stworzyli dogodne oka-
zje do zdobycia prowadzenia. Potem inicjatywę przejęli 
goście, ale nie potrafili realnie zagrozić bramkarzowi 
Wikędu. Końcowa część pierwszej połowy to walka 
w środku pola i brak szans bramkowych dla obu stron.

Drugą połowę z kolei lepiej zaczęli zawodnicy Gro-
mu i byli bliscy objęcia prowadzenia. Wikęd jednak 
szybko zareagował i w kilka minut zdobył dwa gole 
za sprawą Marcina Maszoty i  Szymona Skurata.  
Goście ruszyli do odrabiania strat i wyrównali stan 
meczu. Ostatnie 10 minut to wymiana groźnych ata-
ków z obu stron. Efektywniej zrobili to gospodarze 
i po rzucie karnym Mateusza Dąbrowskiego wyrwali 
zwycięstwo w doliczonym czasie gry.

Kacprów 2-óch zapewniło 
zwycięstwo Gryfowi z Bytovią

PIŁKA NOŻNA | Drugie zwycięstwo w IV-ligowym sezonie odnieśli piłkarze WKS Gryfa Wejherowo. W 9. kolejce na wyjeździe żółto-czarni pokonali 
Bytovię Bytów 2:1.
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Wprawdzie rozgrywki 
I ligi w grupie A męż-
czyzn zainaugurowane 
zostaną w ostatni 
weekend września, to 
Tytani Wejherowo w tej 
kolejce będą pauzo-
wać. Pomorski Związek 
Piłki Ręcznej poinfor-
mował, że zespół KPR 
Elbląg nie wystąpi 
w rozgrywkach I ligi 
mężczyzn. A to miał 
być najbliższy rywal 
wejherowian.
Tym samym Tytani 
mają tydzień czasu 
więcej na przygotowy-
wania do rozgrywek.
- Głównie jesteśmy na etapie wydolnościowym, wytrzymałości siłowej i szybkości – 
mówi w rozmowie z oficjalnym portalem Tytanów Wejherowo Robert Wicon, trener 
zespołu. - Na tym skupiliśmy się najbardziej. Cały czas poprawiamy naszą motorykę 
i wytrzymałość. Niebawem zaczniemy natomiast wdrażać elementy taktyczne, bo mamy 
sporo rozwiązań i chcemy jak najlepiej wykorzystać to podczas meczów w sezonie. Póki 
co pracujemy mocno z piłką, rzutami, czy ćwiczeniami biegowymi. Poprawiamy również 
technikę zwodów, rzutów i prawidłowej pracy w obronie. Mamy do wykonania kilka 
testów które odpowiedzą nam na pytania w jakiej formie będziemy przed sezonem. 
Ostatnio też doszło do szeregu chorób w drużynie i przez to miałem dużo mniejszą fre-
kwencję na treningach, co skutkowało mniej skuteczną jednostką treningową. Z drugiej 
strony lepiej, że ma to miejsce teraz a nie podczas sezonu.
Tytani swój pierwszy mecz rozegrają na wyjeździe. 1 października zmierzą się z USAR 
Kwidzyn. Tydzień później zagrają przed własną publicznością z Jeziorakiem Iława.
- To będzie bardzo ciężki sezon, bo rywali będziemy mieli naprawdę solidnych. Dodat-
kowo niektórzy otwarcie mówią o chęci awansu. My natomiast budujemy nasz zespół 
spokojnie, solidnie i widać to, że się stopniowo rozwijamy. Dla mnie najważniejsze nie 
jest miejsce w lidze, ale to żebyśmy dalej utrzymywali nasz poziom gry, który oczywi-
ście powinien stopniowo wzrastać. Jeśli miałbym określić to procentowo to te dziesięć 
procent powinniśmy lepiej grać. Tak sobie założyłem, a jak wyjdzie to się okaże na 
koniec sezonu – podkreśla Wicon.

TRENER TYTANÓW WEJHEROWO: „TO 
BĘDZIE TRUDNY SEZON”
PIŁKA RĘCZNA | Wyjazdowym meczem z USAR Kwidzyn zmagania w sezonie 2022/2023 
rozpoczną szczypiorniści Tytanów Wejherowo w I lidze. Spotkanie rozegrane zostanie 1 
października.

fot. Tytani Wejherowo/fb

Trzy medale karateków
KARATE | Zawodnicy Stowarzyszenia Sportów Walki i Lekkiej Atletyki "SHOTOKAN i L.A. Wejherowo pod-
czas Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików Polskiej Unii Karate w Tczewie wywalczyli 3 medale - dwa 
złote medale i jeden srebrny. W zawodach wzięło udział około 300 zawodników z 13. klubów.
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