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Miasto Wejherowo poniosło ogromne 
koszty finansowe i  organizacyjne zwią-
zane z  pozyskaniem i  przygotowaniem 
terenu w  rejonie ulic Wniebowstąpienia 
i Reformatów pod budowę nowej siedzi-
by Sądu Rejonowego w Wejherowie, który 
znajdował się poprzednio właśnie w  bu-
dynku przy ul. Sobieskiego 302. Przekaza-
nie miastu tego budynku będzie stanowiło 
również pewnego rodzaju rekompensatę 
dla mieszkańców Wejherowa.

Pozyskana nieruchomość przy ul. So-
bieskiego 302 będzie uzupełnieniem znaj-
dującej się obok Szkoły Podstawowej nr 
9. Rozwiąże to w dalszej przyszłości pro-
blemy związane ze wzrostem zapotrze-
bowania na miejsca w  tej szkole, co jest 
wynikiem m.in. reformy polskiej oświaty 
w  roku 2017, spodziewanego napływu 
dzieci z  Ukrainy i  planowanej zmiany 
planów zagospodarowania przestrzenne-
go „Górki Bolszewskiej”. To rozwiązanie 
docelowe na wiele lat naprzód i  obecnie 
budynek mógłby być na zasadzie użycze-
nia przez miasto, wykorzystywany przez 
powiat na jego potrzeby edukacyjne, które 
będzie miał jeszcze przez kilka lat. Można 
osiągnąć kompromis w tej sprawie.

- My jako miejscy radni musimy wy-
artykułować istotne okoliczności w  tej 
sprawie i  potrzeby mieszkańców Wej-
herowa. Starostwo podejmie decyzję 
i  albo będzie się chciało dogadać, albo 
nie - podkreślił podczas dyskusji wice-
przewodniczący Rady Miasta Wojciech 
Kozłowski.

MIASTO ODDAŁO TEREN POD 
BUDOWĘ NOWEGO SĄDU

W 2015 r. Miasto Wejherowo oddało na 
rzecz Skarbu Państwa teren przy ul. Wnie-
bowstąpienia i  ul. Reformatów o  łącznej 

powierzchni 3529 m kw. za symboliczną 
dopłatę w  kwocie 12,3 tys. zł do pakietu 
zamienianych wówczas ze Skarbem Pań-
stwa nieruchomości. Teren ten został 
przekazany przez miasto na ważny cel 
publiczny, chociaż mógł zostać sprzedany 
na bardzo opłacalne cele komercyjne, np. 
deweloperowi pod budownictwo. Jednak 
prezydent Wejherowa Krzysztof Hilde-
brandt i Rada Miasta rozumiejąc potrze-
by mieszkańców związane z dostępem do 
wymiaru sprawiedliwości oraz zapewnie-
nie właściwych warunków lokalowych Są-
dowi Rejonowemu w Wejherowie, zdecy-
dowali, że miasto przekaże nieruchomość 
u  zbiegu ulic Wniebowstąpienia i  Refor-
matów pod budowę nowego budynku tej 
instytucji.

Miasto podeszło wówczas do inicja-
tywy sądu z  uznaniem, wyrozumiało-
ścią i na zasadzie partnerstwa dla dobra 
mieszkańców. Miasto w  związku możli-
wościami, które się w tym roku pojawiły, 
ma obecnie prawo oczekiwać wzajem-
ności biorąc pod uwagę potrzeby wejhe-
rowskiej oświaty. W 2015 roku teren przy 
ul. Wniebowstąpienia i  ul. Reformatów 
nie mógł zostać zamieniony na budynek 
przy ul. Sobieskiego 302, gdyż budynek 
mógł być wykorzystany na cele Służby 
Więziennej, co ostatecznie nie nastąpiło. 
Dopiero w dniu 26.05.2022 r. Sąd Rejo-
nowy w  Wejherowie zwrócił się do sta-
rosty Gabrieli Lisius o  podjęcie decyzji 
o  wygaśnięciu trwałego zarządu nad tą 
nieruchomością, gdyż stała się ona zbęd-
na dla wymiaru sprawiedliwości. Możli-
wość przekazania miastu budynku przy 
ul. Sobieskiego 302 pojawiła się zatem 
w tym roku i decyzja należy do Powiatu 
Wejherowskiego działającego w  imieniu 
Skarbu Państwa.

BUDYNEK DAWNEGO SĄDU NA CELE 
OŚWIATOWE MIASTA

Wejherowscy radni podkreślali w dys-
kusji, że nieruchomość przy ul. Sobie-
skiego 302, powinna obecnie stanowić 
uzupełnienie pakietu nieruchomości 
przekazywanych w ramach porozumienia 
z 2015 roku. Przy występującym w ostat-
nich latach wzroście wartości gruntów, 
będzie to stanowiło również pewnego 
rodzaju rekompensatę dla mieszkańców 
Wejherowa i będzie służyło zabezpiecze-

niu potrzeb wejherowskiej oświaty na 
szczeblu szkół podstawowych.

- Nieruchomość przy ul. Sobieskiego 
302 znajduje się w bezpośrednim sąsiedz-
twie Szkoły Podstawowej nr 9 – mówi Ar-
kadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezyden-
ta Wejherowa odpowiedzialny na oświatę 
– Placówka ta już dzisiaj obejmuje znacz-
ną cześć miasta, a w przyszłości m.in. po-
przez planowaną zmianę zagospodarowa-
nia przestrzennego „Górki Bolszewskiej” 
zostanie dodatkowo dociążona nowymi 

uczniami z tej części miasta. Ten budynek, 
będący kiedyś siedzibą Sądu Rejonowego 
w  Wejherowie, znakomicie wpisałby się 
w już istniejący kompleks oświatowy roz-
wiązując w przyszłości problemy związa-
ne ze wzrostem zapotrzebowania na nowe 
miejsca w szkole, bez konieczności budo-
wania nowego budynku na co miasto nie 
ma pieniędzy. Oszczędne i oczywiste jest 
wykorzystanie istniejącego tuż obok bu-
dynku.

Źródło: UM Wejherowo

Apel wejherowskich radnych do starosty
WEJHEROWO | Na sesji w dniu 27 września br. Rada Miasta jednogłośnie zwróciła się z apelem do starosty Powiatu Wejherowskiego Gabrieli Lisius 
o przekazanie miastu nieruchomości przy ul. Sobieskiego 302 w Wejherowie (były budynek Sądu Rejonowego) na rozwój Szkoły Podstawowej nr 9.
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Oficjalnie na otwarciu święta 
plonów podpisano list intencyjny 
w sprawie podjęcia współpracy 
partnerskiej z Gminą Nieporęt. Jest 
to samorząd, który bezpośrednio 
sąsiaduje z m. st. Warszawa i wcho-
dzi w skład powiatu legionowskie-
go. Gmina Nieporęt charakteryzuje 
się dużą zmiennością krajobrazu 
i znacznymi obszarami o wysokich 
wartościach przyrodniczych. 80% 
ogólnej powierzchni Gminy wcho-
dzi w skład Warszawskiego Obsza-
ru Chronionego Krajobrazu. Gmina 
jest też ważnym punktem Krajowej 
Sieci Ekologicznej ECONET – POL-
SKA, gdyż położona jest na styku 
dwóch korytarzy ekologicznych 
o znaczeniu międzynarodowym: 
Podwarszawskiego i Dolnej Narwi, 
łączących obszary węzłowe Środ-
kowej Wisły i Doliny Dolnego Bugu 
(jest to korytarz o charakterze 
leśno-łąkowym).
List intencyjny na dożynkach 
w Szemudzie podpisał Wójt Gminy 
Szemud Ryszard Kalkowski z Wój-

tem Gminy Nieporęt Sławomirem 
Maciejem Mazurem. W treści listu 
czytamy: Wychodząc z przekona-
nia, że partnerstwo realizuje się 
poprzez podejmowanie działań 
zmierzających do wymiany do-
świadczeń, odkrywania wzajem-
nego dziedzictwa kulturowego, 
a także tworzenia warunków do 
realizacji wspólnych przedsięwzięć, 
Strony deklarują wolę wzajemnej 
współpracy, której celem jest na-
wiązanie partnerskich stosunków 
pomiędzy gminami na płaszczyźnie 
oświatowej, kulturalnej, sportowej, 
turystycznej, promocyjnej i infor-
macyjnej.
- Również Gmina Szemud została 
zaproszona na dożynki Gminy 
Nieporęt. Święto Plonów u naszych 
partnerów samorządowych odbę-
dzie się już w najbliższą niedzielę 
2 października. Życzymy wspania-
łej zabawy oraz obfitych plonów 
w przyszłym roku! - zapowiada 
Urząd Gminy Szemud.
Źródło: UG Szemud

WSPÓŁPRACA SAMORZĄDÓW
GMINA SZEMUD | Podczas tegorocznych Dożynek Gminnych w Szemudzie Wójt Ryszard Kalkowski ogłosił, że samorząd będzie miał nowego partnera do współpracy.

fot. UG Szemud
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Nowa hala garażowa została odbudo-
wana praktycznie od zera po nieszczę-
snym pożarze, który miał miejsce w  lu-
tym ubiegłego roku. Dzięki pozyskanym 
środkom w  błyskawiczny sposób udało 
się usunąć pozostałości poprzedniego 
budynku i postawić nowy budynek. Hala 
garażowa spełnia wszystkie wymogi, któ-
re są potrzebne do obsługi oraz naprawy 
autobusów miejskiej spółki. Dodatko-
wo wprowadzono szereg nowoczesnych 
usprawnień pozwalających przyśpieszyć 
i ułatwić pracę mechaników.

EUROPEJSKI TYDZIEŃ MOBILNOŚCI
Europejski Tydzień Mobilności to 

kampania zainicjowana przez Komisję 
Europejską w  2002 roku. Organizowana 
jest cyklicznie. W  tym roku odbywała 
się w dniach od 16 do 22 września, a  jej 
zwieńczeniem był„Dzień Bez Samocho-
du”. Tegorocznym tematem przewodnim 
wydarzenia były „Lepsze połączenia”, co 
oznacza lepiej skomunikowanych miesz-
kańców oraz lepiej skomunikowane miej-
sca. W naszym mieście jest to część akcji 
edukacyjnej pod nazwą „KLIMATycznie 
w Wejherowie”.

PIERWSZY AUTOBUS ELEKTRYCZNY
Z  okazji międzynarodowego dnia bez 

samochodu w Miejskim Zakładzie Komu-
nikacji miało miejsce uroczyste otwarcie 
hali garażowej, a  także zaprezentowanie 
pierwszego elektrycznego autobusu, który 
już wyruszył w drogę.

MZK od kilku miesięcy na wszyst-
kich swoich liniach testowała autobusy 
elektryczne różnych marek. W  wyniku 
niedawno przeprowadzonego przetargu 
spółka zakupiła pojazdu marki Solaris 
model: Urbino 12 Electric, który tym sa-
mym stał się pierwszym tego typu auto-
busem we flocie MZK.

- Po wielu tygodniach testowania różnych 
autobusów elektrycznych bardzo się cieszę, 
że udało się nam zakupić pierwszy autobus 
elektryczny, który jest pojazdem zeroemi-
syjnym. Dodatkowo cieszę się, że jest to 
kolejny autobus marki Solaris, która nigdy 
nas nie zawiodła. Jest to pierwszy, ale nie 
ostatni autobus elektryczny w naszych bar-
wach. Następnym etapem naszego działania 
będzie autobusu z napędem wodorowym – 
powiedział prezes spółki, Czesław Kordel.

Miejska spółka dzięki tym inwestycjom 
stała się zakładem w pełni nowoczesnym 

oraz przyjaznym środowisku, co przyczy-
ni się do komfortu podróżowania miesz-
kańców Wejherowa.

- W imieniu prezydenta miasta, Krzysz-
tofa Hildebrandta chciałaby powiedzieć, 
że jako władze miasta bardzo, ale to bar-
dzo doceniamy tą pracę, która jest tutaj 
prowadzona. Ponieważ wiemy, jak ciężki 

był to okres dla spółki i bardzo się cieszy-
my, że zakład tak dobrze z tego wybrnął. 
W  imieniu moim oraz prezydenta mia-
sta chciałabym serdecznie podziękować 
wszystkim pracownikom oraz osobom, 
które na co dzień pomagają i dbają o in-
teresy wejherowskiej spółki, ponieważ 
ich ciężka praca przekłada się na komfort 

podróżowania wszystkich mieszkańców 
naszego miasta – mówiła zastępca prezy-
denta miasta, Beata Rutkiewicz.

W wydarzeniu wziął udział także prze-
wodniczący Rady Miasta Jacek Gafka oraz 
zastępca przewodniczącego Rady Miasta 
Leszek Szczypior.

Źródło: UM Wejherowo

Nowa hala garażowa i pierwszy 
autobus elektryczny MZK Wejherowo

WEJHEROWO | Na zakończenie Europejskiego Tygodnia Mobilności w Dzień Bez Samochodu w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Wejherowie odbyło 
się uroczyste otwarcie nowej hali garażowej, a także zaprezentowanie pierwszego autobusu elektrycznego miejskiej spółki.
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Dopisała też pogoda. Zadowoleni byli wszy-
scy, zarówno wystawcy jak i kupujący. Inicja-
tor Pchlego Targu radny Leszek Szczypior 
mówi, że nie spodziewał się tak olbrzymiego 
zainteresowania tym przedsięwzięciem.
- Były udostępnione miejsca parkingowe na 
os. Przyjaźni i przy obiekcie Bliza, a także 
bezpłatnie miejsca na prywatnym parkingu 
przy Urzędzie Skarbowym. Wykorzystane były 
także parkingi osiedlowe przy budynkach 
mieszkalnych. Mimo zapełnienia miejsc nie 
brakowało. Duża rotacja umożliwiała płynne 
parkowanie – dodaje radny Leszek Szczypior.
- Cieszymy się, że mieszkańcom spodobała 
się ta inicjatywa, która daje używanym przed-
miotom drugie życie i znajdują się chętni na 
rzeczy, które zalegają miejsca w naszych do-
mach – mówi zastępca prezydenta Arkadiusz 
Kraszkiewicz obserwując wspólnie z sekre-

tarzem miasta Bogusławem Suwarą przebieg 
Pchlego Targu.
Dodajmy, że miłą atmosferę wprowadził ze-
spół folklorystyczny w kaszubskich strojach 
„Bożopolanie” przygrywając w trakcie trwa-
nia imprezy. Przy okazji można było kupić 
płytę zespołu.
Pierwszy Pchli Targ miał miejsce 28 sierpnia 
b.r., a następny zapowiadany jest w maju 
2023 roku. Wielu miłośników tej formy 
porządkowania mieszkań, piwnic i strychów 
oraz kolekcjonerów staroci nie może się 
doczekać kolejnego targowiska. Wielkie 
brawa dla organizatorów, szczególnie dla 
pomysłodawcy i współorganizatora przed-
sięwzięcia radnego Leszka Szczypiora oraz 
Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości 
Komunalnych.
Źródło: UM Wejherowo

TŁUMNIE I WESOŁO NA PCHLIM TARGU 
WEJHEROWO | Bardzo wielu mieszkańców Wejherowa i okolic przewinęło się przez 
stragany wystawców wejherowskiego Pchlego Targu za Blizą, który odbywał się w nie-
dzielę 25 września 2022 roku.

fot. UM Wejherowo

Na sesji podsumowującej rok swojej działalności 
młodzieżowi radni wręczyli nagrodę Młodzika 2022 
panu Michałowi Kaczmarkowi, wieloletniemu trene-
rowi judo pokoleń Redzian oraz stałego kronikarza 
wszystkich miejskich wydarzeń.

Następnie opiekun MRM radny Radosław Farion 
oraz zastępca burmistrza Łukasz Kamiński omówili 
cały okres działalności rady. W  obecności radnych 
Rady Miejskiej Karoliny Bochan, Emilii Sawickiej-
-Lieder oraz sekretarz miasta Redy Hanny Janiak 
wręczono podziękowania za roczną pracę na rzecz 
miasta i najmłodszego pokolenia mieszkańców.

Na początku października odbędą się wybory do 
Młodzieżowej Rady Miejskiej VIII kadencji. Zainte-

resowani proszeni są o zapoznanie się z ogłoszeniem 
w zakładce Młodzieżowa Rada w BIP na stronie in-
ternetowej miasta lub dopytanie się o szczegóły opie-
kunów samorządów uczniowskich redzkich szkół.

-Młodzieżowa Rada Miejska to doskonałe narzę-
dzie do praktycznego uczenia młodych mieszkańców 
funkcjonowania samorządu oraz wpływu na decy-
zje na szczeblu lokalnym. Młodzież szybko sama się 
przekonała, że tu w  gminie rozstrzygane są sprawy, 
które bezpośrednio ich dotyczą. Zachęcamy do zgła-
szania swoich kandydatur do Młodzieżowej Rady na 
2022 rok- mówi Łukasz Kamiński zastępca burmi-
strza miasta Redy.

Źródło: UM Reda
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Zakończenie Młodzieżowej 
Rady Miejskiej VII kadencji
REDA | 22 września 2022 roku w sali obrad Urzędu Miasta w Redzie po raz ostatni spotkała się Młodzieżo-
wa Rada Miejska VII kadencji.
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Sytuacja gospodarcza kraju zmusza wejhe-
rowski samorząd do ograniczeń i  oszczędno-
ści. Jak powiedział Krzysztof Hildebrandt, pre-
zydent Wejherowa, aby utrzymać podstawowe 
usługi publiczne i  pokryć najpotrzebniejsze 
koszty, konieczne są oszczędności.

- W  czasie tak drastycznych podwyżek cen 
i  kryzysu związanego z  energetyką i  finansa-
mi samorządów, zmuszeni jesteśmy do wpro-
wadzenia pewnych ograniczeń, stąd decyzja 
o  ograniczeniu od 1 października oświetlenia 
ulicznego oraz podłączonego do niego obiek-
tów sportowo-rekreacyjne, na których włączo-
na będzie co druga lampa – wyjaśnia Krzysztof 
Hildebrandt, prezydent Wejherowa - Oświetle-
nie placów zabaw i boisk, które mają odrębny 
system zasilania, wyłączone będzie od godz. 
22.00 do rana. Planowane są również inne 
oszczędności. Nie odbędą się m.in.: Miejskie 
Mikołajki i Sylwester Miejski. Iluminacje świą-
teczne z  powodu koniecznych oszczędności 
będą zdobiły tylko wejherowski Plac Jakuba 

Wejhera, nie będzie też otwarte lodowisko przy 
Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 (SP 8).

Pomimo oszczędności, w przyjętej przez rad-
nych podczas wtorkowej sesji (27.09) zmianie 
budżetu miasta już było konieczne zwiększe-
nie wydatków na media (prąd, ogrzewanie, 
woda) o prawie 1,5 mln zł, co stanowiło aż 12% 
wszystkich zmian.

PIENIĄDZE NA BUDOWĘ WĘZŁA 
ŚMIECHOWO (ZRYW)

Dzięki oszczędnościom i  zmianom w  tego-
rocznym budżecie możliwe będzie rozpoczę-
cie w  tym roku budowy Węzła Śmiechowo 
(Zryw) – największej inwestycji drogowej 
w Wejherowie. Przypomnijmy, że władze Wej-
herowa pozyskały na tę ważną inwestycję pra-
wie 18,8 mln zł dotacji z Rządowego Fundu-
szu Rozwoju Dróg 2022. Dzięki tym środkom 
powstanie bezkolizyjne skrzyżowanie z  tune-
lem (wiaduktem) pod drogą krajową nr 6 oraz 
rondo od strony torów kolejowych i sieć dróg 

dojazdowych o długości około 2 km.

DODATEK WĘGLOWY
W wejherowskim budżecie na 2022 r. zwięk-

szono planowane wydatki bieżące o kwotę po-
nad 2,1 mln zł na wypłatę dodatku węglowego. 
Informację o tych środkach miasto otrzymało 
od rządu pod koniec zeszłego tygodnia i  od 
razu prezydent skierował zmianę w  budżecie 
na wtorkową sesję, aby były możliwe wypłaty 
dla mieszkańców. Jak powiedział Jacek Gafka, 
przewodniczący Rady Miasta, do Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w  Wejherowie 
od sierpnia br. do tej pory trafiło ok. 2,3 tys. 
wniosków o  przyznanie dodatku węglowego 
w ramach rządowego projektu. Od 20 września 
weszły w życie przepisy, które m.in. przedłuża-
ją czas na wypłatę do 60 dni. Nowelizacja do-
precyzowuje, że przysługuje wyłącznie jeden 
dodatek węglowy niezależnie, ile gospodarstw 
domowych zamieszkuje pod danym adresem.

Źródło: UM Wejherowo
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Wzrost kosztów energii, 
oszczędności i inwestycje

WEJHEROWO | Wejherowscy radni przyjęli zmiany w budżecie na ten rok. Jak podkreślają wło-
darze Wejherowa, nasze miasto, podobnie jak samorządy w całym kraju, coraz mocniej odczuwa 
bardzo duże podwyżki cen. Najbardziej odczuwalne są podstawowe i najważniejsze wydatki m.in. 
na energię elektryczną czy koszty usług.
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Energa Oświetlenie rozpoczęło wymianę opraw oświe-
tlenia ulicznego na oprawy energooszczędne. Pierwsze 
prace przeprowadzone zostały już w Orlu i Bolszewie. 
Zgodnie z umową z Gminą Wejherowo wymianie podlegać 
będzie 1468 sztuk opraw starego typu w okresie do listo-
pada 2022 roku. Przyczyni się to redukcji zużycia energii 
oraz do lepszego doświetlenia ulic na terenie gminy.
Źródło: UG Wejherowo

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII 
W GMINIE WEJHEROWO
GMINA WEJHEROWO | Znaczne podwyżki prądu 
zmuszają lokalne władze do oszczędności. Jednym ze 
sposobów jest wymiana starego oświetlenia.

fot. UG Wejherowo

expressy.pl
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Wszystkim, którzy uczestniczyli 
w ostatnim pożegnaniu i miło 

wspominają św. pamięci 

Andrzeja Remiszewskiego 
serdecznie dziękujemy

Rodzina

PODZIĘKOWANIE

OGŁOSZENIE 102/2022/PR-Media-Group/DB
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Na terenie powiatu wejherowskiego 
znajduje się kilkanaście bibliotek publicz-
nych i  ich filii. Wszystkie mieszczą się 
w ciekawych architektonicznie budynkach 
i właśnie tę niezwykłość starali się wydo-
być malarze ze Stowarzyszenia Artystów 
Plastyków "Pasja", którzy uczestniczyli 
w  projekcie zatytułowanym "Szlakiem 
czytelnictwa powiatowego – biblioteki 
powiatu wejherowskiego w malarstwie". 

Efektem pleneru, który odbył się w Sasi-
nie w czerwcu tego roku  jest 12 obrazów, 

które ozdobią wnętrza bibliotecznych po-
mieszczeń. Wernisaż wystawy prac odbył 
się 26 września w  Powiatowej Bibliotece 
Publicznej w  Wejherowie w  ramach Dni 
Kultury Powiatu Wejherowskiego. Na spo-
tkanie przybyli nie tylko artyści, których 
pędzlami powstały prace, ale również dy-
rektorzy instytucji, których budynki zosta-
ły uwiecznione na obrazach. Z  zaprosze-
nia skorzystali: przedstawiciele Gminnej 
Instytucji Kultury i Biblioteki w Łęczycach 
z siedzibą w Strzebielinie, Iwona Piastow-

ska dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy 
Szemud oraz Waldemar Szczypior dyrektor 
Centrum Kultury i Biblioteki w Gniewinie.  
Projekt został sfinansowany przez Sta-
rostwo Powiatowe, a  powstał z  inicja-

tywy prezes Stowarzyszenia Artystów 
Plastyków "Pasja" w  Wejherowie Longi-
ny Wysockiej i  dyrektor biblioteki po-
wiatowej Barbary Gusman. Autorami 
obrazów są: Renata Słupczyńska, Han-

na Marszałek, Edyta Waśkowska, Alek-
sandra Mazurkiewicz, Tomasz Groński, 
Zdzisław Karbowiak, Irena Parniewska, 
Barbara Urmańska, Krystyna Dering, 
Liliana Kępska i  Longina Wysocka. 

Wernisaż wystawy poplenerowej 
w Powiatowej Bibliotece Publicznej 
w Wejherowie

POWIAT | W  ramach Dni Kultury Powiatu Wejherowskiego 
w  gościnnych murach Powiatowej Biblioteki Publicznej przy 
ul. Dworcowej 7 w Wejherowie odbył się wernisaż wystawy 
prac malarskich członków Stowarzyszenia Artystów Plastyków 
"Pasja" biorących udział w projekcie zatytułowanym "Szlakiem 
czytelnictwa powiatowego – biblioteki powiatu wejherow-
skiego w malarstwie”. Na spotkanie przybyli autorzy prac oraz 
zaproszeni dyrektorzy bibliotek uwiecznionych na obrazach. 

Pan Andrzej przekonywał uczniów 
klas VIe i VIIb Szkoły Podstawowej nr 
11, że każdy człowiek, a na pewno już 
grupa mieszkańców, swoim działaniem 
i postępowaniem ma wpływ na klimat, 
bo człowiek poprzez samo oddycha-
nie „produkuje” rocznie około 5-8 
ton dwutlenku węgla. A licząca około 
9 mld ludzkość naszej Ziemi swoim 
ogrzewaniem i zużywaniem energii 
przyczynia się do ocieplania klimatu, 
co może wpłynąć na wzrost poziomu 
wód mórz i oceanów. Równocześnie 
człowiek swoją działalnością zanie-
czyszcza środowisko naturalne sam 
również ponosząc tego skutki (choro-
by i alergie).
Statystycznie każdy Polak gromadzi 
rocznie około 300 kilogramów śmieci 
a jednym z najbardziej rozprzestrze-
niających się śmieci jest plastik, który 
bardzo długo (setki i dziesiątki lat!) 
rozkłada się w glebie. Spożywany jest 
przez ptaki, ryby i zwierzęta zaśmie-
cając oraz zatruwając środowisko, 
a w konsekwencji także ludzi. Bardzo 
niebezpieczne są też pyły zawieszone, 
które zawdzięczamy motoryzacji (PM 
2,5 i inne!). To one skracają ludzkie 
życie aż od 8 do 10 miesięcy.
Andrzej Gutowski mówił, że trzeba 
z większą świadomością rosnących 
zagrożeń, postępować ze środowiskiem 
naturalnym, które trzeba chronić teraz 

i w przyszłości. Okazuje się, że jedna 
tona makulatury ratuje żywot 17 drzew.
Trzeba oszczędzać wodę. Polska jest 
krajem mającym niedobór wody pitnej. 
Już myjąc się pod prysznicem, zamiast 
kąpieli w wannie, oszczędzamy wodę. 
Warto mieć w ogródkach zbiorniki na 
deszczówkę do podlewania roślin.
Specjalista zapewnił, że w trosce 
o ochronę środowiska naturalnego, 
klimatu oraz o oszczędność energii 
elektrycznej, cieplnej i czystości wód, 
podejmowane są liczne inicjatywy 

przez społeczeństwo, w czym wyróżnia 
się młodzież. Bardzo ważna jest także 
segregacja odpadów, recykling elektro-
śmieci i przywracanie cech użytkowych 
uszkodzonego sprzętu, któremu warto 
dać drugie życie jak np. książce.
W trakcie dyskusji uczniowie pod 
okiem zootechnika Andrzeja Gutow-
skiego i wychowawczyni Agnieszki 
Lesner, przekonali się, że warto myśleć 
i działać KLIMATycznie, czyli w zgodzie 
z przyrodą i środowiskiem naturalnym.
Źródło: UM Wejherowo

TRZEBA MYŚLEĆ I DZIAŁAĆ KLIMATYCZNIE
WEJHEROWO | Zajęcia w mieszczącej się blisko parku siedzibie Działu Edukacji Przyrodniczej WZNK w Wejherowie cie-
szą się dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży wejherowskich szkół. Interesujący wykład na temat zmian w klimacie 
- w ramach wrześniowej akcji KLIMATycznie, wygłosił Andrzej Gutowski, zootechnik gdańskiego ZOO.

fot. UM Wejherowo

1 października od 21:15 do 2 października do godziny 14:50 na od-
cinku Reda Pieleszewo – Wejherowo Nanice pociągi PKP SKM w obu 
kierunkach będą zatrzymywać się tylko przy peronie nr 2, (to ten, przy 
którym zwykle zatrzymują się pociągi jadące w stronę Gdańska).

W  dniach 8 i  9 października, w  tych samych godzinach, również 
będą prowadzone prace torowe na odcinku Reda Pieleszewo – Wej-
herowo Nanice. W te dni pociągi PKP SKM w obu kierunkach będą 
zatrzymywać się tylko przy peronie nr 1 (to ten, przy którym zwykle 
zatrzymują się pociągi jadące w stronę Wejherowa/Lęborka).

MF

Zmiany w organizacji 
ruchu pociągów SKM
POWIAT | W związku z pracami torowymi na odcinku Reda – Wej-
herowo pociągi SKM w weekend będą kursowały według zmienionej 
organizacji ruchu.
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Powiat Wejherowski
www.powiatwejherowski.pl /powiatwejherowski

W budynku, w którym znajduje się dzi-
siaj Powiatowy Zespół Kształcenia Spe-
cjalnego w  Wejherowie w  latach 1923-
1928 przebywało około 400 dzieci, które 
zostały ewakuowane z Syberii, dzięki po-
mocy m.in. władz Japonii i  Japońskiego 
Czerwonego Krzyża.

– Jeszcze do niedawna temat „Dzieci 
syberyjskich” oraz pomocy Japonii w  ich 
uratowaniu był mało znanym fragmen-
tem w  naszej historii. Dlatego staramy 
się przybliżać społeczeństwu historię pol-
skich sierot, które znalazły schronienie 
sto lat temu w miejscu, w którym obecnie 
znajduje się powiatowa placówka – wyja-
śnia Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.

Podczas wizyty Pan Ambasador został 
oprowadzony po PZKS oraz obejrzał wy-
stęp uczniów szkoły.

– Bardzo się cieszę, że mogę tu dzisiaj 
być i  poznać historię pięknej i  czysto 
ludzkiej przyjaźni pomiędzy Polską i  Ja-
ponią. Składając tutaj wizytę i  oglądając 
wystawę mam możliwość przeniesienia 
się w  czasie o  niemal sto lat, kiedy to 
Japończycy okazali przyjaźń Dzieciom 
Syberyjskim – powiedział podczas  spo-
tkania Ambasador Japonii w Polsce Akio 
Miyajima.

Wizyta Ambasadora Japonii
Ambasador Japonii w Polsce Akio Miyajima odwiedził Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie. Spotkanie było oka-
zją do poznania historii i obejrzenia miejsca, w którym przebywały ,,Dzieci syberyjskie”.
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W Parku Miejskim 
im. A. Majkowskiego 
w Wejherowie odby-
ły się biegi przełajo-
we upamiętniające 
Macieja Kanteckie-
go – wybitnego pe-
dagoga, pasjonata 
sportu i nauczyciela 
wychowania fizycz-
nego, który przez 
wiele uczył w I LO 
w Wejherowie. 
– Głównym celem 
wydarzenia jest 
upamiętnienie 
wielkiego pasjonata 
sportu – Macieja 
Kanteckiego oraz 
promocja aktywności fizycznej, rekreacji i zdrowego stylu życia. Bardzo się cieszę, że 
młodzież tak aktywnie włączyła się w to wydarzenie – powiedziała Starosta Wejherow-
ski Gabriela Lisius.
W programie zawodów znalazły się biegi na dystansach od 800 m do 2500 m dla roczników 
od 2008 do 2003 i starszych. 
– Ten bieg wpisuje się w bogate tradycje naszej szkoły, która w tym roku obchodzi 
165-lecie swojej działalności. Memoriał jest jednym z elementów obchodów tego Jubile-
uszu – mówiła Dyrektor PZS nr 1 w Wejherowie Katarzyna Bojke.  
Wszyscy uczestnicy, którzy ukończyli memoriał otrzymali pamiątkowy medal i koszulkę. 
Głównym organizatorem wydarzenia było I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III 
Sobieskiego w Wejherowie.

VI MEMORIAŁ MACIEJA KANTECKIEGO
W wejherowskim parku, po trzyletniej przerwie, odbył się VI Memoriał Macieja 
Kanteckiego, w którym wzięło udział kilkuset uczniów ze szkół ponadpodstawowych 
z terenu powiatu wejherowskiego.

fot. Starostwo Powiatowe w Wejherowie

Spotkanie było także okazją do podsumowania 
działań związanych z zakończonym projektem  Era-
smus+, który był realizowany w  PZKS od 2019 r. 
W ramach projektu uczniowie wyjeżdżali na trzyty-
godniowe praktyki do Hiszpanii. 

– To rzadkość, aby uczniowie ze specjalnymi po-
trzebami edukacyjnymi brali udział w międzynaro-
dowym projekcie Erasmus+. Nasza placówka zosta-
ła bardzo wysoko oceniona, a  uczniowie pokazali, 
że potrafią pracować i mimo swojej niepełnospraw-

ności mają dużo do zaoferowania – powiedziała Sta-
rosta Wejherowski Gabriela Lisius.

W grze terenowej wzięli udział uczniowie ze szkół 
specjalnych z  terenu województwa pomorskiego, 
m.in. z Gdyni, Gdańska oraz Tczewa. Młodzież na 8 
punktach kontrolnych miała do wykonania zadania 
praktyczne związane z zawodami, do których przy-
gotowuje PZKS w  Wejherowie swoich wychowan-
ków w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy 
oraz Branżowej Szkole I stopnia.
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Międzyszkolna Gra Terenowa
W Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie po raz kolejny odbyła się Międzysz-
kolna Gra Terenowa pt. „Zawody bez barier - nadzieją na przekraczanie granic”. 
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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 inwe-
stycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 176 ze 
zm.) oraz art. 10, 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu po-
stępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.) 
zawiadamiam, że na wniosek Wójta Gminy Luzino z dnia 01.08.2022r. uzu-
pełniony w dniu 22.09.2022r., wszczęto postępowanie w sprawie:

wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej -
budowy drogi gminnej nr 126127G ulicy Strzebielińskiej w Luzinie 

pn.: „Budowa ulicy Strzebielińskiej w Luzinie”

na nieruchomościach gruntowych na terenie Gminy Luzino określonych poniżej:

A. działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogi gminnej:*
- obr. Luzino działki nr ewid.: 43/1, 82/6, 75, 43/2, 40/12, 44/1, 40/1, 44/13, 42/5 
(42/4), 68/3, 1436/3 (1436/1), 1436/5 (1436/2), 45/3 (45), 41/1 (41)

B. działki objęte obowiązkiem rozbiórki obiektów budowlanych, bu-
dowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, zjazdów i innych dróg 
publicznych:*
- obr. Luzino działki nr ewid.: 44/3, 44/4, 44/23

* numery w nawiasach oznaczają numery działek przed podziałem 

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

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

OBWIESZCZENIE
Starosta Wejherowski

I. działając na podstawie art. 1, art.11a ust.1, art.11f ust. 3 ustawy z dnia 
10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych /t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 176 ze zm./ oraz art. 10 i art. 
49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego /
tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm./ zawiadamia, że w dniu 27.09.2022r., 
na wniosek Wójta Gminy Linia z dnia 29.06.2022r. (uzupełniony dnia 20.07.2022r.) 
wydano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:

„Budowa drogi gminnej nr 150011G na odcinku Zielony Dworek - Głodnica - 
Kamienna Góra”

na nieruchomościach gruntowych na terenie Gminy Linia określonych poniżej:

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

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

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, właściwe organy ad-
ministracji 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 po-
stępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uważa się za 
dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

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.)

Starosta Wejherowski
informuje,

że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wej-
herowie, ul. 3 Maja 4 oraz na stronach inter-
netowych: www.bip.powiatwejherowski.pl, 
www.powiatwejherowski.pl, 
www.uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl zamieszczono, 
przez okres 21 dni, wykaz nr VI/2022 nieruchomości 
gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, 
przeznaczonej do dzierżawy w trybie przetargo-
wym, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 
321/1, obręb Nadole, gmina Gniewino.

Wykaz wywieszono w dniu 28 września 2022 r.
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Przed nami kolejna miejska zbiórka elek-
troodpadów i  makulatury. UM w  Rumi 
zachęca do skorzystania z  możliwości po-
zbycia się elektroodpadów oraz makulatury 
i zyskania sadzonki rośliny. Każdy, kto przy-
niesie odpowiednią ilość śmieci, otrzyma 
w zamian rośliny przeznaczone do sadzenia.

Akcja odbędzie się 1 października (so-
bota) w  godz. 10:00 - 13:00 na parkingu 
MOSiR-u  (akcja potrwa do wyczerpania 
sadzonek).

Poniżej zasady ekologicznej wymiany:
• Makulatura:

Do 7 kg = 1 sadzonka wrzosu
Od 7 do 14 kg = 2 sadzonki wrzosu
Powyżej 14 kg = 1 sadzonka trawy 
ozdobnej/byliny lub 3 sadzonki wrzosu

• Elektroodpady:
Mały sprzęt = 1 sadzonka wrzosu
Średni sprzęt = 1 sadzonka trawy 
ozdobnej/byliny lub 2 sadzonki wrzosu

Duży sprzęt = 2 sadzonki trawy ozdob-
nej/byliny lub 3 sadzonki wrzosu

Uwaga!
Przekazywane elektroodpady muszą być 

kompletne pod względem elektrycznym 
i elektronicznym:

- Lodówki muszą zawierać agregat, kom-
presor chłodzący

- Pralki, zmywarki i  narzędzia muszą za-
wierać silniki i programatory

- Telewizory kineskopowe muszą zawierać 
cewkę miedzianą

- Komputery muszą zawierać podzespo-
ły i  karty graficzne, dopuszczalny jest brak 
twardego dysku

Partnerami organizowanego przez Urząd 
Miasta Rumi wydarzenia są: Komunalny 
Związek Gmin „Dolina Redy i  Chylonki”, 
PUK Rumia oraz Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Rumi.

Źródło: UM Rumia fo
t. 
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Zbiórka elektroodpadów i makulatury
RUMIA | W Rumi, w najbliższą sobotę odbędzie się zbiórka elektroodpadów i makulatury. Każdy, kto przyniesie odpowiednią ilość śmieci, 
otrzyma w zamian sadzonkę rośliny.
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Wejherowski Oddział ZKP prowadzi 
bardzo aktywną działalność, na którą 
składa się działalność 5 klubów: Klubu 
Haftu Kaszubskiego „Tulpa”, Klubu Pla-
styków im. Stefana Lewińskiego, Klubu 
Skata, Towarzystwa Śpiewaczego im. 
Jana Trepczyka i  Klubu Strzebielino. 
Oddział prowadzi działalność gospodar-
czą i  liczy 186 członków. Siedziba ZKP 
mieści się w budynku przy placu Jakuba 
Wejhera 5.

W  trakcie zebrania wprowadzono 
sztandar i odśpiewano Hymn Polski oraz 
Hymn Kaszubski. Minutą ciszy uczczono 
pamięć zmarłych działaczy m.in. Zofii 
Kamińskiej, Bronisława Naczka i  Leona 
Wesserlinga. Ustępujący prezes Mirosław 
Gaffka przedstawił obszerne sprawozda-
nie z  działalności Oddziału informując 
o zrealizowanych przedsięwzięciach, im-
prezach i wycieczkach mających na celu 
upowszechnianie kultury i  języka ka-

szubskiego. Wśród najbardziej znanych 
są m.in. Konkurs Recytatorski „Rodno 
Mowa”, Konkurs Haftu Kaszubskiego, 
Turniej Skata Sportowego, plenerowa 
wystawa malarstwa na rynku. W trakcie 
minionej kadencji udało się wyremon-
tować siedzibę Oddziału, zainstalować 
ogrzewanie co. oraz ufundować nowy 
sztandar. Dzięki współpracy z Parafią pw. 
św. Leona Wielkiego w kościele św. Stani-
sława Kostki odprawiana jest raz w mie-

siącu Msza św. w  liturgii kaszubskiej. 
Przedstawiono również sprawozdanie 
Komisji Rewizyjnej, które przedstawi-
ła przewodnicząca Dorota Wilczyńska. 
Ustępujący Prezes i Zarząd otrzymali ab-
solutorium jednogłośnie.

Wielu działaczy otrzymało wyróżnienia 
i  podziękowania w  postaci upominków 
a  także krawatów z  haftem kaszubskim. 
Nowym członkom wręczono uroczyście 
legitymacje. Otrzymali je m.in. Joanna, 
Adam i  Bartosz Szumlak, Ilona Studnik, 
Józef Wejman i Stanisław Góral.

Wybrano nowy Zarząd pod przewodnic-
twem Lucyny Pranschke, który podczas 
najbliższego zebrania dokona podziału 
funkcji. Postanowiono również w  drodze 
głosowania, że delegatami do Rady Naczel-
nej zostaną członkowie zarządu.

Zebranie, zgodnie z wieloletnią tradycją, 
zostało poprzedzone Mszą św. w  języku 
kaszubskim, którą odprawił ks. prof. Jan 
Perszon wspólnie z ks. kan. Marianem Det-
tlaffem. Nabożeństwo uświetnił Chór To-
warzystwa Śpiewaczego im. J. Trepczyka.

Źródło: UM Wejherowo

Nowy prezes ZKP Wejherowo
WEJHEROWO | Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym wejherowskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, ustępujący po dwóch kadencjach pre-
zes Mirosław Gaffka, został wyróżniony miniaturą Statuetki Jakuba Wejhera. Statuetkę w imieniu Prezydenta Miasta Wejherowa wręczyli - zastępca 
prezydenta Arkadiusz Kraszkiewicz i sekretarz miasta Bogusław Suwara.
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Linia 8
Podjazdy do Ciechocina będą odbywać się 
w obu kierunkach, ale wyłącznie w wybranych 
kursach (z oznaczeniem w rozkładzie jazdy: „C 
- kurs z podjazdem do Ciechocina”). Podjazdy 
do os. Fenikowskiego odbywać się będą bez 
zmian (tj. każdorazowo).

Zlikwidowane zostaną warianty skrócone 
do przystanku Reda Aquapark - tym samym 
wszystkie kursy będą do/z krańca C.H. „Port 
Rumia”.

Dodatkowo na granicy Redy i Rumi w ki-
erunku Wejherowa uruchomiony zostaje nowy 
przystanek Bosmańska 01.

Linia 9
Skorygowane zostają godziny odjazdów 
w popołudniowym szczycie komunikacyjnym 
oraz wieczorem.

Linia 17
Skorygowany zostaje rozkład jazdy ważny 
w dni powszednie zapewniając większe 
możliwości dojazdu do szkół. Na prośby 
pasażerów w soboty, niedziele i święta zmieni-
one zostają godziny odjazdów z krańca Reda 
Cmentarz umożliwiając powroty z Cmentarza 
Komunalnego przy ul. Gniewowskiej.

Linia 18
Zmieniony zostaje przystanek początkowy na 
pętli Reda Dworzec PKP. Odjazdy odbywać 
się będą z przystanku Reda Dworzec PKP 01 
(stanowisko linii 8 i 9 w kierunku Wejherowa 
przy DK 6).
Wybrane kursy w dni powszednie odbywać 
się będą na wydłużonej trasie do krańca 
C.H. „Port Rumia” ulicami Młyńską i Morską 
w Redzie oraz Kosynierów w Rumi.
Na trasie linii w kierunku C.H. „Port Rumia” 
obowiązywać będą przystanki:
• Reda Dworzec PKP 03 (na pętli, wspólny 
z liniami 8 i 17),
• Młyńska 02,
• Bosmańska 02 (daw. Aquapark 02),
• Jeziorna 01 n/ż.

Z dniem 1 października 2022 r. (sobota) wprowadzone zostaną istotne zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w Redzie.

Na trasie w kierunku Redy 
Pieleszewa Karłowicza 
obowiązywać będą przystanki:

• C.H. „Port Rumia” 01,
• C.H. „Port Rumia” - Kosyni-
erów 02 n/ż,
• Jeziorna 02 n/ż,

• Bosmańska 01 (nowy 
przystanek na granicy Redy 
i Rumi),
• Aquapark 01,
• Młyńska 01.
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Akcja przez dwie godziny między 9 a  11 
realizowana była w  ramach drugiego cyklu 
„KLIMATycznie w Wejherowie”. Jak informuje 
Magdalena Piotrzkowska – specjalista ds. pro-
mocji z Zakładu Usług Komunalnych w Wej-
herowie Ekofabryka po raz drugi wyszła z ini-
cjatywą do mieszkańców rozdając bezpłatnie 
woreczki uszyte przez pracowniczki z  używa-
nych firanek, aby używać ich zamiast torebek 
plastikowych. W obecnej edycji uszyto ich 500 
sztuk. W poprzedniej było 200.

- Akcja połączona jest ze zbieraniem przez 
Ekofabrykę starych firanek. Za jakiś czas wyj-
dziemy z tą inicjatywą do mieszkańców ponow-
nie – mówi Magdalena Piotrzkowska dodając, 

że poprzednia akcja rozdawania woreczków 
w  czerwcu br. cieszyła się dużym zaintereso-
waniem i  dlatego postanowili ją powtórzyć. 
- W  woreczkach możemy przenosić lub prze-
chowywać warzywa i owoce, a także pieczywo, 
orzechy lub artykuły sypkie np. groch czy fasolę.

Przypominamy, że woreczki z  firanek mają 
wiele zalet: są wielorazowe, lekkie, po złożeniu 
mieszczą się w kieszeni, są łatwe do utrzyma-
nia w czystości - wystarczy wrzucić do pralki 
i  schną momentalnie, są świetną alternatywą 
dla jednorazowych plastikowych woreczków 
(zrywek), ratują też firanki przed zapomnie-
niem, a co najważniejsze, przed wyrzuceniem 
ich na śmietnik.

Dzięki tej akcji wspieramy zmniejszanie ilość 
plastiku w naszym otoczeniu oraz ograniczamy 
emisję dwutlenku węgla i produkcję odpadów. 
Aby były przyjaznymi dla środowiska, powinny 
być biodegradowalne, nadające się do kompo-
stowania, recyklingu lub wielokrotnego użytku.

Używane firanki zbierane są w  Punkcie Se-
lektywnej Zbiórki Odpadów na ul. Ekologicz-
nej 7. Punkt otwarty jest codziennie w  dni 
powszednie od godz. 8 do 18, a w soboty od 8 
do 14. Znajduje się tam specjalny kontener, do 
którego należy wrzucać firanki.

Im mniej folii przyniesiemy do domu, tym 
mniej będziemy musieli wyrzucić!

Źródło: UM Wejherowo

Woreczki z firanek 
szybko się rozeszły

WEJHEROWO | Zgodnie z zapowiedzią we wtorek 27 września br. pracownicy wejherowskiej Eko-
fabryki wręczali mieszkańcom na placu Jakuba Wejhera kolejną partię woreczków na warzywa 
i owoce, które zostały uszyte z firanek.
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Spotkanie połączone było z promocją tomiku wierszy jej autorstwa „Cud 
życia lśnij”. To było wyjątkowo wzruszające, pełne pięknego słowa mówio-
nego i śpiewanego spotkanie, które trafiło do zakamarków dusz i serc gości.

Fragmenty poezji Iwony Klein zaprezentowały aktorki bibliotecznej 
grupy teatralnej "Errata", natomiast utwory muzyczne, związane z twór-
czością Iwony, wykonała Agata Jasińska-Krajnowska. Montaż recyta-
torsko-muzyczny zaprezentował także ks. Zygmunt Słomski z Nadola, 
który nagrał płytę z recytacjami Iwony. Część artystyczna wywołała wie-
le wspomnień i wzruszeń. Podobnie jak wystawa pamiątkowych zdjęć, 
przygotowana specjalnie na tę okazję przez męża - Adama Kleina oraz 
Agatę Jasińską-Krajnowską.

- Poezja Iwony Klein jest oniryczna z pogranicza baśni, fantastyki i snu, 
dotyka tego co w nas nieskończone – powiedziała Ewelina Magdziarczyk-
-Plebanek, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wejherowie. - Waż-
nym motywem, do którego sięga w swoich wierszach jest motyl i jego trans-
formacja wiecznej przemiany. „Inki” wierzyła że w świecie nic nie ginie, że 
energia jest wieczna i  jedynie zmienia swoja postać. Iwona była nauczy-
cielką języka polskiego, animatorką teatrów szkolnych oraz inscenizatorką 
uroczystości patriotyczno-historycznych miasta Wejherowa. Kochała dzieci 
i  młodzież wpajając im miłość do słowa poetyckiego, zwłaszcza mówio-
nego, wypowiadanego w inscenizacjach szkolnych. Iwona późno, bo pod 
koniec życia, odkryła w sobie talent poetycki pisząc szybko, nieustannie, 
pospiesznie, nie marnując ani chwili. I tak powstał zbiór wierszy, który dzię-
ki wsparciu Prezydenta Miasta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta i grona 
przyjaciół otrzymał postać starannie wydanej książki.

Wśród licznie zgromadzonych gości byli znajomi i bliscy Iwony, a tak-
że współpracownicy ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Wejherowie, gdzie 
pracowała przez wiele lat.

- Dziękuję wszystkim przyjaciołom za to, że tu dzisiaj jesteście, za to, 
że możemy jeszcze raz jej wysłuchać, jej słów zawartych w tych wier-
szach – podziękował wszystkim obecnym mąż poetki Adam Klein.

Źródło: UM Wejherowo

Spotkanie literackie 
z poezją Iwony Klein
WEJHEROWO | „Cud życia lśnij” – pod takim tematem odbyło się 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej spotkanie z poezją zmarłej w tym 
roku Iwony Klein - polonistki i animatorki teatrów szkolnych.
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Zlot organizuje Grupa Turystyki 
Pieszej „Wejherowskie Trampy” przy 
Stowarzyszeniu Wejherowskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Jak 
mówi organizator zlotu Alicja Orszulak 
każdego roku celem zlotu jest inna 
miejscowość powiatu wejherowskiego 
i uczestniczy w nich coraz więcej osób 
- około 100. uczestników.
- Każdego roku we wrześniu obcho-
dzimy Światowy Dzień Turystyki i tym 
zlotem otwieramy rok akademicki, aby 
zintegrować wszystkich sympatyków 
pieszych wędrówek – mówi Beata 
Myszka, sekretarz WUTW. – Przez tyle 
lat działania turystycznego, znamy już 
całe Kaszuby. W tym roku na zwiedza-
nie wybraliśmy gminę Linia, będziemy 
mieli okazję zobaczyć naturalne piękno 
przyrody i poznać historię tego terenu.
- W imieniu Prezydenta Wejherowa 
Krzysztofa Hildebrandta życzę dużo 

wrażeń podczas tego turystycznego 
wydarzenia – życzył uczestnikom Bo-
gusław Suwara, sekretarz Wejherowa.
W otwarciu zlotu uczestniczyli m.in. 
prezes Stowarzyszenia WUTW Krysty-

na Laskowska, dyrektor Powiatowej 
Biblioteki Publicznej w Wejherowie 
Barbara Gusman, władze powiatu wej-
herowskiego i miasta.
Źródło: UM Wejherowo

IX ZLOT TURYSTÓW SENIORÓW
WEJHEROWO | Wejherowscy turyści seniorzy wzięli udział w IX Zlocie Turystów Seniorów. W tym roku wyruszyli Szla-
kiem Turystycznym Kaszubskiego Ducha i zwiedzają gminę Linia.

fot. UM Wejherowo
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Od października br. miasto zmuszone jest ograniczyć 
oświetlenie uliczne oraz podłączone do niego obiekty 
sportowo-rekreacyjne – włączona tam będzie co druga 
lampa. Natomiast oświetlenie placów zabaw i boisk, 
które mają odrębny system zasilania, wyłączone będzie 
od godz. 22.00 do rana.
To trudna, ale konieczna decyzja - właśnie otworzono 
oferty na dostawę energii elektrycznej na rok 2023, 
z których wynika ponad pięciokrotny wzrost cen dla 
miasta z 568 zł za MWh na 3013 za MWh. Rozważane 
jest nawet unieważnienie postępowania przetargowe-
go, jednakże informacje z innych samorządów wskazu-
ją, że sytuacja ta najprawdopodobniej się powtórzy.
W miejscach, gdzie jest to możliwe, montowane będą 
czasowe wyłączniki. Jeden z nich zamontowany jest na 
boisku na Os. Dzięcielskiego. Są to jednak kosztowne 
modernizacje.
- W podobnej sytuacji znalazły się wszystkie polskie 
samorządy. Wejherowo zawsze ogromną wagę przy-
wiązywało do bezpieczeństwa mieszkańców i rozwoju 
oświetlenia ulicznego. Jednak w czasie tak drastycz-
nych podwyżek cen i kryzysu związanego z ener-
getyką i finansami samorządów, zmuszeni jesteśmy 
do wprowadzenia tych ograniczeń. Przepraszamy za 
niedogodności z tym związane, ale zmusza nas do tego 
bardzo trudna sytuacja w zakresie cen energii i budże-
tu miasta. Planowane są również inne oszczędności. - 
informuje Urząd Miasta.
Źródło: UM Wejherowo

SZOKUJĄCA PODWYŻKA 
CEN ENERGII ELEKTRYCZNEJ
WEJHEROWO | Ponad pięciokrotna podwyżka cen 
energii dla Wejherowa, kryzys energetyczny, duża 
inflacja - to tylko niektóre z powodów wdrażanych 
w mieście oszczędności, w tym wyłączeń oświetlenia 
ulicznego.

fot. UM Wejherowo
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Remont kolejnej kamienicy
WEJHEROWO | Dobiegł końca remont kolejnej w Wejherowie kamienicy, która wpisana jest do rejestru zabytków w Wejherowie. W ponad stuletnim 
budynku przy ul. Wniebowstąpienia 19 wykonano elewację frontową.

Wspólnota Mieszkaniowa przy 
ul. Wniebowstąpienia 19 otrzy-
mała dofinansowanie od miasta 
w  wysokości 80 tys. złotych na 
remont kamienicy. To 60 procent 
rzeczywistych kosztów renowa-
cji, która przywróciła i poprawiła 
stan zabytkowej budowli.

Miasto Wejherowo od piętnastu 
lat konsekwentnie i  systematycz-
nie wspiera finansowo renowację 
zabytkowych obiektów. Dotych-
czas miejskie dotacje otrzymało 
kilkadziesiąt obiektów na łączną 
kwotę ok. 5,6 mln zł.

- Wspólnie z mieszkańcami na-
szej wspólnoty cieszymy się bar-
dzo, że nasz budynek, który liczy 
sobie ponad sto lat odzyskał daw-

ny blask. Oczywiście nie byłoby 
to możliwe bez wsparcia miasta, 
za co serdecznie dziękujemy - 
powiedziała Anna Ryszowska, ze 
Wspólnoty Mieszkaniowej Wnie-
bowstąpienia 19.

Z  miejskich dotacji, remonto-
wane i  restaurowane są nie tylko 
zabytkowe obiekty sakralne, ale 
także kamienice mieszkalne i bu-
dynki użyteczności publicznej. 
Prezydent Wejherowa Krzysz-
tof Hildebrandt podkreśla, że 
dbałość o  zabytki to obowiązek 
włodarzy miasta, stąd każdego 
roku przeznaczana jest konkretna 
kwota na te inwestycje.

– Podziękowania należą się 
wszystkim właścicielom i zarząd-

com zabytkowych budynków za 
dbałość o  swoje obiekty – mówi 
Beata Rutkiewicz, zastępca pre-
zydenta Wejherowa ds. rozwoju 
miasta. - Miasto od wielu lat dofi-
nansowuje prace konserwatorskie 
w budynkach zabytkowych. Każ-
dy obiekt zabytkowy odznacza się 
szczególnymi walorami architek-
tonicznymi lub historycznymi, 
o  które trzeba wyjątkowo dbać. 
W  trosce o  poprawę stanu tech-
nicznego i  wyglądu tych zabyt-
ków, każdego roku przeznaczamy 
niemałą pulę pieniędzy na ten cel. 
To również dzięki temu pięknieją 
w  Wejherowie elewacje zabytko-
wych kamienic.

Źródło: UM Wejherowo fo
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Od 1 października (sobota) zamknięty zostanie Odział 
Chirurgii Dziecięcej w Szpitalu Specjalistycznym im. F. 
Ceynowy w Wejherowie, powodem jest pilny i niezbędny 
remont. Wstrzymane zostaną w tym czasie przyjęcia 
dzieci na oddział chirurgii dziecięcej oraz przypadki chi-
rurgiczno-urazowe dzieci na SOR wymagające dalszej 
hospitalizacji. Wznowienie udzielania świadczeń w trybie 
całodobowym planowane jest na dzień 1 listopada.
„W związku z powtarzającą się awarią kanalizacji 
w oddziale, jesteśmy zmuszeni wstrzymać udzielanie 
świadczeń zdrowotnych na czas prac remontowych.” - 
czytamy na Facebooku szpitala.
Do czasu ponownego otwarcia oddziału najmłodsi 
mieszkańcy powiatu wejherowskiego i okolic powinni 
kierować się do innych szpitali, w których realizowane 
są świadczenia całodobowe z zakresu chirurgii dziecię-
cej. Placówka jednocześnie informuje, że w tym okresie 
świadczenia zdrowotne w Poradni Chirurgii Dziecięcej 
w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejhero-
wie będą udzielane na dotychczasowych zasadach.
MC

CHIRURGIA DZIECIĘCA 
W SZPITALU ZAMKNIĘTA 
PRZEZ MIESIĄC
POWIAT | Dokładnie przez miesiąc nieczynny będzie 
Odział Chirurgii Dziecięcej na terenie wejherowskiego 
szpitala. Jego praca zostanie wznowiona 1 listopada.

fot. Szpital Specjalistyczny im F. Ceynowy/fb
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OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Rumi o przystąpieniu do sporządzenia zmiany  
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 1 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2022 r. poz. 503), oraz 
art. 39 ust. 1 pkt 1, w związku z 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 o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2022 poz. 1029 tj. ze zm.), zawiadamiam o podjęciu:

• uchwały Nr XLIV/594/2022 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi w rejonie granicy administracyjnej z miastem Reda dla stref A1.WS, A02.KDW, A2.MN,U1.

wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej zmiany miejscowego planu. Załącznik graficzny do ww. 
uchwały, określający granice przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi oraz na 
stronie internetowej www.bip.rumia.pl.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. zmiany planu miejscowego oraz do prognozy oddziaływania na środowisko w formie pisemnej 
do Burmistrza Miasta Rumi na adres: Urząd Miasta Rumi, ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia oraz ustnie do protokołu lub za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej - w szczególności poczty elektronicznej, bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres 
e-mailowy: planowanieprzestrzenne@um.rumia.pl w terminie do dnia 28.10.2022 r.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Rumi.

OGŁOSZENIE 150/2022/PR-Media-Group/DB

BURMISTRZ MIASTA RUMI
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WRM.6721.1.2022 Rumia, dnia 30.09.2022 r.

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Rumi o przystąpieniu do sporządzenia projektu strategii rozwoju

Na podstawie art. 6a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 
(Dz. U. 2021 r. poz. 1057), oraz art. 39 ust. 1 pkt 1, w związku z 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 o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2022 
poz. 1029 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu:

• uchwały Nr XLIV/595/2022 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie 
określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju 
Miasta Rumi, w tym trybu konsultacji.

Z treścią w/w uchwały można zapoznać się na stronie internetowej www.bip.rumia.pl 

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do ww. sprawy w formie pisemnej do Burmistrza 
Miasta Rumi na adres: Urząd Miasta Rumi, ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia oraz ustnie 
do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej - w szczególności poczty 
elektronicznej, bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres 
e-mailowy: m.orzel@um.rumia.pl w terminie do dnia 28.10.2022 r.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku. 
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Rumi.
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Uczniowie klas IV – VI redzkich podstawówek ry-
walizowali w  4 dyscyplinach w  podziale na grupy 
wiekowe. Zmierzyli się w biegu na 40 m, w biegu na 
40 m przez płotki, w biegu na 200 m oraz w sztafe-
cie 12 x 200 m. W otwarciu zawodów udział wzię-
li Łukasz Kamiński zastępca burmistrza, Hanna 
Janiak sekretarz miasta oraz Andrzej Byczkowski 
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej. Całość impre-
zy poprowadzili znani polscy lekkoatleci – halowy 
mistrz świata w siedmioboju Sebastian Chmara oraz 
mistrz Europy na dystansie 400 m przez płotki Pa-
weł Januszewski.

- Cieszymy się, że już po raz trzeci gościmy tę akcje na 
naszym stadionie lekkoatletycznym. W rywalizacji bio-
rą udział uczniowie wszystkich naszych podstawówek. 
Dla młodych ludzi to zarazem możliwość świetnej za-
bawy oraz sprawdzenia swoich możliwości. Szczególnie 
kiedy dopisała nam dziś wyjątkowo pogoda i słońce to-
warzyszyło wszystkim zmaganiom. W przyszłości efek-
tem będzie zapewne większe w  zainteresowanie lekką 
atletyką, a może narodzi się nam talent na miarę naszej 
olimpijki Marty Jeschke – mówi Andrzej Byczkowski, 
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Redzie.

Źródło: UM Reda
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Głównym organizatorem biegów było 1 Liceum 
Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego 
w  Wejherowie, a  przebieg zawodów z  ramienia 
szkoły poprowadził Artur Śmielak - nauczyciel wy-
chowania fizycznego.

W  trakcie otwarcia memoriału dyrektor Liceum 
Ogólnokształcącego Katarzyna Bojke przypomnia-
ła, że Maciej Kantecki był wieloletnim nauczycielem 
wychowania fizycznego, który został zachowany 
w pamięci nauczycieli, pracowników, uczniów i ab-
solwentów jako znakomity organizator i propagator 
biegów przełajowych oraz wszelkich form aktyw-
ności fizycznej. Dał się też poznać jako wspaniały 
nauczyciel i wychowawca z prawdziwego zdarzenia.

- Dzięki organizowanemu memoriałowi Maciej 
Kantecki wpisuje się w bogate tradycje naszej szkoły, 
która w tym roku obchodzi 165 lat swojej działalno-
ści. Memoriał jest jednym z  elementów obchodów 
tego Jubileuszu - dodaje dyrektor Katarzyna Bojke.

Biorący udział w  otwarciu zawodów sekretarz 
miasta Bogusław Suwara powiedział, że Memoriał 

Macieja Kanteckiego zaistniał dzięki inicjatywie 
grupy mieszkańców, którzy organizację imprezy 
zgłosili w  ramach projektu Budżetu Obywatelskie-
go. Tegoroczna edycja jest realizacją projektu Bu-
dżetu Obywatelskiego z 2019 roku, która nie mogła 
się odbyć w 2020 i 2021 roku z uwagi na pandemię 
korononawirusa.

- Cieszymy się, że uczniowie oderwali się na chwi-
lę od zajęć i wyszli na świeże powietrze, aby wziąć 
udział w biegach przełajowych - powiedział Bogu-
sław Suwara. Sekretarz przypomniał, że projekty 
Budżetu Obywatelskiego o  charakterze inwestycyj-
nym (twarde) realizowane są przez miasto w kwocie 
do 200 tys. zł, natomiast projekty społeczne (mięk-
kie) - do 10 tys. zł.

Biegi rozgrywano na dystansach 1500 i 2000 me-
trów. Przed rozpoczęciem zawodów zadbano o prze-
prowadzenie rozgrzewki. Wszyscy, którzy ukończyli 
bieg, otrzymali pamiątkowe medale. Nagłośnienie 
zapewniło Wejherowskie Centrum Kultury.

Źródło: UM Wejherowo

Otwarte biegi 
przełajowe, czyli VI 
Memoriał Macieja 
Kanteckiego

BIEGI | Kilkuset uczniów wejherowskich szkół ponadgimnazjalnych wzię-
ło udział w VI Memoriale Macieja Kanteckiego, który w formie Otwartych 
Biegów Przełajowych został rozegrany na trasach Parku Miejskiego im. 
Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie.
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Spotkanie zdecydowanie lepiej rozpo-
częli Bośniacy. Już po 30. minutach 
Bośnia i Hercegowina prowadziła 2:0 
po golach Aleksandra Kahvica i Antoni 
Prskalo.
W drugiej połowie nastąpił niespodzie-
wany zwrot akcji. Ostateczny wynik me-
czu do 3:2 na korzyść Estonii! Najpierw 
do wyrównania doprowadziło dwóch 
rezerwowych graczy – Gregor Lehtmets 
i Daniel Luts. Wynik meczu ustalił pod-
stawowy napastnik Egert Ounapuu.
Młodzi estońscy piłkarze znów pokazali, 
na co ich stać, by wygrać spotkanie. 
Przypomnijmy, że w pierwszym meczu 
mimo zdecydowanej przewagi Włoch, to 
Estonia wygrała 2:0. Z kolei w drugim 

meczu eliminacyjnym, który został rozegrany na boisku przy ul. Mickiewicza Włosi 
pokonali Bośniaków 3:2.
W tej grupie kwalifikacyjnej występowała też reprezentacja Polski. Biało-czerwoni 
swoje mecze rozgrywali w Gdyni. Nasz zespół pokonał Estonię i Bośnię oraz uległ Wło-
chom. Ostatecznie grupę 5 wygrała Polska z 6. punktami. Na drugim miejscu uplasowa-
ła się Estonia, a na kolejnych Włochyi BiH.
Wyjaśnijmy, że kwalifikacje do ME U-19 podzielone zostały na dwa etapy. W pierwszym 
rywalizowało 51 ekip, które podzielone zostały na 12 grup czterozespołowych i 1 trzyze-
społową. Do drugiej części eliminacji awans uzyskały po dwie najlepsze oraz wyróżnia-
jąca się z trzeciego miejsca. ME odbędą się w 2023 roku na Malcie.

W RUMI ROZEGRALI OSTATNI MECZ 
ELIMINACYJNY. ESTONIĄ PONOWNIE GÓRĄ
PIŁKA NOŻNA | Pięć bramek zobaczyli kibice w ostatnim eliminacyjnym spotkaniu do ME 
U-19 rozegranym w Rumi. Estonia pokonała Bośnię i Hercegowinę 3:2.

fot. MOSiR Rumia

„Z podwórka na bieżnię”
BIEGI | Na redzkim stadionie we wtorek, 27 września miał miejsce finał akcji „Z podwórka na bieżnię”, której 
głównym sponsorem jest PKN Orlen.




