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Ekofabryka pełni funkcję Centrum 
Edukacji Ekologicznej będąc także no-
woczesnym punktem selektywnej zbiór-
ki odpadów. Nagrody odebrali podczas 
uroczystej gali, która odbył się na Zamku 
Królewskim w  Warszawie, Beata Rutkie-
wicz i Arkadiusz Kraszkiewicz - zastępcy 
prezydenta Wejherowa, Andrzej Gorczyc-
ki – prezes ZUK i Anna Lewandowska – 
skarbnik Wejherowa.

PONAD 500 ZGŁOSZONYCH 
OBIEKTÓW

Do 26. Edycji Ogólnopolskiego Kon-
kursu "Modernizacja Roku 2018 i  Budo-
wa XXI wieku" zgłoszono 510 realizacji, 
a  wejherowska Ekofabryka znalazła się 
wśród 75. finałowych obiektów tego 
konkursu. To kolejna w  ostatnich latach 
nagroda dla Wejherowa za zrealizowane 
inwestycje miejskie.

- Coraz większa liczba nadsyłanych 
zgłoszeń świadczy to o tym, jak korzystnie 
zmienia się nasze otoczenie, wzrasta tro-
ska o to co stanowi niezbywalną wartość 
naszego narodu i udowadnia nasz wkład 
w rozwój cywilizacji - mówi Roman Piku-
ła, komisarz konkursu, prezes Stowarzy-
szenia Ochrony Narodowego Dziedzictwa 
Materialnego.

DOCENIANE WEJHEROWSKIE 
INWESTYCJE

- Nagrody w  ogólnopolskim konkur-
sie, świadczą o  tym, że różne inwestycje 
w Wejherowie są doceniane przez nieza-
leżnych jurorów - specjalistów w  swoich 
dziedzinach – podkreśla Krzysztof Hilde-
brandt, prezydent Wejherowa.

- Założeniem powstającej Ekofabryki 
było to, aby większą część odpadów przy-
wrócić do powtórnego życia – mówi Ar-
kadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezyden-
ta ds. ekonomiczno-społecznych. - Mam 
nadzieję, że mieszkańcy są zadowoleni 
i korzystają z tej możliwości. Liczymy, że 
edukacja prowadzona w  tym obiekcie, 
a  realizowana poprzez warsztaty, spotka-
nia i konferencje, daje już wymierne efek-
tyi powoduje, że odpadów, które znajdą 
się na składowisku będzie znacznie mniej.

Jak podkreśla Beata Rutkiewicz, zastęp-
ca prezydenta Wejherowa ds. rozwoju 
miasta, Ekofabryka i projekt mają uspraw-
nić selektywną zbiórkę odpadów, zachęcić 
mieszkańców do powtórnego wykorzy-
stania przedmiotów, a  przede wszystkim 
zwiększyć wiedzę z  zakresu gospodaro-
wania odpadami oraz rozwijać postawy 
proekologiczne.

KOMPLEKSOWY SYSTEM GOSPODAR-
KI ODPADAMI

Pomysł powstania EkoFabryki czyli bu-
dowy kompleksowego systemu gospodar-
ki odpadami na terenie miasta Wejherowa 
powstał w 2015 r., a już w 2016 r. złożono 

wniosek o dofinansowanie projektu. Jego 
autorem był ówczesny prezes ZUK Ro-
man Czerwiński.

- EkoFabryka powstała w  miejscu sta-
rego, zabytkowego, ale pozostającego 
w ruinie budynku, który został całkowicie 
odnowiony i  przywrócony do ponownej 
świetności – mówi Andrzej Gorczyc-
ki, prezes ZUK. - Niektóre cegły fabryki 
pochodzą z  czasów tartaku, jak również 
udało się odnowić i zabezpieczyć niektóre 
drewniane krokwie. Reszta to współcze-
sne rozwiązania. EkoFabryka to miejsce, 
w  którym znajduje się składownia nie-
potrzebnych rzeczy, których ludzie już 
nie potrzebują, a które można przywrócić 
do do użytkowania. Poprzez prowadze-
nie centrum edukacyjnego, staramy się 
zwiększać świadomość mieszkańców na 
temat zapobiegania powstawania odpa-
dów, sposobów segregacji odpadów i pro-
cesów odzysku odpadów.

EKOFABRYKA - CENTRUM EDUKACJI 
EKOLOGICZNEJ

Nowoczesna EkoFabryka powstała na 
terenie dawnych zakładów drzewnych 
w Wejherowie, w dzielnicy Przemysłowej, 
w  rejonie ul. Fabrycznej i  Ekologicznej. 
Na powierzchni ok.2 ha znajduje się m.in. 
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Ko-
munalnych (PSZOK), strefa recyklingu 
gruzu, myjnia do pojemników i  pojaz-
dów, a w budynku zaadaptowanym w hali 
dawnej fabryki drzewnej – biblioteka 
z odzysku, skład rzeczy używanych, strefa 
recyklingu i upcyklingu, warsztaty do na-
prawy przedmiotów i sprzętów, Centrum 
Edukacyjne oraz Biuro Obsługi Klienta. 
Centrum otwarte jest dla każdego, kto in-
teresuje się ekologią, recyklingiem, odna-
wianiem przedmiotów, naprawą sprzętów 
i stylem życia zero waste, czyli zero mar-
nowania. Inwestorem był Zakład Usług 
Komunalnych sp. z  o.o., którego właści-
cielem jest miasto Wejherowo. Dodajmy, 

że projekt dotyczący powstania EkoFa-
bryki składa się z  dwóch części. Pierw-
sza to właśnie oficjalnie otwarte obiekty 
w dzielnicy Przemysłowej, druga część to 
powstałe w  2021 roku na terenie Wejhe-
rowa podziemne gniazda - punkty zbiórki 
odpadów.

PATRONAT MINISTERIALNY 
I NAUKOWY

Ogólnopolski Otwarty Konkurs "Mo-
dernizacja Roku & Budowa XXI wieku” 
odbywa się pod patronatem m.in. Mi-
nistra Infrastruktury, Rozwoju i  Tech-
nologii, Klimatu i  Środowiska, Sportu 
i  Turystyki, Głównego Inspektora Nad-
zoru Budowlanego, Głównego Inspek-
tora Ochrony Środowiska, Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych. Mar-
szałków województw: Dolnośląskiego, 
Kujawsko-Pomorskiego, Lubuskiego, 
Lubelskiego, Małopolskiego, Mazowiec-
kiego, Opolskiego, Podlaskiego, Pod-
karpackiego, Pomorskiego, Warmińsko-
-Mazurskiego i  Zachodniopomorskiego; 
Instytutu Badawczego Dróg i  Mostów, 
Izby Architektów RP, Izby Gospodar-
czej „Wodociągi Polskie”, Krajowego 
Stowarzyszenia Sołtysów, Polskiej Izby 
Budownictwa, Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa, Polskiego Stowarzysze-
nia Rzeczoznawców Biegłych Sądowych, 
Warszawskiej Izby Gospodarczej, Związ-
ku Miast Polskich.

Patronat naukowy objęły Politechniki: 
Białostocka, Bydgoska, Częstochowska, 
Gdańska, Koszalińska, Krakowska, Łódz-
ka, Rzeszowska, Śląska, Świętokrzyska, 
Wrocławska; Akademia Techniczno-
-Humanistyczna w  Bielsku-Białej, Uni-
wersytet Opolski, Uniwersytet Tech-
niczno-Humanistyczny w  Radomiu, 
Zachodniopomorski Uniwersytet Tech-
nologiczny w Szczecinie, Instytut Nauko-
wy IBOA w Warszawie.

Źródło: UM Wejherowo

Wejherowska Ekofabryka z tytułem 
„Modernizacja Roku 2022”

WEJHEROWO | Miasto Wejherowo i Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Wejherowie w ogólnopolskim konkursie otrzymały tytuł „Modernizacja 
Roku 2021 i Budowa XXI wieku” w kategorii Ochrona Środowiska za budowę Ekofabryki w Wejherowie.
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To ważna inwestycja dla mieszkań-
ców, pieszych i  kierowców. Dzięki de-
terminacji szemudzkich urzędników na 
czele z Wójtem Ryszardem Kalkowskim 
widać efekty wieloletnich starań, aby 
poprawić bezpieczeństwo w  newral-
gicznym miejscu w centrum Łebna.

W  centrum miejscowości już działa 
sygnalizacja świetlna wraz z dwuetapo-
wym przejściem dla pieszych oraz kom-
pleksowo przebudowany układ dróg 
wraz z częścią ulicy Szkolnej. Inwestycja 
doszła do skutku dzięki współpracy ra-
zem z radnym, sołtysem i mieszkańca-
mi. Przebudowa dotyczyła niebezpiecz-
nego skrzyżowania ulicy Kartuskiej oraz 
Szkolnej gdzie w  pobliżu jest Szkoła 
Podstawowa i Kościół pw. Matki Boskiej 

Królowej Polski. Sygnalizacja świetlna 
dodatkowo wyposażona jest w  system 
kontroli poruszania się pojazdów. Przy 
przekroczeniu dozwolonej prędkości 
system włącza czerwone światło dla 
kierowcy, który nie dostosował się do 
przepisów. Dzisiaj oficjalnego otwarcia 
dokonali mieszkańcy, radni, Wójt Ry-
szard Kalkowski i Wojewoda Pomorski 
Dariusz Drelich.

- Dziękuje wszystkim, którzy nas 
wspierali przy tym projekcie. Z  pew-
nością podnieśliśmy bezpieczeństwo 
w  Łebnie, bo to nasz obowiązek. To 
wielki sukces o  który przez wiele lat 
razem walczyliśmy. Kolejna podobną 
inwestycję będziemy realizować w Boja-
nie. Tutaj również latami wraz radnymi 

oraz mieszkańcami apelowaliśmy o po-
prawę bezpieczeństwa na drodze wo-
jewódzkiej 218 czyli ulicy Wybickiego, 
aby zainstalować sygnalizację świetlną 
z tak zwanym czerwonym za karę. Jeste-
śmy coraz bliżej. Dziękuję za wsparcie 
inwestycji w  Łebnie Panu Wojewodzie 
Pomorskiemu z  środków rządowych. 
Liczymy na dalszą tak wspaniałą współ-
pracę i zaangażowanie w kolejne projek-
ty - mówi wójt gminy Szemud, Ryszard 
Kalkowski.

Przypominamy, że całe zadanie w Łeb-
nie kosztowało gminę blisko 1,4 mln zł 
z  czego 400 tysięcy złotych udało się 
pozyskać z  dofinansowania rządowego 
na poprawę bezpieczeństwa drogowego.

Źródło: UG Szemud

Czerwone za karę już działa w Łebnie
GMINA SZEMUD | Dzisiaj uroczyście otworzono i uruchomiono w Łebnie bezpieczne przejście dla pieszych wraz z sygnalizacją oraz tak zwanym „czerwonym za karę”.
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Otwarcie placówki, która zastąpi od-
dział mieszczący się przez wiele lat przy 
ulicy Kościelnej, będzie zwieńczeniem 
pierwszego etapu rewitalizacji placu Ka-
szubskiego. Realizacja szeregu inwestycji 
ma spowodować, że „serce Starej Rumi” 
stanie się jeszcze ważniejszą dla miesz-
kańców przestrzenią.

POWRÓT DO KORZENI
Plac Kaszubski to dawne centrum wsi 

Rumia i  jeden z  nielicznych fragmentów 
miasta, który zachował oryginalny układ 
urbanistyczny. Przecięty Zagórską Strugą 
rejon do dzisiaj stanowi miejsce urokliwe, 
choć wymagające rewitalizacji i  nowego 
zdefiniowania jego funkcji.

Mniej więcej od połowy XIX wieku było 
to miejsce spotkań, a  w  okresie między-
wojennym – wraz z  pobliskim placem 
Wolności – miejsce uroczystości i zebrań 
mieszkańców. Współcześnie znajdują się 
tu zabytkowe budynki – przede wszyst-
kim dawny młyn Henryka Kühla wraz 
z  przestrzenią mieszkalną, wybudowana 
w stylu kurortowym kamienica Teschen-
dorfów (w okresie międzywojennym mie-
ściła się w  niej między innymi piekarnia 

państwa Gańskich) oraz tak zwany bazar 
rodziny Węglikowskich, czyli duży obiekt 
mieszczący się na rogu placu Kaszubskie-
go i ulicy Kościelnej.

Na parterze tego ostatniego budynku 
od wiosny 2023 roku funkcjonować bę-
dzie nowa instytucja kultury na mapie 
Rumi – Biblioteka Kaszubska. Filia ma 
nawiązywać do tradycji i  kultury mate-
rialnej Kaszub, nie tylko poprzez nazwę, 
ale i  aranżację wnętrz. Projektantem jest 
Jan Sikora – architekt Stacji Kultura, któ-
ra otrzymała międzynarodowe nagrody. 
Zgodnie z  założeniami Biblioteka Ka-
szubska będzie kontynuować działalność 
„słynnej starszej siostry”. Ma być to miej-
sce zapewniające odpowiednie warunki 
do aktywnego uczestnictwa w  kulturze 
osobom będącym w różnym wieku, repre-
zentującym różne grupy społeczne. Koszt 
tej inwestycji to niecałe 2 miliony złotych, 
z czego wkład własny gminy wynosi nie-
spełna 500 tysięcy.

NOWY WIZERUNEK, NOWE CELE
Utworzenie Biblioteki Kaszubskiej 

stanowi jeden z  elementów gminnego 
programu rewitalizacji placu Kaszub-

skiego. Kolejnym etapem będzie budo-
wa centrum opiekuńczo-mieszkalnego 
pomiędzy ulicami Żołnierzy I  Dywizji 
Wojska Polskiego a Lipową. Budynek ma 
stanowić bezpieczną przestrzeń dla osób 
o  specjalnych potrzebach. Znajdzie się 
w nim między innymi: sala warsztatowa, 
pokój wyciszenia, gabinet psychologa, ja-
dalnia oraz pokoje 1- i 2-osobowe. Inwe-
stycja zostanie zrealizowana w  formule 
„Zaprojektuj i wybuduj”. Prace budowla-
ne powinny się rozpocząć w październi-
ku tego roku.

– Celem inwestycji jest pomoc osobom 
niepełnosprawnym oraz ich rodzinom. 
Obecnie czekamy na uprawomocnienie 
się pozwolenia na budowę centrum – 
mówi Michał Pasieczny, burmistrz Rumi. 
– Jednym z  bardzo istotnych elemen-
tów tej inwestycji jest większy parking, 
przekraczający potrzeby osób przeby-
wających w centrum opiekuńczo-miesz-
kalnym. Dzięki temu wszyscy przyjeż-
dżający na zakupy do sklepu mięsnego, 
warzywniaka czy też do palarni kawy 
będą mogli tam zaparkować, natomiast 
obecny teren pod sklepem mięsnym bę-
dzie można w  kolejnym etapie pięknie 
zrewitalizować – zapewnia.

– Rewitalizacja placu Kaszubskiego 
jest bardzo istotnym przedsięwzięciem. 
Mieszkańcy dzielnicy Stara Rumia czeka-
li kilkadziesiąt lat na zagospodarowanie 
tego terenu. Jest to ważna część miasta, 
jego historyczna kolebka mająca bardzo 
bogatą przeszłość – wspomina Teresa 
Hebel, radna zaangażowana w  rewitali-
zację dzielnicy. – Dawniej plac Kaszubski 
był miejscem, wokół którego toczyło się 
prężne życie, był to najważniejszy obszar 
w Rumi. Dlatego moim wielkim pragnie-
niem, jak i  wielu innych mieszkańców, 
jest przekształcenie placu Kaszubskiego 
w  swoiste centrum korzeni kaszubskich 
lokalnej społeczności. Plac Kaszubski po-
winien się zmienić w  piękną przestrzeń 
i  ponownie stać się wizytówką tej części 
miasta – podkreśla.

Realizacja kolejnych etapów rewitalizacji 

placu Kaszubskiego jest możliwa dzięki 
dwóm dotacjom zdobytym przez urząd 
miasta na budowę centrum opiekuńczo-
-mieszkalnego oraz Biblioteki Kaszubskiej.

ZMIANA, KTÓRA WSZYSTKIM SIĘ 
OPŁACA

Przedstawicielom władz miasta udało 
się też podpisać porozumienie w sprawie 
przeniesienia jednostki straży pożarnej, 
która mieści się w  zaadaptowanym na 

ten cel budynku zabytkowego młyna, 
przy placu Kaszubskim. Obiekt nie tylko 
jest przestarzały, ale i  nie spełnia pod-
stawowych norm. Nowoczesna siedziba 
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 
w  Rumi powstanie u  zbiegu ulic Fredry 
i Reja, natomiast zabytkowy młyn ma zo-
stać przekazany na cele społeczno-usługo-
we. Budowa nowej strażnicy powinna się 
rozpocząć w przyszłym roku.

Źródło: UM Rumia

Plac powraca do czasów świetności
RUMIA | W pierwszych miesiącach 2023 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Rumi wzbogaci się o nową filię – tak zwaną Bibliotekę Kaszubską.
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- Drugi z czterech zakupio-
nych w tym roku przez MZK 
Sp. z o.o. w Wejherowie to 
również pojazd elektryczny, 
zeroemisyjny, cichy i spo-
kojny, o wyjątkowej klasie 
bezpieczeństwa. Jest dwu-
krotnie droższy od autobusu 
spalinowego, ale w zamian za 
wyższą cenę zakupu otrzymu-
jemy wyższy komfort a przede 
wszystkim efekt w postaci 
dbałości o czystość powietrza 
i ochronę środowiska – mówi 
Czesław Kordel, prezes MZK 
Sp. z o.o. dodając, że wpro-
wadzenie do eksploatacji 
autobusów elektrycznych nie 
powinno wpłynąć na poziom 

cen biletów a na pewno po-
prawi komfort jazdy i bezpie-
czeństwo.
Jak podkreśla prezes: „paliwo 
drożeje, a my kupując autobu-
sy elektryczne w ten sposób 
sobie pomagamy, bo prąd 
aż tak drogi nie jest. Poziom 
wzrostu cen prądu, choć bole-
sny, jest do utrzymania za te 
bilety, które dzisiaj mamy.”
Kierowcą drugiego nowego 
autobusu elektrycznego zo-
stał Daniel Wojewski, którego 
bardzo cieszy fakt powie-
rzeniu mu autobusu Solaris 
Urbino-12 electric.
- W tym autobusie jest dużo 
ciszej i jest klimatyzacja. Nie 

ma w nim skrzyni biegów, 
w związku z tym zagwaranto-
wana jest płynna jazda, bez 
żadnych szarpnieć. Zespoły 
baterii umieszczonych na 
dachu wraz z precyzyjnym 
chłodzeniem na każdą celę, 
zapewniają zasięg autobusu 
na 300 kilometrów – mówi 
Daniel Wojewski.
W uroczystym przekazaniu 
pojazdu do pracy w komuni-
kacji publicznej uczestniczyli: 
sekretarz miasta Bogusław 
Suwara, skarbnik miasta Anna 
Lewandowska i przewodni-
czący Rady Miasta Jacek 
Gafka.
Źródło: UM Wejherowo

DRUGI ELEKTRYCZNY SOLARIS JUŻ NA TRASIE
WEJHEROWO | 1 października 2022 roku na trasy wejherowskiej komunikacji miejskiej i pod-
miejskiej wyjechał drugi elektryczny zeroemisyjny autobus marki Solaris Urbino 12 electric.
 Jest to bliźniak autobusu wprowadzonego do eksploatacji przed tygodniem. Posiada numer 
rejestracyjny GA-102HY.

fot. UM Wejherowo
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Prezes SWUTW Krystyna Laskowska w swo-
im inauguracyjny wystąpieniu poinformowała, 
że aktualnie Uniwersytet liczy 220 członków, 
w  tym 31 nowych słuchaczy. Zajęcia będzie 
prowadzić 33 wykładowców-wolontariuszy 
z  28 przedmiotów. Nowymi wykładowcami 
są: Danuta Balcerowicz – „Kobiety kreatywne”, 
Emilia Hewelt – „ABC muzyki” i Tomasz So-
bieszczański – „Opowieści morskie”. Krystyna 
Laskowska poinformowała, że ostatnio grupa 
słuchaczy SWUTW uczestniczyła w 3 Pomor-
skim Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku 
w  Gdańsku. Powiedziała również, że mimo 
okresu wakacyjno-urlopowego studenci-se-
niorzy byli widoczni na wielu imprezach m.in. 
podczas środowych Spacerów Literackich, na 
spotkaniach z  zielarzem Michałem Konkelem 
i  podczas Czytania Narodowego. Prezes La-
skowska podziękowała Bożenie Krywald i Te-
resie Malinowskiej za organizację wycieczek do 
Woziwody i Szymbarku oraz Beacie Myszka za 
organizację IX Zlotu Turystów Seniorów i im-
prezy „W  poszukiwaniu kaszubskiego ducha” 
realizowanej w ramach Dni Kultury Powiatu.

Specjalne słowa wdzięczności Prezes skie-
rowała do Prezydenta Miasta Wejherowa 
Krzysztofa Hildebrandta, któremu w  imieniu 
wszystkich studentów-seniorów podziękowała 
za udostępnienie Uniwersytetowi kolejnej sali 
wykładowej w  budynku po Księgach Wieczy-
stych. Poinformowała też, że 4 października br. 
w tej sali zastępca prezydenta Arkadiusz Krasz-

kiewicz poprowadził wykład na temat „Rozwój 
kultury w naszym mieście”.

Prezydent Krzysztof Hildebrandt wyraził 
uznanie dla aktywności seniorów SWUTW 
a życząc im powodzenia w dalszej działalności 
podkreślił, że nowa sala wykładowa, to kolejne 
„ściany Uniwersytetu”.

Prezydent wspólnie z  prezes Krystyną La-
skowską wręczyli Statuetki „Super Senior” 
zasłużonym seniorkom: 92-letniej Gabrieli Mi-
chalskiej oraz 89-letniej Wiktorii Rocławskiej, 

która przez wiele lat prowadziła zajęcia z eko-
logii i  organizowała wycieczki przyrodnicze. 
Słuchacze odśpiewali obu paniom „Sto lat”.

Program jesiennego semestru omówiła Tere-
sa Malinowska. W  rozpoczęciu nowego roku 
akademickiego SWUTW uczestniczyli: zastęp-
ca prezydenta Arkadiusz Kraszkiewicz, dyrek-
tor Powiatowej Bibloioteki Publicznej Barbara 
Gusman i  dyrektor Miejskiej Bibllioteki Pu-
blicznej Ewelina Magdziarczyk-Plebanek.

Źródło: UM Wejherowo

XVII rok działalności
WEJHEROWO | W auli Szkoły Podstawowej nr 9 przy rondzie odbyło się uroczyste rozpoczęcie nowego 
roku akademickiego Stowarzyszenia Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który rozpoczyna 
XVII rok działalności wejherowskich seniorów.
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Jest to rodzina uzależniona od wspólnych 
rodzinnych wypraw po całym świecie, stając 
się propagatorami rodzinnego podróżowania 
z dzieckiem.

W  piątek opowiedzieli ilustrując zdjęciami 
o  swojej prawie miesięcznej wyprawie małym 
kamperem po Japonii. Przejechali ponad 5 tys. 
km przez cztery główne japońskie wyspy, polecieli 
też na Okinawę. Odwiedzili Tokio, Kioto, Nara, 
Hiroszimę, dotarli do miejsc na północy Japonii, 
gdzie byli pierwszą polską rodziną w turystycznych 
statystykach. Opowiedzieli o  Japonii pełnej 

kontrastów, nowoczesnej, jednocześnie tradycyjnej, 
wierzeniach, o  tym co jedli i  sprawnej obsłudze 
(wymiana uszkodzonego kampera), o  historii 
zdjęcia znad jeziora Motosu, czy świętej góry Fudżi 
którą zobaczyli w pełnej krasie.

- Na zadawane pytania były wyczerpujące 
odpowiedzi, było to ciekawe spotkanie przybliżające 
przybyłym ten ciekawy odległy kraj. Goście Fabryki 
Kultury są też autorami ciekawego bloga, na który 
warto zajrzeć : www.tolecimydo.pl – mówi dyrektor 
Fabryki Tomasz Wiśniewski

źródło: UM Reda
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Japonia – podróż kamperem
REDA | W ostatni piątkowy wieczór września w redzkiej Fabryce Kultury odbyło się spotkanie podróżnicze, 
gośćmi było gdyńskie małżeństwo Liliana Poszumska, Arkadiusz Wójcik i ich córka Gabi.

Celem strategicznym programu jest wy-
równanie szans osób niepełnosprawnych, 
zamieszkujących regiony słabo rozwinięte 
gospodarczo i społecznie w dostępie do 
rehabilitacji zawodowej i społecznej.
– Dzięki tym środkom możliwa będzie reali-
zacja aż siedmiu projektów, w tym czterech 
w powiatowych jednostkach, mających na 
celu poprawę jakości życia oraz obsługi osób 
niepełnosprawnych – podkreśla Starosta 
Wejherowski Gabriela Lisius.
Pieniądze przeznaczone zostaną na zakup 
dwóch mikrobusów do przewozu osób niepeł-
nosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Spo-
łecznej w Wejherowie i Strzebielinku, montaż 
platformy schodowej w Powiatowym Zespole 
Szkół nr 2 w Rumi oraz przebudowę budynku 
internatu i montaż dźwigu osobowego w Po-
wiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego 

w Wejherowie. Dofinansowanie z PFRON na 
realizację tych projektów wyniosło 390 tys. zł.
Ponadto Powiat Wejherowski będzie realiza-
torem trzech innych projektów w wysokości 
205 tys. zł. Chodzi o zakup mikrobusu przy-
stosowanego do przewozu osób niepełno-
sprawnych dla Domu Pomocy Społecznej, 
prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr 
Miłosierdzia św. Wincentego Paulo w Wej-
herowie. Dofinansowanie otrzymało również 
zadanie, dzięki któremu przeprowadzony 
zostanie remont Warsztatów Terapii Zajęcio-
wej w Rumi. Środki z PFRON pozwolą także 
wesprzeć m.in. zakup i montaż systemów 
wspomagających słyszenie, co przyczyni się 
do zwiększenia komfortu obsługi osób sła-
bosłyszących w Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Wejherowie.
Źródło: Starostwo Powiatowe w Wejherowie

POWIAT OTRZYMAŁ ŚRODKI Z PFRON
POWIAT | Blisko 600 tys. zł trafiło do Powiatu Wejherowskiego z Państwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację siedmiu projektów, m.in. 
zakup mikrobusów, przebudowę budynku internatu czy remont Warsztatów Terapii 
Zajęciowej. Środki pochodzą z „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

fot. Starostwo Powiatowe w Wejherowie
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- Zgodnie z  poleceniem władz cen-
tralnych gmina Luzino realizuje nie-
zbędne działania prewencyjne, w  tym 
przygotowania do dystrybucji tabletek 
zawierających jodek potasu na wypadek 
wystąpienia zagrożenia radiacyjnego. 
Ich wydanie mieszkańcom nastąpi tyl-
ko w wypadku przejścia przez nasz kraj 
chmury radioaktywnej. Podajemy do 
publicznej wiadomości wykaz punktów 
dystrybucji tabletek jodku potasu na 
terenie gminy, w  zależności od miejsca 
zamieszkania - poinformowały władze 
gminy.

Adresy punktów dystrybucji:
• Barłomino – Szkoła Podstawowa im. 

ks. Jana Twardowskiego, Barłomino 
ul. Szkolna 3, (sala gimnastyczna),

•  Dąbrówka – świetlica wiejska, ul. 
ppłk. R. Lubowiedzkiego 16,

•  Kębłowo – Szkoła Podstawowa im. 

Jana Pawła II, ul. Wiejska 49, (sala 
gimnastyczna),

•  Kochanowo – świetlica wiejska, ul. Ks. 
Borysiewicza 1,

• Luzino:
• a) dla mieszkańców na południe od 

torów kolejowych - Sala sportowa przy 
Szkole Podstawowej nr 1 im. Lecha 
Bądkowskiego ul. Szkolna 11,

• b) dla mieszkańców na północ od to-
rów kolejowych - Hala widowiskowo-
-sportowa, Luzino ul. Mickiewicza 22,

•  Milwino – świetlica wiejska (OSP), ul. 
Strażacka 5,

•  Robakowo – przedszkole w  Robako-
wie, ul. Św. Jana 49,

•  Sychowo – Szkoła Podstawowa im. 
płk. Stanisława Dąbka, ul. Szkolna 4, 
(sala gimnastyczna),

•  Tępcz – świetlica wiejska, ul. Sportowa,
•  Wyszecino – Szkoła Podstawowa im. 

Janusza Korczaka, ul. Szkolna 2, (sala 
gimnastyczna),

•  Zelewo – świetlica wiejska (OSP), ul. 
Długa 31,

• Zielnowo – dom sołtysa, Zielnowo 6.
Prowadzenia takich działań ma charak-

ter prewencyjny, tak aby w wypadku wy-
stąpienia zdarzenia radiacyjnego miesz-
kańcy mieli świadomość, gdzie mogą 
udać się po preparat. W  sytuacji wystą-
pienia zdarzenia radiacyjnego preparat 
będzie podawany osobom do 60. roku 
życia (ze względów medycznych).

Informacja o wystąpieniu zdarzenia ra-
diacyjnego będzie niezwłocznie podana 
do wiadomości publicznej a po wydaniu 
zarządzenia Wojewody Pomorskiego, 
także za pośrednictwem mediów lokal-

nych z określeniem rozpoczęcia wydawa-
nia preparatów na terenie gminy Luzino.

- Z  informacji, które otrzymujemy 
z administracji rządowej, wynika, że ry-
zyko wystąpienia zdarzenia radiacyjne-
go jest minimalne. Jednak należy się do 
niego wcześniej przygotować. Prosimy 
o systematyczne zapoznawanie się z bie-
żącą sytuacją radiacyjną, a w przypadku 
uruchomienia procedury wydawania 
preparatów o stosowanie się do wskazó-
wek i zaleceń ogłaszanych w ogólnopol-
skich, lokalnych mediach oraz stronie 
internetowej gminy i  w  mediach spo-
łecznościowych - uprzedza Urząd Gmi-
ny Luzino.

Przyjmowanie preparatu jodku potasu, 
w sytuacji, gdy nie występuje zagrożenie 

nie uchroni przed ewentualnymi skutka-
mi katastrofy radiacyjnej w  przyszłości, 
a  może doprowadzić do wielu szkodli-
wych dla zdrowia konsekwencji. Wszel-
kie wystąpienie wątpliwości przed zaży-
ciem preparatu należy zgłosić do lekarza 
pierwszego kontaktu.

Jak podaje administracja rządowa (stan 
na 29.09 br.) podejmowane działania to 
standardowa procedura, przewidzia-
na w  przepisach prawa i  stosowana na 
wypadek wystąpienia ewentualnego 
zagrożenia radiacyjnego. Jednocześnie 
w  obecnej chwili takie zagrożenie nie 
występuje, a sytuacja jest na bieżąco mo-
nitorowana przez Państwową Agencję 
Atomistyki.

Źródło: UG Luzino

Do Gminy Luzino trafiły tabletki 
jodku potasu

GMINA LUZINO | Ze względu na walki w rejonie Zaporoskiej 
Elektrowni Atomowej w Ukrainie do jednostek Państwowej 
Straży Pożarnej zostały rozesłane pakiety z tabletkami jod-
ku potasu. Z powiatowych jednostek PSP za pośrednictwem 
wojewodów tabletki są przekazywane do jednostek samo-
rządu terytorialnego.

Poświęconej tematycznie sprawie chłopskiej 
widowisko w auli SP nr 9 przy rondzie zapre-
zentowali aktorzy-amatorzy z kilku teatrów ka-
szubskich. Wydarzenie poprzedził wykład dra 
Piotra Kąkola - adiunkta w Instytucie Filologii 
Polskiej na Wydziale Filologicznym Uniwer-
sytetu Gdańskiego pt. “Wybicki mniej znany”. 
Spotkanie zorganizowane przy współpracy 
z  Muzeum Piśmiennictwa i  Muzyki Kaszub-
sko-Pomorskiej w  Wejherowie miało miej-
sce dokładnie w  275. rocznicę urodzin Józefa 
Wybickiego. Dla podkreślenia rangi iwentu 
i  uczczenia osoby autora słów pieśni „Jeszcze 
Polska nie zginęła” uczestnicy odśpiewali na 
stojąco wszystkie zwrotki polskiego Hymnu 
Narodowego. Natomiast uczennice Szkoły 
Podstawowej nr 9 zatańczyły układ choreogra-
ficzny z  flagami biało-czerwonymi przygoto-

wany pod kierunkiem Barbary Pawłowicz.
W  premierowym czytaniu opery, które 

opracowała Paulina Węsierska z  Muzeum 
Piśmiennictwa i  Muzyki Kaszubsko-Pomor-
skiej w  Wejherowie, wystąpili aktorzy Ama-
torskiego Zespołu Teatralnego działającego 
przy Domu Kultury w Strzelnie, Regionalne-
go Teatru Dramatycznego z  Luzina, Teatru 
„Zymk” oraz Teatru z  Kamienicy Królew-
skiej m.in. Brunon Ceszke, Józef Borchman, 
Antoni Witbrodt, Marek Zelewski, Tatiana 
Slowi i  Adam Hebel. Wśród widzów obec-
ni byli m.in. zastępca prezydenta Arkadiusz 
Kraszkiewicz, wicestarosta powiatu wejhe-
rowskiego Jacek Thiel, radna miejska Justyna 
Ostrowska, dyrektor Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej Tomasz Fop-
ke, wicedyrektor Wejherowskiego Centrum 

Kultury Waldemar Czaja, dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej Ewelina Magdziarczyk-
-Plebanek, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 
Olga Tomaszewska i inni.

Wydarzenie odbywało się pod patronatem 
Prezydenta Miasta Wejherowa Krzysztofa 
Hildebrandta, Starosty Wejherowskiego dr 
Gabrieli Lisius oraz Prezesa Zrzeszenia Ka-
szubsko-Pomorskiego Jana Wyrowińskiego 
w ramach obchodów ogłoszonego przez Sejm 
RP i przez ZKP roku 2022 – Roku Józefa Wy-
bickiego. Przypomnijmy, że Józef Wybicki 
urodził się 29 września 1747 roku w Będomi-
nie koło Kościerzyny w  rodzinie średnioza-
możnej szlachty pomorskiej w majątku Piotra 
herbu Rogala i  Konstancji z  Lniskich. Zmarł 
200 lat temu w Manieczkach.

Źródło: UM Wejherowo

fo
t. 

U
M

 W
ej

he
ro

w
o

Kaszubskie Czytanie Wybickiego 
POWIAT | Józef Wybicki - patron Szkoły Podstawowej nr 9 w Wejherowie, otrzymał prezent urodzinowy w postaci premierowego czytania 
fragmentu jednej z jego oper zatytułowanej „Kmiotk”.

Biletowane koncerty odbędą się 23 października o go-
dzinie 16:00 i 18:30. Bezpłatne wejściówki wydawane są 
od 3 października w urzędzie miasta.
Bilety będzie można odebrać wyłącznie w Biurze Ob-
sługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rumi. W pierwszej 
kolejności bezpłatne wejściówki są wydawane posiada-
czom Rumskiej Karty Seniora oraz osobom, które zło-
żyły wniosek o jej wydanie. Przy odbiorze biletu należy 
okazać kartę bądź kopię złożonego wniosku.
Więcej informacji udziela Wydział Spraw Społecznych 
pod numerem telefonu 58 679 65 39.
źródło: UM Rumia

BEZPŁATNE BILETY 
NA KONCERT RYSZARDA 
RYNKOWSKIEGO
RUMIA | Z okazji Rumskiego Dnia Seniora w hali MO-
SiR-u wystąpi słynny artysta Ryszard Rynkowski.

fot. UM Rumia
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Twórcy, działacze kultury, organizacje 
oraz przedstawiciele różnych obszarów 
aktywności artystycznej zostali nagro-
dzeni medalami „Za zasługi dla Powiatu 
Wejherowskiego”. To wyraz szczegól-
nego wyróżnienia i  uznania za wkład 
w  dzieło rozwoju i  promocji Powiatu 
Wejherowskiego

W tym roku Rada Powiatu Wejherow-
skiego medalami uhonorowała: Wej-
herowski Chór Mieszany „Camerata 
Musicale”, Klub Hafciarski „Tulpa”, Jaro-
mirę Labuddę, Justynę Pomierską, Lesz-
ka Walkowiaka, Waldemara Szczypiora, 

Wandę Kantecką oraz Mieczysława For-
melę. Ponadto za osiągnięcia w  dzie-
dzinie twórczości artystycznej Nagrodę 
Remusa otrzymał Marek Gerwatowski 
z  Rumi. Wyróżnienie stanowi swoisty 
system motywacyjny i  przyczynia się 
do wzrostu aktywności na polu kultu-
ralnym, co owocuje nowymi dziełami 
i  wzmaga zainteresowanie ofertą kultu-
ralną u mieszkańców powiatu.

– Dziękuję działaczom kultury, regiona-
listom oraz organizacjom za upowszech-
nianie i propagowanie kultury kaszubskiej, 
kultywowanie lokalnej tradycji oraz prze-

kazywanie w różnych formach bogatej hi-
storii Ziemi Wejherowskiej. To dzięki Wam 
Drodzy Laureaci nasza tradycja i  kultura 
kaszubska jest wciąż żywa i  niezmiennie 
urzeka nas swoim pięknem i  unikatowo-

ścią – powiedziała podczas Gali Starosta 
Wejherowski Gabriela Lisius.

W  wydarzeniu udział wzięła delegacja 
z  Rejonu Święciańskiego, z  którym od 
wielu lat współpracuje Powiat Wejherow-

ski. Goście z zaprzyjaźnionego samorządu 
przyjechali z zespołem „Aukstaitija”, który 
wystąpił podczas Gali. Spotkanie uświet-
nił także występ chóru „Camerata Musi-
cale” oraz Artura Sychowskiego.

Nagrody dla lokalnych działaczy kultury
W auli Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie, w ramach obchodów Dni Kultury Powiatu Wejherowskiego, odbyła się uroczy-
sta Gala. W trakcie wydarzenia nagrodzono osoby, które swoją działalnością przyczyniają się do upowszechniania kultury i ochrony 
dziedzictwa kulturowego regionu. 
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W uroczystościach uczestniczyli tradycyj-
nie prezydenci miasta Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt i Arkadiusz Kraszkiewicz, Wójt 
Gminy Wejherowo Przemysław Kiedrow-
ski, Starostwa Wejherowski Gabriela Lisius 
oraz Wicestarosta Jacek Thiel.

Obecny był również wiceprzewodniczą-
cy Rady Miasta Leszek Szczypior, radny 
Henryk Jarosz i  Zastępca Burmistrza 
Rumi Ariel Sinicki. Uroczystej Mszy św. 
z  udziałem okolicznych kapłanów prze-
wodniczył biskup pomocniczy Archidie-
cezji Gdańskiej bp Wiesław Szlachetka.

Przed głównymi uroczystościami bp 
Wiesław Szlachetka odwiedził Grób Nr 
1 i Grób nr 2, nad którymi straż honoro-
wą pełnią Prezydent Miasta Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt oraz Starosta Wej-
herowski Gabriela Lisius. Biskup odwie-
dził też Grób Błogosławionej Siostry Alicji 
Kotowskiej oraz poświęcił 5 odnowionych 
grobów, nad którymi opiekę podjęły zgło-
szone instytucje.

Przed nabożeństwem młodzież recyto-
wała wiersze i  czytała fragmenty wspo-
mnień osób uczestniczących po wojnie 

w ekshumacjach zwłok polskich ofiar za-
mordowanych przez Niemców w Piaśnicy 
podczas II wojny światowej w latach 1939-
1940.Wójt gminy Wejherowo Przemysław 
Kiedrowski w  swoim wystąpieniu przy-
pomniał, że w Piaśnicy, wśród ok. 12 tys. 
ofiar, spoczywa kwiat inteligencji polskiej, 
w  tym m.in. nauczyciele, samorządowcy 
i księża, a także chorzy psychicznie przy-
wiezieni tutaj ze szpitali czeskich i  nie-
mieckich. Wójt podkreślił, że Piaśnica to 
przestroga, do której prowadzi zaślepienie 
ideologiami mającymi w  pogardzie war-
tość życia ludzkiego, a  ta brutalna lekcja 
jest teraz udziałem narodu ukraińskiego.

W podobnym tonie przemawiał bp Wie-
sław Szlachetka, który do zbrodni piaśnic-
kiej porównał zbrodnie popełnione przez 
rosyjskich agresorów zaślepionych ideolo-
gią komunistyczną na polskich oficerach 
i patriotach w sowieckich obozach śmier-
ci podczas II wojny światowej. Poddał też 
krytyce najbardziej zbrodnicze ideologie 
- nazizm i  komunizm, które na długie 
lata odebrały Polsce wolność siejąc terror 
i śmierć na niespotykaną dotąd skalę.

W imieniu Stowarzyszenia Rodzina Pia-
śnicka ks. infułat Daniel Nowak wręczył 
medale pamiątkowe przedstawicielom 
instytucji, które podjęły się Straży Hono-

rowej nad odnowionymi grobami ofiar 
zbrodni piaśnickiej. Przyznane medale 
otrzymali m.in. prezes MZK Sp. z  o.o. 
Czesław Kordel, Kamil Groth - prezes 
OSP Wejherowo i Dyrektor PZKS w Wej-
herowie Małgorzata Woźniak.

Podczas uroczystości odbył się Apel Pa-
mięci a  kompania honorowa garnizonu 
Wejherowo wystawiona przez Batalion 
Dowodzenia Marynarki Wojennej oddała 
trzykrotną salwę honorową. Tradycyjnie 
nad lasami piaśnickimi wypuszczono sta-
do gołębi jako symbol umiłowania wolno-
ści i pokoju.

Źródło: UM Wejherowo

Piaśnica przestrogą dla ludzkości
POWIAT | 2 października br. w Sanktuarium Piaśnickim od-
była się uroczystość patriotyczna z  udziałem przedstawicieli 
wielu środowisk społecznych i politycznych Pomorza i Kaszub.
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Uroczystość rozpoczęła się od odegrania 
hymnu państwowego. Następnie wszyst-
kich zgromadzonych powitał rektor KPSW 
prof. dr hab. Marcin Pliński. Podczas uro-
czystości studenci złożyli ślubowania. Nie 
zabrakło też okolicznościowych wystąpień 
przybyłych gości.
- Drodzy studenci inauguracja roku akade-
mickiego jest ważnym dniem każdej wyższej 
uczelni, ale także ważnym dniem w życiu 
miasta. Miasta, które jest dumne z tego, że 
Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa właśnie 
tutaj ma swoją siedzibę. Ponieważ tutaj 
mieszkańcy naszego miasta, ale i także całej 
ziemi kaszubskiej mogą zdobywać wiedzę. 
Gratuluję Wam podjęcia tej decyzji, aby 
podjąć tą naukę. Życzę Wam z całego serca 
abyście byli tak uśmiechnięci, jak wszyscy 
Ci, którzy 15 maja tutaj odbierali dyplomy 
magisterskie – powiedział Arkadiusz Krasz-

kiewicz, zastępca prezydenta miasta.
Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa 
w Wejherowie posiada bardzo bogatą ofertę 
kształcenia na studiach licencjackich (I stop-
nia), magisterskich (II stopnia) oraz studiach 
podyplomowych.
- W minionym roku uzyskaliśmy zgodę na 
prowadzenie dwóch nowych kierunków - 
zarządzania i administracji i bezpieczeństwa 
publicznego. Są to sukcesy, które rozszerzają 
ofertę dydaktyczną naszej uczelni, czyli 
dają możliwość miejscowym na pogłębianie 
swojego wykształcenia w zakresie innych 
kierunków. Dotychczas mieliśmy socjologię 
jako główny kierunek i pielęgniarstwo - mó-
wił prof. Marcin Pliński, rektor Kaszubsko-Po-
morskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie.
Inauguracyjny wykład pt. "Fizyka kwanto-
wa na straży prywatności" przeprowadził 
prof. dr hab. Wiesław Laskowski. Łącznie 
w tym roku uczelnia przyjęła 200 no-
wych studentów, łączna liczba studentów 
w KPSW to około 500.
źródło: UM Wejherowo

INAUGURACJA NOWEGO ROKU KPSW
WEJHEROWO | W minioną sobotę 1 października br. studenci rozpoczęli naukę w ko-
lejnym roku akademickim w Kaszubsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Wejherowie. 
Będzie to już 19 rok akademicki funkcjonowania wejherowskiej uczelni.

fot. UM Wejherowo

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, któ-
remu towarzyszył zastępca prezydenta Arkadiusz 
Kraszkiewicz, uhonorował Andrzeja Zieleniewskie-
go najwyższym wyróżnieniem - Medalem Miasta 
Wejherowa.

Prezes zarządu Szpitali Pomorskich Jolanta Sobie-
rańska-Grenda bardzo wysoko oceniła współpracę 
z wiceprezesem - Andrzejem Zieleniewskim i podzię-
kowała mu za wszystkie lata jego pracy na rzecz szpita-
la, ale przede wszystkim leczących się tutaj pacjentów.

- Jako dyrektor tej placówki był Pan niezwykle sku-
teczny w  pozyskiwaniu środków zewnętrznych na 
rozwój szpitala, stawiając go jednocześnie na bardzo 
wysokim poziomie - powiedział prezydent Krzysztof 
Hildebrandt. - Dziś wejherowski szpital jest ważnym 
ogniwem bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców 
miasta i okolicznego regionu. Dziękujemy za wszyst-

ko, co dobrego uczyniłeś poprzez swoją pracę dla na-
szej społeczności.

Żegnany prezes, dyrektor i  lekarz otrzymał wiele 
podziękowań i dowodów wdzięczności od obecnych 
współpracowników i  pracowników szpitala, w  któ-
rym przepracował ponad 46 lat.

Andrzej Zieleniewski, jest absolwentem wejherow-
skiego LO „Sobieskiego”. Po studiach medycznych (ze 
specjalizacją z  anestezjologii i  intensywnej terapii) 
rozpoczął pracę w wejherowskim szpitalu. W 1990 r. 
został zastępcą dyrektora szpitala, a od 2001 r. pełnił 
funkcję dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Wej-
herowie. Był radnym Powiatu Wejherowskiego. Pry-
watnie angażował się we wspinaczkę wysokogórską 
uczestnicząc we wspinaczkach wysokogórskich w Hi-
malajach. Zdobył m.in. Annapurnę (8091 m npm.).

Źródło: UM Wejherowo
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Medal Miasta Wejherowa 
dla Andrzeja Zieleniewskiego
WEJHEROWO | W wejherowskim szpitalu pożegnano przechodzącego na emeryturę Andrzeja Zieleniew-
skiego - wiceprezesa zarządu Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.
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 – Mając na uwadze, że edukację kulturalną 
należy wprowadzać jak najszybciej, rozszerzy-
liśmy naszą ofertę o  propozycje dla niemow-
laków i  przedszkolaków – mówi Agnieszka 
Skawińska, dyrektor MDK Rumia. – Ponadto 
proponujemy zajęcia dla dzieci wczesnoszkol-
nych, uczniów szkół podstawowych, młodzieży 
i dorosłych – dodaje.

Śpiewanki, czyli zajęcia umuzykalniające dla 
niemowlaków i dzieci do trzeciego roku życia. 
Spotkania odbywają się w poniedziałki o 14.00 
dla dzieci do pierwszego roku życia i  o  14.45 
dla dzieci w wieku 1-3. Zajęcia prowadzi Anna 
Kozub.

Jak co roku zapisy do sekcji plastycznej, pro-
wadzonej przez p. Beatę Went cieszyły się du-
żym zainteresowaniem. Na zajęcia uczęszczają 
dzieci w wieku szkolnym oraz młodzież. Uczą 
się różnych technik plastycznych, by na koniec 
roku szkolnego namalować obraz.

Sekcję rytmiczno-taneczną prowadzi Kata-
rzyna Plichta. Zajęcia odbywają się we wtorki 
i  środy. Dzieci zostały podzielone na 3 grupy 
wiekowe: 4-6 lat (godz.17.00, 7-8 lat, godz. 
18.00 oraz od 9 lat wzwyż, godz. 19.00.

Lekcje gry na pianinie prowadzone przez 
Grzegorza Kusio odbywają się w piątki. Zajęcia 
są skierowane do dzieci od 7. roku życia, mło-
dzieży i dorosłych.

Krzysztof Brzozowski natomiast prowadzi 
nabór do Międzyszkolnego Chóru Dzięcieco-
-Młodzieżowego. To propozycja dla dzieci od 
9. roku życia.

Miejski Dom Kultury w Rumi planuje także 
reaktywować Sekcję Literacką. Osoby, które 
piszą wiersze lub chciałyby popracować nad 
swoimi umiejętnościami zabawy słowem mogą 
zgłaszać się telefonicznie lub mailowo.

Pani Marzena Graczyk prowadzi próby Chó-
ru Rumianie oraz żeńskiego zespołu wokalne-
go MUZAika. Osoby zainteresowane śpiewem 
mogą przyjść bezpośrednio na próbę – chór 
Rumianie spotyka się w  poniedziałki i  środy 
o godzinie 16.00, natomiast zespół MUZAika.

Osoby dorosłe, które lubią tańczyć swoją 

pasję mogą rozwijać w  piątkowe wieczory na 
kursie tańca retro prowadzonym przez profe-
sjonalnego tancerza Artura Bajla. Osoby doro-
słe poznają kroki do swinga i  woogie boogie. 
Już niebawem rozpoczną się też pokursowe 
potańcówki, które planowane są na piątkowe 
wieczory.

Zapisy i informacje o poszczególnych sekcjach 
w  Miejskim Domu Kultury w  Rumi przy ul. 
Mickiewicza 19, tel. 58 671 07 37 lub pod ad-
resem mailowym: biuro@domkulturyrumia.pl.

Źródło: MDK Rumia

Zajęcia w MDK
RUMIA | Ruszyły zajęcia sekcji działających przy Miejskim Domu Kultury w Rumi. Oferta jest boga-
ta i skierowana do szerokiego grona odbiorców.
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Na scenie zagrało Super Trio w pięcioosobowym składzie. 
Zaprezentowali połączenie energetycznego rocka z nastro-
jowością ballady do muzyki i tekstów Witka Łukaszewskiego.
- Grający muzycy to legendy polskiej muzyki rockowej, 
mistrzowie swoich instrumentów, były znakomite solówki, 
najmłodszy wokalista zaśpiewał bardzo silnym bluesowym 
głosem. Była też część spokojniejsza w wykonaniu lidera 
grupy – mówi dyrektor Fabryki Tomasz Wiśniewski.
Na ponad dwugodzinnym koncercie znakomicie bawili się 
słuchacze i zakończył się bisem, utworem „Czekolada” 
dedykowanym dla najmłodszych uczestników wydarzenia, 
były autografy i wspólne zdjęcia. Zagrali: Jerzy Styczyński 
(Dżem) - gitara elektryczna; Marek Raduli (Laboratorium, 
ex. Budka Suflera) - gitara elektryczna; Wojciech Hoffman 
(Turbo) - gitara: Witek Łukaszewski (Morrison Tres) - wo-
kal, gitara elektryczna, klasyczna, basowa; Mariusz „Bobek” 
Bobkowski (Turbo) - perkusja, chórki; Piotr Szymczak - 
wokal, tamburyn, marakasy.
Źródło: UM Reda

SUPER TRIO W FABRYCE 
KULTURY
REDA | Wieczorem w pierwszą niedzielę października 
zapełniła się publicznością duża sala Fabryki Kultury 
w Redzie, chcąca posłuchać dobrej muzyki rockowej.

fot. Michał Kaczmarek
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Pani

JUDYCIE 
NIŻYŃSKIEJ

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci

MAMY

składają

Michał Pasieczny
Burmistrz Miasta Rumi

wraz z pracownikami Urzędu 

Krzystof Woźniak
Przewodniczący Rady Miejskiej Rumi

wraz z Radnymi

OGŁOSZENIE 156/2022/PR-Media-Group/DB

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

(Księga Koheleta)

PIOTRA 
WOŁOWSKIEGO

Z głębokim smutkiem i wielkim żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Niech spoczywa w pokoju.

Najszczersze wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim
składają:

Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół nr 2  
im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi w latach 1993-2015,  

nauczyciela o wielkim autorytecie oraz cenionego  
i oddanego pedagoga wielu pokoleń młodzieży.

Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius

wraz z Zarządem Powiatu

OGŁOSZENIE 157/2022/PR-Media-Group/DB

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

PIOTROWI 
LITWINOWI

Panu

wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia,
które choć na chwilę niech dają ukojenie  

w trudnych dniach po śmierci 

Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 6
im. Tadeusza Kościuszki w Wejherowie

Arkadiusz Kraszkiewicz 
Zastępca Prezydenta 
Miasta Wejherowa

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

OJCA

składają:

Program przez cały czas ewaluuje i  rozwija 
się, a  wszystko po to, aby ułatwić mieszkań-
com korzystanie z karty. Z okazji zbliżających 
się urodzin Wejherowskiej Karty Mieszkańca 
przygotowaliśmy dla jej pierwszych posiadaczy 
niespodziankę.

PRZEDŁUŻONA WAŻNOŚĆ KART
Uprawnienia do Pakietu Mieszkańca oraz 

Pakietu EKO, które tracą ważność w  okresie 
od października 2022r. do maja 2023r., zostaną 

przedłużone do maja 2023 r. bez konieczno-
ści ponownego wnioskowania. A zatem, jeżeli 
ktoś założył Kartę w  październiku 2021 (lub 
później) nie będzie musiał jej przedłużać po 
upływie roku, a dopiero w maju 2023 r.

- Jednocześnie chcemy przypomnieć, aby 
mieszkańcy przy składaniu kolejnej deklaracji 
podatkowej za rok 2022, pamiętali o  zacho-
waniu dokumentów, które będą im potrzebne 
do przedłużenia Karty Mieszkańca na kolejny 
rok - kopia pierwszej strony PIT wraz z Urzę-
dowym Poświadczeniem Odbioru PIT (UPO) 
lub Urzędowym Potwierdzeniem Przedłożenia 
(UPP) za ostatni rok podatkowy. - informuje 
Urząd Miasta.

NOWE MOŻLIWOŚCI WEJHEROWSKIEJ 
KARTY MIESZKAŃCA - BEZPŁATNY BILET 
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 
W TELEFONIE

Od 1 października podróżując komunikacją 
miejską w Wejherowie możemy posługiwać się 
wirtualnym biletem. Wejherowo jako pierwsze 
na Pomorzu, we współpracy z  MZK, wpro-
wadziło wirtualne uprawnienia bezpłatnych 
przejazdów komunikacją miejską dla dzieci 
w wieku szkolnym - „Mój bilet jest zawsze ze 
mną - w moim telefonie”.

Dzieci dojeżdżające do swoich szkół komu-
nikacją miejską nie muszą posiadać przy sobie 
żadnych dodatkowych dokumentów i kart pla-
stikowych.

Ich rodzice zyskują wygodne odnowienie 
ważności uprawnień do bezpłatnych przejaz-
dów na kolejny rok szkolny (bez wychodzenia 
z domu).

Władze miasta zachęcają do zakładania apli-
kacji i wnioskowania o wirtualne uprawnienia 
bezpłatnych przejazdów on-line na stronie 
www.wejherowskakarta.pl

Wniosek o  Kartę uprawniającą do bezpłat-
nych przejazdów można również złożyć tra-
dycyjnie (w  formie papierowej) w  punkcie 
obsługi Urzędu Miejskiego przy ul. 12 Marca 
195, tel. 58 677 70 00, 58 677 70 55. W Urzędzie 
Miejskim można również doładować upraw-
nienia na kolejny rok szkolny na swojej Karcie. 
Nie ma konieczności wizyty w siedzibie MZK 
na ul. Tartacznej.

KTO MOŻE BYĆ POSIADACZEM 
WEJHEROWSKIEJ KARTY MIESZKAŃCA?

Przypomnijmy, że posiadaczem Wejherow-
skiej Karty Mieszkańca może być każdy miesz-
kaniec Wejherowa, który m.in. rozlicza w mie-
ście podatek dochodowy, jest emerytem lub 
rencistą, a także jako osoba pełnoletnia posia-
da aktualną legitymację studencką lub szkolną. 
Kartę należy przedłużać co rok.

Pełna i aktualna oferta Partnerów jest zamiesz-
czona na stronie www.wejherowskakarta.pl oraz 
w  aplikacji posiadaczy Wejherowskiej Karty 
Mieszkańca i będzie na bieżąco aktualizowana.

Źródło: UM Wejherowo

Karta Mieszkańca ma rok
WEJHEROWO | Od momentu wdrożenia Wejherowskiej Karty Mieszkańca pod koniec października mi-
nie rok. Kartę posiada już ok. 4 tys. mieszkańców, którzy posiadają szereg ulg i zniżek dzięki 50. partne-
rom, którzy dołączyli do projektu.
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Szczegółowe informacje na temat tych 
przedsięwzięć można znaleźć w  poniż-
szym zestawieniu.

BUDOWA WĘZŁA INTEGRACYJNEGO 
CENTRUM

W  pierwszej kolejności wykonawca, 
którym jest Firma Budowlano-Drogowa 
MTM SA, realizuje przebudowę ronda 
uniemożliwiającego zjazd na parking Ca-
storamy oraz remont nawierzchni ulicy 
Starowiejskiej na odcinku od ronda do 
skrzyżowania z ulicą Abrahama.

Na kolejnym etapie rozpocznie się budo-
wa parkingu od strony ulicy Towarowej, 
ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Starowiej-
skiej oraz modernizacja pętli autobusowej 
– łącznie z wymianą starych i nieestetycz-
nych wiat. Zagospodarowana zostanie 
również zieleń. Inwestycja realizowana 
z dofinansowaniem zewnętrznym.

BUDOWA WĘZŁA INTEGRACYJNEGO 
JANOWO

Trwają prace wykończeniowe i  usuwa-

nie drobnych usterek. Otwarcie tunelu 
planowane jest na drugą połowę paździer-
nika. Inwestycja realizowana z dofinanso-
waniem zewnętrznym.

PRZEBUDOWA RONDA JANA PAWŁA II
Na ukończeniu jest wykonanie doku-

mentacji projektowej, dodatkowo złożony 
został wniosek o uzyskanie dofinansowa-
nia zewnętrznego na częściową realizację 
inwestycji.

ROZBUDOWA SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ NR 6 IM. 
ALEKSANDRA MAJKOWSKIEGO

Trwają prace wykończeniowe. W paź-
dzierniku planowany jest odbiór inwesty-
cji budowlanej. W ramach modernizacji 
powstało nowoczesne i  energooszczęd-
ne trzypoziomowe skrzydło, w  którym 
znajdują się m.in. sale lekcyjne, po-
mieszczenia do rewalidacji, sanitariaty 
oraz świetlica. Inwestycja realizowana ze 
środków Rządowego Funduszu Inwesty-
cji Lokalnych.

MODERNIZACJA PARKINGU PRZY 
CMENTARZU NA UL. GÓRNICZEJ

We wrześniu rozpoczęły się prace, któ-
rych zakres obejmuje m.in. wykonanie 
kanalizacji deszczowej i nowej nawierzch-
ni, budowę zatoki postojowej i  pętli do 
zawracania dla autobusów, przebudowę 
placu manewrowego, miejsc postojowych 
oraz zjazdów do posesji, a także ułożenie 
chodnika i montaż oświetlenia. Warta bli-
sko 1,9 mln zł inwestycja ma być gotowa 
w grudniu. Inwestycja realizowana z dofi-
nansowaniem zewnętrznym.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
PO WYBURZENIACH PRZY UL. 
KATOWICKIEJ

We wrześniu ogłoszono przetarg na za-
gospodarowanie tego terenu. Trwa anali-
za złożonych ofert. Po zakończeniu prac, 
prawdopodobnie jeszcze w tym roku, przy 
ul. Katowickiej powstanie ogródek prze-
znaczony do kształcenia dzieci w zakresie 
segregacji odpadów. Oprócz plansz eduka-
cyjnych, ławek, stołów i stojaków na rowe-
ry pojawią się tam setki roślin. Wykonane 
zostanie również ogrodzenie oraz oświetle-
nie. Teren będzie ogólnodostępny.

BUDOWA MIESZKAŃ 
KOMUNALNYCH DLA OSÓB 
MŁODYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
PRZY UL. REJA

W  ramach inwestycji powstaną dwa 
nowoczesne budynki komunalne, ciągi 
piesze, drogi, miejsca parkingowe, plac 
zabaw, ławki, lampy uliczne, wiaty śmiet-
nikowe oraz tereny urządzonej zieleni.

Trwają prace polegające na zbrojeniu 
żelbetowych ścian zewnętrznych i  we-
wnętrznych piwnicy, wykonaniu podszy-
bia windy, montażu studzienek chłonnych 
oraz betonowaniu żelbetowych ścian 
piwnicy i  ścian szybu windowego. Inwe-
stycja realizowana z  dofinansowaniem 
zewnętrznym.

BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY 
MOPS-U PRZY UL. ŚLUSARSKIEJ

Trwa analiza ofert na wykonanie pro-
jektu nowej siedziby. Budowa powinna 
się rozpocząć w  trzecim kwartale 2023 
r. Zgodnie z  założeniami powierzchnia 
użytkowa budynku wyniesie około 1600 
m2. Będzie to przestrzeń do pracy dla 
około 90 zatrudnionych. W nowej siedzi-

bie znajdzie się m.in. winda i  sanitariaty, 
wszystko w pełni dostosowane do potrzeb 
osób z  niepełnosprawnościami. Wokół 
obiektu powstanie parking, chodniki, te-
reny zielone i ogrodzenia. Dotychczasowe 
budynki MOPS-u, które znajdują się przy 
ul. Ślusarskiej, zostaną rozebrane.

BUDOWA PODZIEMNYCH 
ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH NA 
BŁONIACH JANOWSKICH

Trwa projektowanie inwestycji. Główną 
funkcją zbiorników (dwóch na terenie 
Błoni i  jednego przy ul. Dębogórskiej) 
będzie retencja, czyli przetrzymywa-
nie wody, która po oczyszczeniu będzie 
wykorzystywana do podlewania roślin 
w  parku na Błoniach Janowskich. Pod-
ziemne zbiorniki będą mogły przyjąć 
łącznie około 7500 metrów sześciennych 
wody. Na ten cel udało się pozyskać ze-
wnętrzne dofinansowanie w  wysokości 
4,25 mln zł.

MONTAŻ INTELIGENTNYCH 
ŚMIETNIKÓW

W  ramach pilotażowej inwestycji na 
terenie miasta zainstalowanych zostanie 
sześć tak zwanych gniazd z inteligentnymi 
pojemnikami. Pięć gniazd stanie przy bu-
dynkach administrowanych przez Spół-
dzielnię Mieszkaniową „Janowo”, a  jedno 
przy budynkach wielorodzinnych zarzą-
dzanych przez miasto. System pozwoli 

przypisać ilość i  rodzaj generowanych 
odpadów do konkretnego lokalu. Objęci 
programem mieszkańcy otrzymają kom-
plet spersonalizowanych naklejek z koda-
mi kreskowymi odpowiednimi dla każde-
go lokalu i rodzaju odpadów.

Program pozwoli na bieżąco kontrolo-
wać masę wytwarzanych odpadów z  po-
działem na frakcje, a  także zlikwiduje 
anonimowość oraz zbiorową odpowie-
dzialność, przez co zmotywuje mieszkań-
ców do prawidłowej segregacji odpadów. 
Montaż pojemników powinien zakończyć 
się grudniu. Koszt inwestycji to blisko 5,4 
mln zł. Inwestycja realizowana z dofinan-
sowaniem zewnętrznym.

BUDOWA SIECI WODNO-
KANALIZACYJNYCH

Realizowane są sieci wodno-kanali-
zacyjne na ulicach: Żołnierzy I  Dywizji 
Wojska Polskiego, Jeziornej, Wiejskiej, 
Partyzantów, Formeli oraz Młyńskiej. 
Projektowane są sieci wodno-kanalizacyj-
ne na ulicach: Torfowej, Żurawiej i  świę-
tego Józefa.

BUDOWA UL. JEZIORNEJ
Po zakończeniu przez spółkę PEWIK ro-

bót wodnokanalizacyjnych rozpocznie się 
skanalizowanie rowu melioracyjnego. Przy 
wystąpieniu sprzyjających warunków wy-
konana zostanie nawierzchnia ulicy.

Źródło: UM Rumia

Rumia w budowie, miasto nie 
zwalnia tempa

RUMIA | We wrześniu postępowała bądź zakończyła się 
realizacja miejskich inwestycji w Rumi związanych między 
innymi z transportem czy pomocą społeczną.
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Zawody rozgrywane będą na trzech dystan-
sach: 5 km – finał Pucharu Polski, 10 km – fi-
nał Pucharu Polski i finał Pucharu Europy oraz 
21.0975 km – finał Pucharu Polski i Mistrzostwa 
Europy w półmaratonie. Organizatorem Pucha-
ru jest Polska Federacja Nordic Walking i Urząd 
Miejski w Wejherowie.

- Bardzo się cieszę, że tak prestiżowa impre-
za sportowa odbędzie się w  naszym mieście. 
Nordic walking jest popularną dyscypliną 
w Wejherowie – mówi Arkadiusz Kraszkiewicz, 
zastępca prezydenta Wejherowa ds. ekonomicz-
nych i społecznych. - Mamy tu wspaniałe tere-
ny, które niewątpliwie sprzyjają uprawianiu tej 
dyscypliny. Trasy są wymagające, ale niezwykle 
malownicze. Mam nadzieję, że docenią to także 
zawodnicy, którzy według zapowiedzi przyjadą 
do Wejherowa z całej Polski i nie tylko.

TRASA I MIASTECZKO ZAWODÓW
Trasa zawodów będzie przebiegała w  leśnym 

kompleksie w  okolicach ul. Roszczynialskiego. 
Według sędziów Nordic Walking wejherowska 
trasa zawodów została zaliczona do najlepszych 
w Europie. Przebiega leśnymi, szerokimi droga-

mi gruntowymi, które kilkakrotnie wznoszą się 
na porośnięte lasem moreny czołowe. Więcej 
szczegółów dostępnych jest na stronie: elektro-
nicznezapisy.pl.

Miasteczko i  biuro i  zawodów zlokalizowane 
będzie w sali sportowej Szkoły Podstawowej nr 6 
na ulicy Śmiechowskiej 38 w Wejherowie. Start 
i  meta zawodów będą znajdowały się na prze-
dłużeniu ulicy Myśliwskiej w kierunku lasu, nie-
opodal dawnej leśniczówki. Impreza wchodzi 
w skład Pucharu Polski Nordic Walking 2022.

Organizatorzy przygotowali na trasie punk-
ty nawadniania, cała trasa została oznakowana 
i  nawet osoby o  słabej orientacji przestrzennej 
nie mogą się zagubić w  lesie, pętla na której 
odbywają się zawody ma 5 km długości. Na ca-
łej długości trasy będą sędziowie, którzy będą 
nadzorować bezpieczeństwo imprezy oraz prze-
strzeganie przez zawodników przepisów i regu-
laminów poszczególnych konkurencji. Impreza 
będzie zabezpieczona przez wykwalifikowane 
zespoły medyczne wraz karetką pogotowia ra-
tunkowego. Pomiar czasu będzie dokonywany 
elektronicznie przez wyspecjalizowaną firmę 
pomiarową.

- W zawodach wystartować będzie mógł każdy, 
bez względu na wiek, płeć czy kondycję - mówi 
wejherowianin Olgierd Bojke, prezes Polskiej 
Federacji Nordic Walking. – Impreza promuje 
aktywny tryb życia i  zachęca całe rodziny do 
spędzania czasu na świeżym powietrzu.Jestem 
przekonany, że zawody dostarczą niezapomnia-
nych wrażeń, pozwolą na nawiązanie nowych 
kontaktów sportowych. W  zawodach startują 
osoby będące w profesjonalnych cyklach trenin-
gowych jak i osoby trenujące sporadycznie lub 
wcale. Formuła zawodów jest na tyle szeroka, że 
obok siebie mogą stanąć profesjonaliści jak i ab-
solutni amatorzy. Najważniejszy jest sukces, któ-
ry odnosimy z samym sobą. Dla jednych będzie 
to zdobycie tytułów mistrzowski, dla innych 
przejście całej trasy i pokonanie własnych słabo-
ści. Na zawodach organizowanych przez PFNW 
wszyscy są zwycięzcami!

ULGA DLA POSIADACZY 
WEJHEROWSKIEJ KARTY MIESZKAŃCA

Opłata startowa wynosi od 40-65 zł (w zależ-
ności od terminu zgłoszenia). Posiadacze Wej-
herowskiej Karty Mieszkańca będą mogli sko-
rzystać z 50-procentowej ulgi.

Zaznaczyć należy, że Wejherowo miało być 
organizatorem Mistrzostw Europy w  Półmara-
tonie, natomiast Finał Pucharu miał się odbyć 
w Ukrainie. Jednak wojna w Ukrainie spowodo-
wała, że wszystkie te finały odbywają się w Wej-
herowie. Wejherowo wyrasta na miasto ważne 
dla światowego nordic walking.

- O  zdrowotnych aspektach nordic walking 
powiedziano już bardzo wiele, ale warto zazna-
czyć, że w Wejherowie powstała oryginalna me-
todyka nauczania tej dyscypliny, którą zamie-
rzamy udoskonalać wraz z Ukraińcami, którzy 
stworzyli własne metody Ozdrowieńczej Szkoły 
Nordic Walking – mówi Olgierd Bojke, prezes 
Polskiej Federacji Nordic Walking. - Przed nor-
dic nalking w Wejherowie rysuje się wiele no-
wych zadań w tym takich. które mają światowy 
wymiar.

Źródło: UM Wejherowo

Dwa Finały i Mistrzostwa
WEJHEROWO | 15 października odbędzie się w Wejherowie Finał Pucharu Polski Nordic Walking, 
Finał Pucharu Europy NW oraz Mistrzostwa Europy w Półmaratonie NW. Zawodnicy będą rywalizo-
wać na jednym z trzech dystansów – 5, 10 i 21 km (półmaraton).
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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 Wejherowie, ul. 3 Maja 4 oraz na stronach 
internetowych: www.bip.powiatwejherowski.pl, 
www.powiatwejherowski.pl, 
www.uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl  zamieszczono, 
na okres 21 dni, wykaz nr VII/2022 nieruchomości 
stanowiących własność Skarbu Państwa,  
położonych w Wejherowie,  przeznaczonych  do 
zbycia w drodze darowizny na rzecz m. Wejherowa.

Wykaz  wywieszono w dniu  6 października 2022 r.

OGŁOSZENIE 159/2022/PR-Media-Group/DB

Wyróżnionych małżon-
ków oraz zebranych gości 
przywitał kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego, Grzegorz 
Gaszta. Prezydent Wejhe-
rowa Krzysztof Hildebrandt 
pogratulował szczęśliwym 
małżonkom-jubilatom.
- Ten piękny jubileusz jest 
Państwa wielkim świętem, to 
sukces wspólnej drogi życia, 
a także przykład wzajemnej 
tolerancji i akceptacji. Pań-
stwa postawa jest wzorem 
do naśladowania, dla całego 
społeczeństwa. Chciałbym 
życzyć Państwu wiele takich 
wspaniałych, radosnych dni 
oraz zdrowia i wszystkiego 
najlepszego – powiedział 
Krzysztof Hildebrandt, 

prezydent miasta.
Medale otrzymały małżeń-
stwa: Danuta i Krzysztof 
Baranowscy, Stanisława 
i Leon Formela, Lucyna i An-
drzej Glac, Irena i Stanisław 
Kożyczkowscy, Cecylia i Ma-
rian Lesner, Teresa i Piotr 
Milewscy, Władysława i Bru-

non Rzeppa, Janina i Jan 
Sznajder, Danuta i Stanisław 
Szumscy oraz Bernadeta 
i Eugeniusz Kowalewscy.
Wydarzenie uświęcił wy-
stęp muzyczny, wspólny 
toast oraz symboliczny 
poczęstunek.
Źródło: UM Wejherowo

MEDALE RÓŻY DLA SZCZĘŚLIWYCH PAR
WEJHEROWO | Dziesięć par, które przeżyły ze sobą wspólnie aż pół wieku otrzymały Me-
dale Róży „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” przyznane przez Prezydenta RP. Szczęśli-
wym jubilatom wyjątkowe wyróżnienia wręczał prezydent miasta, Krzysztof Hildebrandt.

fot. UM Wejherowo

Mieszkańcy zyskają również dostęp do Punk-
tu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON) 
znajdującego się też w  Eko Fabryce w  Wejherowie 
- wjazd od ul. Ekologicznej 7. Stosowna umowa 
między Gminą a  Zakładem Usług Komunalnych 
w Wejherowie została podpisana w dniu 29. wrze-

śnia. Na jaj mocy mieszkańcy mają możliwość bez-
płatnego oddania odpowiednio posegregowanych 
odpadów. Dotychczas na terenie gminy istniał tylko 
jeden taki punkt, zlokalizowany w Ekodolinie w Łę-
życach.

Źródło: UG Wejherowo
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Ekofabryka już dostępna 
GMINA WEJHEROWO | Na okres próbny 3 miesięcy, od dnia 1 października 2022 r. mieszkańcy Gminy 
Wejherowo będą mieli możliwość skorzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).
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Uroczystość prowadził Wójt Ryszard Kalkowski, który 
złożył gratulacje i odznaczył również medalami pary 
z długoletnim stażem. Były również gratulacje, życzenia, 
tort oraz tańce!
Cieszy nas bardzo, że w świętowaniu wzięło udział tak 
dużo par z terenu gminy Szemud. Dziękujemy za przygo-
towanie uroczystości Gminnemu Centrum Kultury, Sportu 
i Rekreacji w Szemudzie oraz Kołu Gospodyń Wiejskich. 
Zapraszamy również do hali sportowej w Bojanie na 
Gminny Dzień Seniora, który odbędzie się już 16 paź-
dziernika o godzinie 15:00.Kochani jubilaci jeszcze raz 
życzymy wszystkiego najlepszego i kolejnych cudownych 
lat spędzonych razem! - informuje Urząd Gminy Szemud.
Podczas tegorocznego Dnia Jubilata w Kielnie wystąpiła 
znana ceramiczka oraz wokalistka Małgorzata Kaszu-
bowska oraz nasz rodzimy Kaszubski Zespół Regionalny 
"Koleczkowianie" Dziękujemy i jeszcze raz gratulujemy 
naszym wspaniałym jubilatom!
Źródło: UG Szemud

SĄ PIĘKNYM PRZYKŁADEM 
MIŁOŚCI I WYTRWAŁOŚCI
GMINA SZEMUD | 3 października w Centrum Sportowym 
w Kielnie odbyło się bardzo wzruszające wydarzenie. Ju-
bilaci, którzy mają za sobą 50, 60, 65 i więcej lat spędzo-
nych razem złożyli sobie ponownie przysięgę małżeńską.

fot. UG Szemud

REKLAMA U/2022/PR-Media-Group/PR

Pierwszaki złożyły przysięgę
RUMIA | Ponad sześćset rumskich dzieci kilka tygodni temu po raz pierwszy rozpoczęło rok szkolny. Najpierw pierwszaki otrzymały listowne 
zaproszenia, a później uczestniczyły w uroczystym ślubowaniu i pasowaniu na ucznia.

W odbywającym się na hali MOSiR-u wyda-
rzeniu, oprócz dzieci, wzięli udział także rodzi-
ce, dziadkowie, wychowawcy, dyrektorzy oraz 
przedstawiciele władz miasta.

Odbywające się 12 i  13 września uroczysto-
ści tradycyjnie już rozpoczęły się od występów 
scenicznych. Tym razem o oprawę artystyczną 
zadbał chór międzyszkolny pod kierownictwem 
instruktora MDK-u  i  dyrygenta Krzysztofa 
Brzozowskiego oraz uczniowie z  Podstawowej 
Ekologicznej Szkoły Społecznej w  Rumi, któ-
rych przygotowały nauczycielki: Mariola Jurkie-
wicz oraz Agnieszka Reysowska-Szczepańska.

Następnie, po oficjalnym powitaniu i wprowa-
dzeniu pocztów sztandarowych, miało miejsce 
wspólne odśpiewanie hymnu państwowego. 
Punktem kulminacyjnym programu było zło-
żenie ślubowania. Pierwszaki przysięgały m.in. 
kochać ojczyznę, dbać o dobre imię szkoły, być 

przyjaciółmi roślin i zwierząt, a także swoim za-
chowaniem i nauką sprawiać radość innym.

– Bardzo się cieszę, że wspólnie z mieszkań-
cami, w  rodzinnym gronie, możemy uczestni-
czyć w tej pięknej i ważnej dla wszystkich uro-
czystości. Dzieci oficjalnie rozpoczynają jeden 
z najbardziej istotnych etapów w swoim życiu. 
Będą nawiązywać przyjaźnie, zdobywać wie-
dzę, przeżywać nowe doświadczenia, a później, 
mam nadzieję, dobrze wspominać te osiem lat 
spędzonych w szkole podstawowej – powiedział 
Michał Pasieczny, burmistrz Rumi.

Po ślubowaniu przedstawiciele władz miasta 
oraz dyrektorzy placówek przystąpili do paso-
wania uczniów za pomocą ogromnych ołów-
ków. W dowód oficjalnego wstąpienia do szkol-
nej społeczności wszystkie maluchy otrzymały 
okolicznościowe dyplomy, szkolne tarcze oraz 
ekologiczne gadżety, które zostały im wręczone 

przez miejskich ekobohaterów. Zwieńczeniem 
uroczystości było wykonanie pamiątkowych 
zdjęć, w tym grupowych fotografii.

Pierwszego dnia ślubowań (12 września) pełno-
prawnymi pierwszakami stały się dzieci ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 im. Józefa Wybickiego, Szkoły 
Podstawowej nr 6 im. Aleksandra Majkowskiego, 
Szkoły Podstawowej nr 7 im. Karola Wojtyły oraz 
Szkoły Podstawowej nr 10 im. Jana Brzechwy.

Drugiego dnia ślubowań (13 września) głów-
nymi bohaterami uroczystości były pierwszaki 
ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Janusza Korcza-
ka, Szkoły Podstawowej nr 8 im. ks. Stanisława 
Ormińskiego, Szkoły Podstawowej nr 9 im. kpt. 
ż. w. Karola Olgierda Borchardta, Publicznej 
Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek im. Świę-
tej Rodziny, Szkoły Podstawowej Kreatywni oraz 
Podstawowej Ekologicznej Szkoły Społecznej.

Źródło: UM Rumia fo
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Piotr Biankowski to były rugbista Arki 
Gdynia, triathlonista i  jeden z  najlep-
szych pływaków ekstremalnych na świe-
cie. Tym razem przepłynie maraton „20 
mostów” wokół wyspy Manhattan, który 
zaliczany jest do najbardziej prestiżowej 
w  świecie pływania długodystansowego 
tzw. Potrójnej Korony Pływania (wraz 
z  przepłynięciem kanału La Manche 
między Anglią i Francją oraz kanału Ca-
talina u wybrzeża Kalifornii).

Nowojorski maraton to dystans aż 48,5 
km obejmujący przepłynięcie kolejno 
trzech głównych rzek – East River z Mo-
stem Brooklińskim na granicy dzielnic 
Brooklyn i Queens, rzeki Harlem pomię-
dzy Manhattanem a  Bronxem oraz po-
tężnej rzeki Hudson z widokiem na most 
Waszyngtona oddzielającej Manhattan od 
stanu New Jersey.

Piotr Biankowski zmierzy się z  woda-
mi wokół Manhattanu jako trzeci Polak 
w  historii. Będzie to kolejny w  jego ka-
rierze ekstremalny wyczyny pływacki. 
Niedawno jako pierwszy Polak przepłynął 
legendarne jezioro Loch Ness w  Szko-
cji. Przepłyniecie akwenu liczącego 37 
km długości zajęło mu nieco ponad 12 
godzin. Rok wcześniej, po 15 godzinach 
walki z  żywiołem i  przebyciu aż 60 km, 
przepłynął w  ekstremalnie trudnych wa-
runkach Kanał La Manche.

- Most to skrócenie dystansu, drogi 
niezbędnej do pokonania – mówi Piotr 
Biankowski. – Most tradycyjnie łączy, 
a  nie dzieli. Dzięki niemu powstają nowe 
możliwości, nawiązuje się współpraca. 
Most jest stabilny, pomocny, potrafi wiele 
udźwignąć pomagając wszystkim. Taka jest 
właśnie działająca w Polsce od 20 lat Fun-

dacja Ronalda McDonalda. Jestem dumny, 
że mogę być jej Ambasadorem. To organi-
zacja charytatywna, pożytku publicznego. 
Dumą napawa mnie fakt, że moja próba 
opłynięcia Manhattanu zapoczątkuje pro-
ces zbierania środków na budowę kolejne-
go, trzeciego Domu Ronalda McDonalda  
w Polsce. Miejsca, gdzie rodzice i najbliżsi 

ciężko chorych dzieci leczonych w warun-
kach szpitalnych znajdują pomoc oraz bez-
płatną gościnę w godnych, komfortowych 
warunkach – podkreśla.

Swoje wyzwanie rumianin podejmie we 
wtorek, 11 października. Tym razem swoje 
pływackie wyzwanie łączy z  bardzo kon-
kretnym wsparciem tej organizacji – chce 

zebrać środki na wsparcie budowy nowego 
Domu Ronalda McDonalda jaki powstanie 
przy największym w Polsce szpitalu pedia-
trycznym, Instytucie Pomniku Centrum 
Zdrowia Dziecka w Warszawie.

Każdy może wesprzeć tę akcję, wpła-
cając darowiznę online poprzez portal 
Zrzutka.

Rumianin przepłynie pod 20 
nowojorskimi mostami wpław dla 
chorych dzieci

PŁYWANIE | Z kolejnym ekstremalnym wyzwaniem zmie-
rzy się sportowiec z  Rumi. Pływak Piotr Biankowski już za 
kilka dni opłynie Manhattan. Cel? Chce w ten sposób wspo-
móc budowę trzeciego Domu Ronalda McDonalda w Polsce.
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Swoje mecze jednocześnie rozgrywały drużyny 
Akademia Tenisa Stołowego II Reda (II liga) i ATS 
IV. W  drugiej rundzie redzcy drugoligowcy po 
wyrównanych pojedynkach z ASIST KS Beniami-
nek 03 Starogard Gd., kociewskim miastem gdzie 
zaczynał swoją karierę Andrzej Grubba legenda 
polskiego tenisa stołowego, niestety przegrała 
najmniejszym możliwym rezultatem 4:6. W tym 
meczu, na tym szczeblu rozgrywek swój pierwszy 
punkt zdobył rodowity redzianin Tomasz Siudek.

Punktowali: Wojciech Cierlica 2pkt.; Tomasz 
Siudek1pkt.; debel Bernard Blaszczuk, Krzysztof 
Szwemin1pkt.; Krzysztof Bohn 0pkt.

W meczu przyjaźni pomiędzy ATS IV z sąsiada-
mi Salos Rumia 8:2.

Debiut w rozgrywkach ligowych zanotował tak-
że redzianin, wychowanek ATS, Szymon Drwal.

Źródło: UM Reda

Ligi tenisa stołowego w SP 2
TENIS STOŁOWY | W przedpołudnie pierwszej soboty października sala Szkoły Podstawowej nr 2 im. 
Małego Trójmiasta Kaszubskiego zapełniła się stołami do tenisa stołowego.
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W piątym odcinku szóstej edycji programu 
Ninja Warrior Polska na torze mogliśmy zo-
baczyć jednego z najmłodszych i najbardziej 
utalentowanych uczestników w tej edycji. 
22-letni Jan Tatarowicz pochodzi z Milwina 
w Gminie Luzino, obecnie mieszka w Gdań-
sku. W życiu codziennym jest studentem 
Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu 
im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku. Młody 
sportowiec próbuje swoich sił również jako 

trener w dziedzinie street workout’u.
Występ jaki zaprezentował w odcinku 
programu zapewnił mu przepustkę do finału, 
a prowadzący urzeczeni jego zdolnościami 
mówili, że utalentowany młodzieniec: „rośnie 
na ich oczach”.
Finał Ninja Warrior Polska z udziałem Jana 
Tatarowicza będzie można oglądać już 11 
października.
Źródło: UG Luzino

MIESZKANIEC GMINY LUZINO W FINALE 
TELEWIZYJNEGO SHOW
AKTYWNOŚĆ | Fabułą programu jest pokonywanie ekstremalnego toru przeszkód przez 
zawodników. Jednym z nich jest Jan Tatarowicz pochodzący z Milwina.

fot. Jan Tatarowicz - Tatar Workout/fb
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