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„Klimat w szkołach metropolii” 
GMINA WEJHEROWO | Program "Klimat w szkołach metropolii" to największy projekt edukacyjny w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-
Sopot, realizowany w 40 szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Metropolia na realizację projektu dostała 
3 mln zł dofinansowania z  Programu Śro-
dowisko, Energia i  Zmiany Klimatu, finan-
sowanego ze środków norweskiego Mecha-
nizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego oraz budżetu państwa. Za te 
pieniądze nie tylko zakupiony został sprzęt 
multimedialny dla szkół, ale też wybudowa-
ne zostaną m.in. ogrody deszczowe, ściany 
zieleni, przeszkoleni zostaną nauczyciele, do-
starczone sadzonki i sprzęt do nasadzeń. Pla-
cówki te otrzymają monitory interaktywne 
lub laptopy z projektorami, o łącznej wartości 
prawie 300 tys. zł.

Projekt realizowany jest w dwóch placów-
kach na terenie Gminy Wejherowo- w Szko-
le Podstawowej w  Gościcinie oraz Szkole 
Podstawowej nr 2 w Bolszewie. Z tej okazji 
w szkole w Gościcinie odbyła się uroczystość 
przekazania monitora interaktywnego, któ-

ry będzie wykorzystywany między innymi 
w czasie lekcji dotyczących przeciwdziałania 
skutkom zmian klimatu. Wiosną wybudo-
wana zostanie także na jej terenie zielona 
ściana. Jak podkreślił dyrektor szkoły w Go-
ścicinie, Arkadiusz Malinowski, tego typu 
pomoce są niezwykle użyteczne w procesie 
edukacji i sprawdzają się w miejscowej pla-
cówce od wielu lat.

W  uroczystości udział wzięli: wójt- Prze-
mysław Kiedrowski, pełnomocnik prezesa 
zarządu Obszaru Metropolitalnego- Emilian 
Stańczyszyn oraz dyrektorzy i koordynatorzy 
z placówek biorących udział w projekcie z te-
renu powiatu wejherowskiego.

Na zakończenie uczniowie miejscowej 
szkoły przeprowadzili krótką prezentację 
możliwości jakie daje nowo pozyskana tablica 
w prowadzeniu zajęć.

Źródło: UG Wejherowo fo
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Odznaczenie wręczył Minister Edukacji 
i Nauki Przemysław Czarnek podczas 
uroczystości, która odbyła się w przeded-
niu Święta Edukacji Narodowej w Kance-
larii Prezesa Rady Ministrów.
– Serdecznie dziękuję za to wyróż-
nienie, które jest docenieniem pracy 
na rzecz rozwoju edukacji na terenie 
powiatu wejherowskiego – powiedziała 
Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.
Medal Komisji Edukacji Narodowej to 
polskie odznaczenie resortowe nadawa-
ne za szczególne zasługi dla oświaty 
i wychowania przez Ministra Edukacji 
i Nauki. Medalowi patronuje Komisja 
Edukacji Narodowej – pierwszy w Pol-
sce i Europie centralny organ władzy 
oświatowej, powołany przez Sejm 14 
października 1773 r. na wniosek króla 
Stanisława Poniatowskiego.
Źródło: Starostwo Powiatowe 
w Wejherowie

MEDAL DLA STAROSTY ZA PRACĘ NA RZECZ OŚWIATY
POWIAT | Starosta Wejherowski Gabriela Lisius została uhonorowana „Medalem Komisji Edukacji Narodowej” za szcze-
gólne zasługi dla oświaty i wychowania.

fot. Starostwo Powiatowe w Wejherowie

Projekty murali, które mają upiększyć stacje transfor-
matorowe zostały wybrane w konkursie organizowanym 
przez Urząd Miasta Rumia oraz spółkę Energa Opera-
tor. Murale przedstawiają ekologiczne nawyki związane 
z segregacją odpadów.

Prace są wykonywane przez firmę Wallart – Murale 
Artystyczne i Reklamowe. Działające od kilkunastu lat 
przedsiębiorstwo wykonywało podobne murale między 
innymi w Goleniowie, Łodzi, Bydgoszczy czy Drawsku 
Pomorskim. Rumia będzie pierwszym samorządem na 
Pomorzu, dla którego Wallart zrealizuje taki projekt.

Zakończenie prac nad muralami planowane jest do 
końca października tego roku. Nowy wizerunek zyskają 
transformatory na ulicach: Chylońskiej, Dąbrowskiego, 
Gdańskiej, Pomorskiej, Różanej i Świętopełka.

Źródło: UM Rumia
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Murale na stacjach transformatorowych
RUMIA | Pierwsze murale zdobią już stacje trans-
formatorowe. Postępami w pracy nad nimi dzieli się 
Miasto Rumia na swoim profilu w mediach społecz-
nościowych.
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Do udziału w  sympozjum zaproszonych zostało kilkunastu arty-
stów z  różnych państw: Bośnia, Serbia, Kosowo, Albania, Macedo-
nia, Włochy, Niemcy, Dubaj, Polska, Turcja, a efektem była wystawa 
plenerowa plastyków.

Międzynarodowe Sympozjum Sztuki w Turcji to przede wszystkim 
wymiana ciekawych doświadczeń artystycznych. Jak mówi Longina 
Wysocka, prezes Stowarzyszenia Artystów Plastyków „Pasja”, sym-
pozjum przybrało charakter pleneru, a więc poza spotkaniami, mini-
-wykładami i budowaniem relacji wewnątrz środowiska artystyczne-
go, stało się tłem dla regularnej, intensywnej pracy, której efektem 
była wystawa na plaży.

- Spędzaliśmy czas na wspólnym malowaniu, poznawaliśmy histo-
rię miasta naszych gospodarzy, ale także dzieliliśmy się opowieścia-
mi ze swoich krajów - mówi Longina Wysocka. - Z Şarköy przywio-
złam same pozytywne wspomnienia i bardzo dziękuję przyjaciołom 
za zaproszenie i niezapomniane chwile.

Organizatorami i gospodarzami byli Derya Avci, Kenan Sahir i Bo-
sko Durickovic.

Źródło: UM Wejherowo

Wejherowianka na 
międzynarodowym 
sympozjum sztuki
WEJHEROWO | Wejherowianka Longina Wysocka reprezentowała 
Polskę uczestnicząc w VII Międzynarodowym Sympozjum Sztuki 
w Şarköy, Turcji.
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W ramach wsparcia rozwoju cyfrowego 
dzieci z rodzin byłych pracowników PGR, 
gmina Szemud pozyskała grant, który 
umożliwił zakup sprzętu elektroniczne-
go. To okazja do wyrównania szans oraz 
zlikwidowania ograniczenia związane-
go z nauką zdalną. Dzięki tej inicjatywie 
młodzi mieszkańcy gminy otrzymają 
laptopy i tablety potrzebne do nauki i roz-
wijania pasji. Wniosek o  dołączenie do 
rządowego programu złożyły 1604 gminy 
z  całej Polski. Gminie Szemud udało się 
pozyskać na ten cel 205 620 zł.

17 października w  Centrum Muzycz-
nym w  Kielnie wójt gminy Szemud Ry-
szard Kalkowski wręczył dzieciom i mło-
dzieży sprzęt komputerowy zaopatrzony 
w odpowiednie oprogramowanie.

- Dbamy o to, aby żadna grupa społeczna 
nie była wykluczona. Korzystanie z  rządo-
wych programów, grantów i dofinansowań 
pozwala nam na wyrównanie szans. Cieszy-
my się, że udało nam się pozyskać dofinan-
sowanie. To nowa, cyfrowa epoka w szkol-
nictwie - mówi wójt Ryszard Kalkowski.

Źródło: UG Szemud

Gmina uzyskała grant na zakup 
nowoczesnego sprzętu do nauki

GMINA SZEMUD | Łącznie 63 komputerów, laptopów oraz tabletów trafiło do mieszkańców gminy Szemud. Gmina pozyskała środki na zakup z Pro-
gramu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
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Jak co roku w październiku królowała 
Senioriada. Najstarsi mieszkańcy Redy 
mieli okazję świętować ten dzień w Fa-
bryce Kultury. Wszystko rozpoczęło 
się pochodem ulicami miasta, barwny 
korowód dotarł do sali widowiskowej 
Fabryki Kultury spod Miejskiej Biblio-
teki Publicznej, przechodząc przez 
Miejski Park Rodzinny. Wszystkich 
przywitał zespół Redzanie, a następnie 
dyrektorzy Katarzyna Zielińska i To-
masz Wiśniewski zapoznali zgroma-
dzonych z przebiegiem uroczystości. 
Zastępca burmistrza Łukasz Kamiński 
wręczył symboliczny klucz do bram 
miasta królowej i królowi Senioriady, 
po czym piosenką zauroczyła wszyst-
kich pani Teresa Lubelska. Po odczy-
taniu specjalnie powstałego na ten 
dzień wiersza pani Marii Preny „Klub 
Seniora” wicemarszałek województwa 
Pomorskiego Wiesław Byczkowski 
wręczył nagrodę „Pomorskie dla 
seniora” w kategorii przedsiębiorca 
przyjazny seniorom firmie Nordwik 
i jej właścicielom państwu Gabrieli 
i Krzysztofowi Wróbel.
Kolejną atrakcją przygotowaną dla 
publiczności był spektakl „Pszczółka 
Maja” w reżyserii aktora Miejskiego 
Teatru w Gdyni Piotra Biedronia, po 
którym wręczone zostały wyróżnienia 
dla „Seniorów roku 2022”. Wyróżnienia 
otrzymali: pani Jarosława Jóźwiakow-
ska, wicemistrzyni olimpijska w skoku 

wzwyż z Rzymu; pan Michał Kacz-
marek, redzki dokumentalista oraz 
Waldemar Falkiewicz, od niedawna 
zajmujący się aktorstwem i zabawia-
niem redzkiej publiczności.
- Od lat zwracamy szczególną uwagę 
na rolę seniorów w życiu społecznym 
naszego miasta. Życzę wszystkim 
seniorom, aby znajdowali czas na re-
alizację swoich pasji i zainteresowań, 
aby każdy dzień przynosił radość i sa-
tysfakcję - mówi zastępca burmistrza 
Łukasz Kamiński.
Redzka Rada Seniorów podziękowała 
wspierającym je instytucjom – Miej-
skiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji, 
Zespołowi Szkolno-Przedszkolne-
mu nr 1, Powiatowemu Zespołowi 

Szkół, Miejskiej Bibliotece Publicznej 
oraz Fabryce Kultury. Zgromadze-
ni seniorzy wysłuchali wystąpienia 
prezesa Stowarzyszenia MANKO 
prowadzącego projekt Ogólnopolskiej 
Karty Seniora oraz zostali zapoznani 
z najnowszymi trendami sprzętowymi 
i oprzyrządowaniem medycznym dla 
osób starszych. Wydarzenie zakoń-
czyła wspólna zabawa i śpiewy pod 
przewodnictwem zespołu Alibii. Za 
kulisami dla zgromadzonych gości 
przygotowano wystawę rękodzieła 
redzkich seniorów, dostępny był punkt 
pomiaru ciśnienia oraz stanowisko 
PCPR Wejherowo wspierające ideę 
pieczy zastępczej.
Źródło: UM Reda

SENIORIADA 2022
REDA | W ubiegły piątek całe miasto 
Reda usłyszało o seniorach.

fot. Michał Kaczmarek

Organizatorem i pomysłodawcą banku słoików jest Ekofabryka, któ-
ra po raz kolejny wychodzi do mieszkańców Wejherowa z ekologicz-
ną propozycją. Zamiast wyrzucać nadmiar tych szklanych opakowań 
można je przynieść do Banku słoików, a z pewnością znajdą się osoby, 
które chętnie je przyjmą. Zysk jest co najmniej potrójny: odbiorca sło-
ika zaoszczędzi pieniądze + wyprodukuje mniej odpadów + zaoszczę-
dzi surowce naturalne = działanie proekologiczne.

Regał, na którym można ustawiać słoiki lub je odbierać został zbu-
dowany z materiałów z odzysku.

Źródło: UM Wejherowo

Otwarto bank 
słoików
WEJHEROWO | Od wczoraj, od godz. 9:00 na wejherowskim targo-
wisku przy ul. Rzeźnickiej stoi pierwszy Bank słoików.
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Z tej okazji zastępca burmistrza Łukasz Kamiń-
ski wraz z  Panią Karoliną Bochan – przewodni-
czącą Komisji Oświaty Rady Miejskiej w  Redzie, 
wręczyli nagrody dla nauczycieli z  redzkich 
placówek oświatowych. Na spotkaniu w  Urzę-
dzie Miasta dokonano krótkiego podsumowania 
ostatnich zmian jakie nastąpiły w  edukacji oraz 
życzono zebranemu gronu pedagogicznemu dużo 
radości w wykonywanej pracy na rzecz najmłod-
szych mieszkańców Redy.

- Jak co roku Burmistrz Miasta wspierany przez 

komisję opiniującą przyznaje nagrody dla naj-
lepszych nauczycieli z  terenu miasta. Doceniamy 
ogromny wkład nauczycieli pełnych pasji oraz 
poświęcenia w  tym zawodzie. Podziwiamy ich 
codzienny trud w  przygotowaniu młodego poko-
lenia do życia we współczesnym świecie. Wszyst-
kim pracownikom oświaty z okazji Dnia edukacji 
Narodowej należą się słowa uznania oraz życzenia 
szczęścia i powodzenia w pełnieniu dalszej misji – 
mówi zastępca burmistrza Łukasz Kamiński.

Źródło: UM Reda
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Wręczono nagrody 
dla nauczycieli
REDA | 13 października obchodziliśmy miejski Dzień Edukacji Narodowej.

Gośćmi wieczoru jazzowego był trójmiejski 
zespół Przemka Dyakowskiego & Take it 
easy, o ile członkowie zespołu mieli okazję 
gościć już na deskach sceny Fabryki, 
o tyle dla lidera zespołu był to debiutancki 
koncert w tym obiekcie. Zaprezentowane 
piosenki były premierowe w wykonaniu 
grupy i  prezentujące materiał przygoto-
wany na nową płytę zespołu. Nowa płyta 
będzie zawierała utwory oparte na pio-
senkach przedwcześnie zmarłej Ludmiły 
Jakubczak. Uczestnicy koncertu usłyszeli 
m. in. znane przeboje, takie jak „Gdy Mi 
Ciebie zabraknie”, „Szeptem”, „Do widzenia 
Teddy”. Wypełniona do ostatniego miejsca 

sala gorąco przyjęła znanych trójmiejskich 
muzyków: Przemek Dyakowski – sakso-
fon; Joanna Knitter- śpiew; Artur Jurek 
– klawisze i Organy Hammonda: Dominik 
Bukowski -wibrafon: Janusz Mackiewicz – 
kontrabas; Maks Kreft – perkusja; Wojciech 
Staroniewicz – saksofon.
Kolejną okazją do posłuchania jazzu, ko-
neserzy tego gatunku muzyki, będą mieli 
3 listopada 2022 roku na piątej edycji 
wydarzenia: „Redzkie zaduszki jazzowe”, 
które odbędą się jak zwykle w kościele 
WNMP i św. Katarzyny Aleksandryjskiej 
w Redzie.
Źródło: UM Reda

KONCERT Z CYKLU „JAZZ W FABRYCE KULTURY”
REDA | Niemal tradycją stają się niedzielne wieczory opatrzone muzyką jazzową. 
Tym razem 16 października redzka Fabryka Kultury zaprosiła miłośników muzyki 
jazzowej na kolejny koncert z cyklu „Jazz w Fabryce Kultury”.

fot. Michał Kaczmarek

OGŁOSZENIE 165/2022/PR-Media-Group/DB

MATKI

Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius

wraz z Zarządem Powiatu
oraz współpracownicy ze Starostwa Powiatowego w Wejherowie

Pani

składa

BEACIE KUSTUSZ
wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy z powodu śmierci

Doceniono pracę we wdrażaniu innowacyjnych 
sposobów obsługi klienta. Na ten sukces złożyła 
się praca całego zespołu Urzędu Gminy.Wdrożono 
szereg rozwiązań, które pomagają mieszkańcom 
załatwiać większość spraw urzędowych nie wycho-
dząc z domu. Przybliżono urząd dzięki Gminnemu 
Systemu Komunikacji Online (eUrząd), Elektro-
nicznemu Systemowi Zarządzania Dokumentami 
(Wewnętrzny System Zarządzania Dokumentami), 
Portalowi Inwestora, Aplikacji M Instytucja oraz 
aplikacji Evenio (zarządzania odpadami komunal-
nymi). Kierownik referatu podatkowego Zbigniew 
Toporek oraz inspektor Przemysław Bartnik, 
przedstawili na kongresie w Warszawie w jaki spo-
sób innowacje zmieniły samorząd. Gmina Szemud 

była reprezentowana również przez Wójta Gminy 
Szemud Ryszarda Kalkowskiego i Sekretarza Gmi-
ny Szemud Barbarę Rzeszewicz.

- Jeszcze raz dziękuję całemu zespołowi za wdro-
żenie tych ważny dla mieszkańców i  dla nas in-
nowacji. One wytyczają kolejny kierunek zmian 
w Gminie Szemud, chcemy być dostępni oraz bez-
problemowo obsługiwać w sprawach urzędowych. 
Kolejną innowacją oraz całkiem odmiennym po-
dejściem do funkcjonowania urzędu będzie Cen-
trum Samorządowe w  Szemudzie. Jesteśmy na 
ukończeniu inwestycji i z dumą będziemy prezen-
tować zastosowane tam rozwiązania - mówi wójt 
Ryszard Kalkowski.

Źródło: UG Szemud

Ogólnopolskie 
wyróżnienie 

GMINA SZEMUD | 19 października w Warszawie na VI Krajowym Kongre-
sie Sekretarzy samorząd Gminy Szemud został wyróżniony w  konkursie 
"Dobre praktyki organizacji i zarządzania w administracji samorządowej", 
który organizowany jest przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. 
Jerzego Regulskiego.
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O  tym, że nowe połączenie drogowe 
między Władysławowem a drogą krajową 
nr 6 jest potrzebne nikogo nie trzeba prze-
konywać. Każdy kto, zwłaszcza w sezonie 
letnim, ale także poza nim, przejeżdża 
przez Rumię i  Redę w  kierunku Wejhe-
rowa napotyka na korki przy zjeździe na 
półwysep. Dzięki nowemu połączeniu ma 
się to zmienić.

Projekt Via Maris nazywany jest drogą 
rozwoju. Arteria będzie stanowić tra-
sę tranzytową dla kierowców jadących 
w  stronę północnych rejonów woje-
wództwa pomorskiego. Ma to znaczenie 
zwłaszcza w  kontekście planowanych 
działań związanych z rozwojem morskich 
farm wiatrowych na Bałtyku. Via Ma-
ris znacząco usprawni dojazd do portów 
serwisowych, ale także pozwoli odciążyć 
ruch na drogach: DK 6 w Redzie i woje-
wódzkiej 216 na odcinku z Redy do Wła-
dysławowa.

Od lat starano się o  rozpoczęcie dzia-
łań w  kierunku powstania nowego połą-
czenia. Rząd wielokrotnie deklarował, że 
prace rozpoczną się lada moment, jednak 
do tej pory te obietnice nie zostały speł-
nione. Z pomocą przyszli samorządowcy 
z  północnych rejonów województwa po-
morskiego. W grudniu 2021 roku władze 
9 gmin i  2 powiatów podpisały list in-
tencyjny dotyczący współpracy w  spra-
wie drogi Via Maris. Podczas spotkań 

i  konsultacji samorządowcy wskazywali 
możliwości przebiegu trasy, deklarowali 
również wkład finansowy. Dzięki temu 
możliwe stało się podpisanie, 14 paź-
dziernika w Pucku, umowy na wykonanie 
dwóch niezwykle ważnych dokumentów: 
Studium sieciowego i  Studium koryta-
rzowego, które pozwolą odpowiedzieć na 
kluczowe pytania: Jaka będzie kategoria 
drogi? Kto powinien być jej zarządcą? 
Którędy powinna przebiegać trasa łącząca 

Władysławowo z  obecną drogą krajową 
nr 6?

- Na tę inwestycję czekamy od czasów, 
gdy gwałtownie wzrósł ruch samochodo-
wy w kierunku Pucka, Władysławowa, na 
Półwysep Helski. Bardzo byśmy chcieli, 
aby ta droga była nie tylko taką swoistą 
Zakopianką na północy, ale też, by speł-
niała wiele funkcji. Via Maris ma ułatwiać 
dostęp do portu w Gdyni, do obszarów in-
westycyjnych Rumi i Kosakowa, do Puc-

ka, do portu we Władysławowie i  całego 
Półwyspu Helskiego – podkreśla Mieczy-
sław Struk, marszałek województwa po-
morskiego. – Na początek musi powstać 
dokumentacja, która będzie skorelowana 
z Drogą Czerwoną. Zarząd województwa 
pomorskiego zdecydował się wyasygno-
wać środki finansowe na ten cel z  tak 
zwanej pomocy technicznej. Jesteśmy już 
po przetargu, podpisana została umowa 
i  będziemy realizować projekt. Ta droga 

jest niezwykle istotna, jeszcze jej waga nie 
jest do końca doceniana na poziomie kra-
jowym, ale zrobimy wszystko, aby w War-
szawie otworzono szerzej oczy. Warto tę 
inwestycję wspomagać, bo ma ona służyć 
mieszkańcom i  przedsiębiorcom z  całej 
Polski – podsumowuje.

Budowa nowej drogi to długi i skompli-
kowany proces, a nam, mieszkańcom po-
wiatu wejherowskiego, pozostaje jedynie 
cierpliwie czekać na jej finał.

Źródło: UM Rumia
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Droga Via Maris rysuje się na horyzoncie
POWIAT | Którędy Via Maris zostanie poprowadzona i kiedy ruszy budowa? - to najważniejsze pytania, na które chcielibyśmy znać odpowiedź. 14 październi-
ka w Pucku została podpisana umowa na stworzenie dokumentacji drogi Via Maris. W spotkaniu uczestniczyli samorządowcy i marszałek Mieczysław Struk.
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Powiat Wejherowski
www.powiatwejherowski.pl /powiatwejherowski

Gala Jubileuszowa, odbywająca się 
w Święto Edukacji Narodowej, była oka-
zją do uhonorowania osób zasłużonych 
dla oświaty Medalami Komisji Edukacji 
Narodowej, Nagrodami Starosty Wejhe-
rowskiego oraz Dyrektora Szkoły. 

– Z  okazji obchodów Powiatowe-
go Dnia Komisji Edukacji Narodowej 
składam wszystkim Państwu – nauczy-
cielom, pedagogom, psychologom, wy-
chowawcom, instruktorom, doradcom 
edukacyjno-zawodowym oraz pracow-
nikom administracji i  obsługi wyrazy 

uznania i  najserdeczniejsze podzięko-
wania za codzienny wysiłek i zaangażo-
wanie wkładane w wykonywanie odpo-
wiedzialnej pracy związanej z  edukacją 
i  wychowaniem młodego pokolenia – 
powiedziała podczas Gali Jubileuszowej 
Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.

 Podczas święta oficjalnie oddano do 
użytku nowe skrzydło szkoły z  nadbu-
dowaną kondygnacją, w którym znalazły 
się m.in. nowoczesne pracownie – mate-
matyczna, biologiczna, fizyczna, infor-
matyczna, językowa, laboratorium che-

miczne, a także winda. Placówka zyskała 
także nową elewację. Koszt inwestycji 
wyniósł ponad 9 mln zł, z  czego 3 mln 
zł pozyskano z Rządowego Funduszu In-
westycji Lokalnych oraz 90 tys. zł z Pań-
stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na dźwig osobowy.

– 14 października 2022 r. zapisuje się 
na trwałe w  annałach Powiatowego Ze-
społu Szkół nr 1 w  Wejherowie faktem 
uroczystego otwarcia zmodernizowa-
nego i  rozbudowanego budynku, który 
zyskuje nowoczesne na miarę XXI w. ob-

licze. Jestem pewna, że nowe w pełni wy-
posażone gabinety przedmiotowe oraz 
zmodernizowana, przyjazna i atrakcyjna 
przestrzeń Liceum „Sobieskiego” przy-
czyni się do osiągania kolejnych sukce-
sów edukacyjnych i  wychowawczych. 
Inwestycja ta wpisuje się w ciąg zadań re-
montowo-inwestycyjnych realizowanych 
przez Powiat Wejherowski w placówkach 
edukacyjnych, których celem jest stała 
troska Zarządu Powiatu Wejherowskiego 
o rozwój bazy dydaktycznej, zapewnienie 
jak najlepszych warunków nauki i pracy 
oraz wysoki poziom edukacji – powie-
działa podczas uroczystości Starosta 
Wejherowski Gabriela Lisius. 

I  Liceum Ogólnokształcące w  Wejhe-
rowie to najstarsza placówka edukacyj-
na na terenie powiatu, która na trwałe 
wpisała się w  historię miasta Wejhero-
wa. Szkoła może poszczycić się bogatym 
dorobkiem, licznymi osiągnięciami dy-
daktyczno-wychowawczymi oraz wie-
loma wybitnymi absolwentami. I  LO 
ukończyli m.in. ks. Edmund Roszczy-
nialski, prof. Gerard Labuda – wybitny 
historyk, Franciszek Grucza – pisarz 
i  działacz kaszubski, dr Antoni Liedt-
ke – historyk sztuki, dr Alojzy Jagalski 
– chirurg i  długoletni dyrektor wejhe-
rowskiego szpitala oraz Maciej Mieczni-
kowski – artysta muzyk.

– Nowe wyzwania organizacyjne spo-
wodowane reformą ustroju szkolnego, 
wybuch pandemii w 2020 r. i wielomie-
sięczne nauczania zdalne zmobilizowały 
całą społeczność szkolną i nie zatrzyma-
ły rozwoju Liceum. Od lat utrzymujemy 
najwyższą jakość edukacji i  wychowa-

nia. Od 2019 r. w  szkole funkcjonują 
oddziały dwujęzyczne z  językiem an-
gielskim. Dzięki Akredytacji Erasmus+ 
otrzymanej w 2020 r. i projektom euro-
pejskim z  udziałem uczniów i  nauczy-
cieli, z  powodzeniem kontynuujemy 
współpracę międzynarodową  na szero-
ką skalę. Na przestrzeni ostatnich pięciu 
lat znacząco wzrosła liczba kandyda-
tów wybierających „Sobieskiego”. Nasi 
uczniowie odnoszą także liczne sukcesy 
w konkursach na arenie krajowej i mię-
dzynarodowej – mówiła Dyrektor PZS 
nr 1 w Wejherowie Katarzyna Bojke. 

Placówka została założona 15 paź-
dziernika 1857  r. jako czteroklasowe 
gimnazjum i  na początku mieściła się 
w opustoszałych budynkach poklasztor-
nych. W 1861 r. przekształcono ją w peł-
ne gimnazjum klasyczne z nauką języka 
łacińskiego, greckiego i  hebrajskiego. 
24 września 1866 r. szkoła przeniosła 
się do nowo wybudowanej siedziby na 
rogu ulic Sobieskiego i  Sienkiewicza 
(obecna Szkoła nr 4). Po odzyskaniu 
niepodległości przez Polskę Liceum 
pełniło funkcję kuźni kadry inteligencji 
dla odradzającego się Państwa Polskie-
go. Dnia 1 września 1920 r. pierwszym 
dyrektorem Polakiem został Andrzej 
Wyka. W  1922 r. placówce nadano na-
zwę Państwowego Gimnazjum i Liceum 
im Króla Jana III Sobieskiego. W  1953 
r. siedzibę szkoły przeniesiono do nowe-
go budynku przy ulicy Śmiechowskiej 
20 (obecna Szkoła Podstawowa Nr 6). 
W  obecnym miejscu, w  budynku przy 
ulicy Bukowej 1, Liceum mieści się od 7 
listopada 1965 r.

I LO w Wejherowie ma już 165 lat
I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego, które wchodzi w skład Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie, ob-
chodziło jubileusz 165-lecia istnienia. Wydarzenie było okazją do przypomnienia bogatej historii szkoły, złożenia życzeń i gratulacji, 
a przede wszystkim przekazania podziękowań wszystkim tym, którzy tworzyli, rozwijali i wspierali szkołę na przestrzeni tych lat. 
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OPEC na bieżąco dba o  stabilne dzia-
łanie całego systemu, aby przez cały rok 
zapewnić nieprzerwaną dostawę ciepła 
i w tzw. sezonie grzewczym uniknąć zda-
rzeń awaryjnych. 

PRZYGOTOWANIE DO SEZONU 
GRZEWCZEGO
• w  okresie letnim w  ciepłowni Nanice 

przeprowadzono czynności serwisowe 
dotyczące przygotowania kotłów i  ich 
podzespołów do sezonu grzewczego,

• w  kogeneracji obecnie wykonywany 
jest remont silnika Rolls – Royceʼa, 
który polega na wymianie dwóch gło-
wic cylindra,

• wykonano szereg prac na sieciach i wę-
złach ciepłowniczych, w tym m.in.:
- montaż systemu zdalnego odczytu 

układów pomiarowych,
- montaż w  węzłach ciepłowniczych 
regulatorów różnicy ciśnień najbardziej 
oddalonych od źródła dla poprawy re-
gulacji dyspozycji ciśnień sieci ciepłow-
niczej,
- remont nowego typu węzła w  szkole 
nr 4 – Sobieskiego 300 – wymiana au-
tomatyki, wymienników oraz nieefek-
tywnej hydrauliki,
- wymiana wymiennika ciepła w węźle 
basenu miejskiego w szkole nr 8,
- budowa przyłącza wysokoparame-
trowego – ul. Szczukowskiej 9 w Wej-
herowie,
- budowa przyłącza wysokoparametro-
wego – Żeromskiego 24 w Wejherowie,
- przyłączenie obiektu użyteczności pu-
blicznej „Wodne Ogrody” przy u. Strze-

leckiej 13 (prace w trakcie),
- legalizacja oraz wymiana ciepłomierzy,
- wymiana uszkodzonych wodomierzy 
uzupełniania oraz wodomierzy do roz-
liczania zużycia ciepłej wody,
- modernizacja przyłącza wysokopara-
metrowego z  kanałowego na preizolo-
wane – Obr. Wybrzeża 10.

ZABEZPIECZENIE OPAŁU
Dbając o ciągłość dostaw ciepła do od-

biorców Wejherowa działania związane 
z  przygotowaniem do zimy OPEC  pod-
jął z  odpowiednim wyprzedzeniem. Jak 
większość firm ciepłowniczych przed-
siębiorstwo odczuwa utrudnienia w  do-
stawach opału, jednak podjęte działania, 
takie jak odpowiednio wczesne zakon-
traktowanie opału i  stały kontakt z  do-

stawcami pozwoliły zminimalizować te 
przeszkody.

OPEC ma zabezpieczone zapasy węgla 
do końca roku. Obecnie trwają rozmowy 
nad zakontraktowaniem zapasów do koń-
ca sezonu grzewczego. 

Odbiorcy ciepła OPEC nie powinni oba-
wiać się zimnych kaloryferów. 

DZIAŁANIA STRATEGICZNE
Na początku października br. w siedzi-

bie OPEC podpisano umowę na wykona-
nie Programu Funkcjonalno-Użytkowe-
go dla nowej kotłowni olejowo-gazowej 
w  Wejherowie. Wykonawcą programu 
będzie firma Antea Polska S.A., jedna 
z  wiodących firm rynku inżynieryjnego 
i konsultingowego, mająca w swojej ofer-
cie usługi w  obszarze energetyki, gazu, 
gospodarki wodnej, ochrony środowiska 
oraz adaptacji do zmian klimatu.

Znaczenie umowy dla mieszkań-
ców Wejherowa podkreśla Pre-
zes OPEC Wojciech Folejewski: 
Podpisana umowa na wykonanie Pro-

gramu Funkcjonalno-Użytkowego dla 
przyszłej, nowej kotłowni olejowo- gazo-
wej w Wejherowie jest symbolicznym po-
czątkiem realizacji nowej strategii OPEC, 
która zakłada m.in. zieloną transforma-
cję źródeł ciepła dla klientów spółki, tu 
w szczególności dla mieszkańców Wejhe-
rowa. Stanowi to potwierdzenie zamiaru 
przyspieszonego odejścia od miału wę-
glowego, jako podstawowego dziś surow-
ca energetycznego w  regionie, w  stronę 
znacznie czystszej, na początek energii 
gazowo- olejowej, docelowo w stronę po-
zbawionej śladu węglowego energii OZE. 
Nasz partner, firma Antea Polska S.A. już 
w trakcie 1,5 m-ca wypracuje koncepcyj-
ny dokument wyjściowy, który pozwoli 
wkrótce ogłosić przetarg i wyłonić wyko-
nawcę przyszłej, nowoczesnej kotłowni 
w Wejherowie.

Ciekawostka: 
Na terenie ZEC Wejherowo OPEC od 

kilku lat opiekuje się pasieką, składająca się 
z 4 uli. Tegoroczne zbiory wynoszą 78 kg.

W Wejherowie nie zabraknie ciepła
Ponad 50 procent mieszkańców Wejherowa otrzymuje ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej OPEC. Przedsiębiorstwo dostarcza ciepło, 
które pochodzi z własnych źródeł – ciepłowni węglowej i elektrociepłowni gazowej. Nad prawidłową pracą wejherowskiego systemu 
czuwa ponad 40-osobowa załoga.
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OGŁOSZENIE 53/2022/PR-Media-Group/DB O spektaklu:
Spektakl porusza bardzo ważny we współ-

czesnym świecie temat wojny i traumy nią spo-
wodowanej. Opowiada historie Ludy – dziew-
czyny, która podczas drugiej wojny światowej 
razem z  matką Hanną trafiła do obozu kon-
centracyjnego w  Birkenau w  Oświęcimiu. Po 
wojnie słuch o  Hannie, która opuściła Birke-
nau w marszu śmierci zaginął, a Luda musiała 
uczyć się żyć w powojennym świecie. Pomagała 
jej w tym osoba zastępująca matkę – pani Bo-
gumiła. Los sprawił ze wiele lat później bio-
logiczna matka odnalazła się, a  Luda, zwana 
w Polsce Lidią musiała podjąć decyzje: kto jest 

dla niej prawdziwą matką? Ta, która ją urodzi-
ła, czy ta, która ją wychowała?

Przedstawienie produkowane przez Po-
morski Teatr Nobilis z  Rumi będzie również 
prezentowane w  ramach Lekcji z  Kulturą dla 
uczniów szkół ponadpodstawowych i starszych 
klas szkół podstawowych. Scenariusz został 
napisany na podstawie autentycznych wspo-
mnień i wypowiedzi więźniów nazistowskiego 
obozu Auschwitz-Birkenau.

Dziś w 2022 roku tak ważne jest, abyśmy jesz-
cze raz głośno i jednomyślnie wykrzyczeli: NI-
GDY WIĘCEJ WOJNY! STOP PRZEMOCY!

Premiera spektaklu – 28 października (pią-

tek) o godz. 18.00 w Fundacji Dla Was (Rumia, 
ul. Pomorska 11) Bilety wstępu – 25zł.

Spektakl popremierowy – 29 października 
(sobota) godz. 18.00 w Fundacji Dla Was (Ru-
mia, ul. Pomorska 11) Bilety wstępu – 25zł.

„Obóz”
Scenariusz i reżyseria: Piotr Lewicki
Obsada:
Angelika Weichbrodt
Agnieszka Babicz-Stasierowska
Piotr Lewicki
Głosu w  spektaklu użycza: Krzysztof Stasie-

rowski
źródło: MDK Rumia

Premiera spektaklu 
w Miejskim Domu Kultury

RUMIA | Miejski Dom Kultury w Rumi oraz Pomorski Teatr Nobilis zapraszają na spektakl „Obóz” 
w reżyserii Piotra Lewickiego.
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 Na zdjęciu od lewej: Angelika Weichbrodt, Agnieszka Babicz, Piotr Lewicki

- Zapraszamy do współpracy wystawców, producentów, 
artystów oraz handlowców, którzy zechcą zaoferować do 
sprzedaży swoje dzieła, produkty i wytwory. Jarmark Bożo-
narodzeniowy 2022 odbywać się na placu Jakuba Wejhera 
w dniach 6-23 grudnia 2022 roku. - zachęca Urząd Miasta.
Osoby zainteresowane udziałem w Jarmarku Bożonaro-
dzeniowym 2022 w charakterze wystawców powinni złożyć 
formularz zgłoszeniowy w Kancelarii Urzędu Miejskiego 
w Wejherowie ul. 12 Marca 195 do 28 października 2022 
r. do godz. 15.30. Możliwa jest również opcja przesyłania 
zgłoszeń za pośrednictwem poczty elektronicznej na 
adres: kultura@um.wejherowo.pl. Zasady organizacyjne 
zawarte są w Regulaminie IX Jarmarku Bożonarodzeniowe-
go 2022. W sprawach technicznych należy kontaktować się 
z Zakładem Usług Komunalnych tel. 663 624 530.
Formularz zgłoszeniowy oraz Regulamin dostępne są w za-
łącznikach na stronie wejherowo.pl.
Źródło: UM Wejherowo

ZOSTAŃ WYSTAWCĄ 
IX JARMARKU 
BOŻONARODZENIOWEGO
WEJHEROWO | Trwają przygotowania do organizacji tra-
dycyjnego Jarmarku Bożonarodzeniowego w Wejherowie.

fot. UM Wejherowo
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Nauczyciele Gminy Wejherowo nagrodzeni
GMINA WEJHEROWO | W piątek 14. października odbyły się gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej.

Z tej okazji na uroczystej gali wręczone zostały nagrody Wójta Gminy 
Wejherowo. Tegorocznymi laureatami zostali:

Katarzyna Paczoska, Bożena Brzuzy, Arkadiusz Malinowski, Leszek 
Grabarczyk, Krystyna Gelo, Anna Sulik Wysiecka, Violetta Wiśniew-
ska, Teresa Pranczk, Marzena Jóskowska, Patrycja Kunath-Lehmann, 

Justyna Hennig- Królek, Urszula Knut.
- Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy wielu 

zawodowych sukcesów i dumy z osiągnięć swoich wychowanków. - in-
formuje Urząd Gminy.

Źródło: UG Wejherowo
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W imieniu prezydenta Wejherowa Krzysztofa Hilde-
brandta, jego zastępca – Arkadiusz Kraszkiewicz wspól-
nie z sekretarzem miasta – Bogusławem Suwarą, złożyli 
na ręce dyrektor szkoły Katarzyny Bojke gratulacje 
i życzenia z okazji jubileuszu.
- Chciałbym wyrazić uznanie szczególnie dla na-
uczycieli, którzy współtworzyli wspaniałą historię tej 
szkoły, kształtując umysły i serca uczniów – powie-
dział absolwent „Sobieskiego” Arkadiusz Kraszkiewicz, 
zastępca prezydenta Wejherowa. - Profesjonalizm, 
wysokie poczucie odpowiedzialności, wytrwałość i od-
danie pedagogów czasów minionych i współczesnych 
zasługują na najwyższą wdzięczność. Życzymy dyrekcji, 
gronu pedagogicznemu oraz wszystkim pracownikom, 
aby Państwa codzienne zaangażowanie owocowało 
efektami dydaktycznymi i dalszym rozwojem placówki 
niezwykle zasłużonej dla lokalnej oświaty. Uczniom, 
aby Wasza Szkoła był dla Was miejscem poszukiwań 
wiedzy i piękna, abyście w niej doświadczali życzliwości 
i zrozumienia, a absolwentom wytrwałości w wytyczaniu 
i osiąganiu nowych celów.
Źródło: UM Wejherowo

165 LAT WEJHEROWSKIEGO 
„SOBIESKIEGO”
WEJHEROWO | I Liceum Ogólnokształcące im. Króla 
Jana III Sobieskiego w Wejherowie obchodzi w tym 
roku jubileusz 165-lecia powstania.

fot. UM Wejherowo

Na oba występy obowiązują bezpłatne wejściówki. Ze wszystkich wej-
ściówek została jeszcze pewna pula biletów, które można odbierać w re-
cepcji MOSiR Rumia. Pula ta jest przeznaczona dla wszystkich miesz-
kańców, nie tylko dla seniorów.

Koncerty odbędą się 23 października o godzinie 16:00 i 18:30.
źródło: UM Rumia

Koncerty Ryszarda 
Rynkowskiego
RUMIA | Z okazji Rumskiego Dnia Seniora w hali MOSiR-u wystąpi 
słynny artysta Ryszard Rynkowski.
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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 VIII/2022 nieruchomości 
stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych 
w Wejherowie, przeznaczonych do zbycia w drodze 
darowizny na rzecz Gminy Miasto Reda.

Wykaz wywieszono w dniu 20 października 2022 r.

OGŁOSZENIE 166/2022/PR-Media-Group/DB

W przypadku uzyskania dofinansowania przez Gminę 
Szemud, w ramach planowanej „akcji azbestowej” oraz 
posiadanych środków, urząd zapewni demontaż, zbiórkę, 
transport, zabezpieczenie i utylizację azbestu, każdemu 
kto złoży w terminie od 19.10.2022r. do 26.10.2022r. popraw-
nie wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami, 
w tym dokumentacją zdjęciową oraz oceną stanu możliwo-
ści i bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających 
azbest. Należy zwrócić uwagę, by wniosek został zakwalifi-
kowany do pilnego usunięcia, to w druku „ocena” powinien 
spełniać warunek:
- znajdować się w II stopniu pilności, tj. posiadać od 95 pkt.
- znajdować się w I stopniu pilności, tj. posiadać od 120 pkt.
Wnioski złożone w latach poprzednich nie są brane pod 
uwagę. Należy ponownie złożyć wniosek na aktualnym 
druku. Realizacja projektu planuje się na rok 2023.
Wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami należy składać 
za pośrednictwem poczty polskiej (decyduje data wpływu 
do urzędu), bądź w kancelarii urzędu Gminy w Szemudzie, 
ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud (budynek A), w terminie od 
dnia 19.10.2022 r. do 26.10.2022 r.
Dotacja nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i wy-
konaniem nowego pokrycia dachowego - nowe pokrycie 
dachowe należy wykonać we własnym zakresie.
Więcej informacji można znaleźć na stronie wfos.gdansk.
pl bądź uzyskać w Urzędzie Gminy w Szemudzie, pod nr 
telefonu (58) 676 44 36.
źródło: UG Szemud

SPRZĄTAMY AZBEST 
W GMINIE SZEMUD – 
EDYCJA 2022
GMINA SZEMUD | Gmina Szemud planuje złożyć wnio-
sek o dofinansowanie w ramach programu „Usuwanie 
wyrobów zawierających azbest z terenu województwa 
pomorskiego (edycja 2022)”, organizowanym przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Gdańsku.

fot. UG Szemud

OGŁOSZENIE 167/2022/PR-Media-Group/DB

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 inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. 
Dz. U. z 2022r. poz. 176) oraz art. 10, 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania 
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 2000.) zawiadamiam, że na wniosek Zarządu 
Powiatu Wejherowskiego z dnia 09.09.2022r. uzupełniony w dniu 13.10.2022r., wszczęto postępowanie 
w sprawie:

 wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Rozbudowy skrzyżowania drogi 
powiatowej nr 1412G z drogą wojewódzką nr 218 na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości 

Koleczkowo

na nieruchomościach gruntowych na terenie Gminy Szemud określonych poniżej:

A. działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogi powiatowej:*
- obręb 0011 Koleczkowo: 531/37 (531/15), 531/13 (531/7), 531/23 (531/4), 12/57 (12/50), 531/18 (531/1), 
531/16

B. działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogowego dróg innych kategorii (dla rozbudowy 
drogi wojewódzkiej):*
- obręb 0011 Koleczkowo: 24/58, 98/5, 473/1, 531/8, 12/14, 472/1, 120, 118/1, 76/2, 75/13, 75/10, 14/1, 
473/2, 531/22 (531/4), 531/9 (531/6), 531/10 (531/6), 472/3 (472/2), 472/4 (472/2), 121/1, 77/18 (77/4), 
77/15 (77/12), 77/11, 14/3 (14/2), 531/36 (531/15), 531/12 (531/7)

C. działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogowego dróg innych kategorii (dla rozbudowy 
drogi gminnej):*
- obręb 0011 Koleczkowo: 77/16 (77/12), 118/2, 75/14, 76/5, 450/1 (450), 452/1 (452), 72/1 (72), 114, 
79/13,

D. działki objęte obowiązkiem rozbiórki obiektów budowlanych, budowy lub przebudowy sieci 
uzbrojenia terenu, zjazdów i innych dróg publicznych:*
- obręb 0011 Koleczkowo: 24/86, 531/24 (531/4), 472/5 (472/2), 121/2, 24/98, 77/13, 77/19 (77/4), 14/4 
(14/2), 531/30, 12/58 (12/50), 12/48, 531/19 (531/1), 119, 76/4, 451

* numery w nawiasach oznaczają numery działek przed podziałem 

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, właściwe organy administracji rządowej 
i samorządowej oraz właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych inwestycją o możliwości 
składania wniosków, uwag lub zastrzeżeń dotyczących przedmiotowej sprawy, a także o możliwości 
wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem 
decyzji kończącej postępowanie, która zostanie podjęta w terminie nie krótszym niż 14 dni od daty 
dokonania się obwieszczenia. Z aktami sprawy można 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 postępowania 
administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od 
dnia publicznego ogłoszenia. 

Dodaj ogłoszenie 
w naszej gazecie!

Skontaktuj się:
telefonicznie: 660 731 138 

lub mailowo: d.bieszke@expressy.pl



Gruzja jest dynamicznie rozwijającym się krajem, który 
już od ponad dekady konsekwentnie i przemyślanie 

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

ZAINWESTUJ 
w Apartamenty w Batumi

 nad Morzem Czarnym!

j.symeryak@expressy.pl
500 447 398

www.luxuria.com.pl
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Niezwykle radośnie, tanecznie i  mu-
zycznie obchodzono miejskie uroczy-
stości Dnia Edukacji Narodowej w  wej-
herowskiej „piątce”. Szkoła ta zdobyła 
Certyfikat Edukacyjnej Doskonałości 
2022. To już druga wejherowska szkoła 
(po wejherowskiej „ósemce”), która zo-
stała włączona do grona wyróżniających 
się placówek oświatowych, prezentują-
cych najwyższą jakość edukacji, z nowo-
czesnym modelem zarządzania oraz zna-
czącymi sukcesami w  kształceniu dzieci 

i młodzieży, ze szczególnym uwzględnie-
niem uczniów o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych.

PODZIĘKOWANIA DLA 
PRACOWNIKÓW OŚWIATY

W wejherowskiej oświacie pracuje 625 
osób, 454 nauczycieli i 171 pracowników 
administracji i  obsługi. Prezydent Wej-
herowa Krzysztof Hildebrandt, złożył 
podziękowania wszystkim pracownikom 
wejherowskich szkół.

- Dziękuję za Waszą pracę i  za sukce-
sy uczniów, które są efektem Waszego 
zaangażowania – powiedział prezydent 
Krzysztof Hildebrandt. - Z okazji dzisiej-
szego święta wyrażam swoją wdzięczność 
za Państwa zaangażowanie, codzienny 
trud, rzetelność i oddanie z  jakim reali-
zujecie powierzone obowiązki. Dziękuję 
za przygotowywanie młodego poko-
lenia wejherowian do dalszej edukacji 
i  udanego startu w  dorosłą przyszłość. 
Życzę wszystkim wielu sukcesów osobi-

stych i zawodowych, uznania i szacunku 
wychowanków oraz szczęścia w  życiu 
rodzinnym, a nagrodzonym i mianowa-
nym nauczycielom serdecznie gratuluję.

Życzenia przekazał także Arkadiusz 
Kraszkiewicz, zastępca prezydenta ds. 
ekonomicznych i społecznych.

- Z  okazji Dnia Edukacji Narodowej 
wszystkim pracownikom oświaty, którzy 
na co dzień tworzą silną markę wejhe-
rowskiej edukacji, dziękuję za codzienną, 
lecz jakże piękną i pożyteczną pracę dy-
daktyczną, wychowawczą i opiekuńczą – 
powiedział Arkadiusz Kraszkiewicz.

HOŁD NAUCZYCIELOM POLEGŁYM 
PODCZAS WOJNY

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hilde-
brandt, zastępca prezydenta Arkadiusz 
Kraszkiewicz, sekretarz miasta Bogusław 
Suwara i  skarbnik Anna Lewandow-
ska z  okazji Dnia Edukacji Narodowej 
wspólnie z przedstawicielami nauczycieli 
złożyli kwiaty przed pomnikiem Pamię-
ci nauczycieli powiatu wejherowskiego 
poległych w  czasie działań wojennych 
i  w  miejscach kaźni hitlerowskiej w  la-
tach 1939-1945. Tablica z  kilkudziesię-
cioma nazwiskami poległych nauczycieli 
znajduje się przy budynku Szkoły Pod-
stawowej nr 9, przy ul. Sobieskiego (przy 
rondzie Św. Leona Wielkiego).

Nagrody Prezydenta otrzymali: Beata 
Dampc – dyrektor SP nr 5, Danuta Czer-
newska – dyrektor ZS–P nr 2, Bogusła-
wa Polak-Dyszewska – wicedyrektor, 
nauczyciel logopedii SP nr 5, Gracjana 
Miszka - nauczyciel biologii SP Nr 5, Iza-
bela Karwowska - nauczyciel j. polskiego 
SP nr 5, Dorota Chodubska – nauczyciel 
geografii i przyrody ZS–P nr 2, Patrycja 
Szwół - nauczyciel j. niemieckiego i  hi-

storii ZS-P nr 2, Dominika Dąbrowska 
- nauczyciel geografii i  przyrody ZS–P 
nr 2, Hanna Gruba – nauczyciel edukacji 
wczesnoszkolnej w ZS–P nr 2, Alina Kac-
przak - nauczyciel edukacji wczesnosz-
kolnej SP nr 6, Ewelina Polak - nauczy-
ciel j. niemieckiego SP nr 6, Agnieszka 
Ziębakowska - nauczyciel edukacji 
wczesnoszkolnej SP nr 6, Monika Szeląg 
– nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej 
i logopedii SP nr 9, Katarzyna Konopiń-
ska-Karbownik – nauczyciel wychowa-
nia fizycznego SP nr 9, Aleksandra Roh-
de - nauczyciel historii i  informatyki SP 
nr 9, Paulina Romińska - wicedyrektor, 
nauczyciel historii SP nr 11, Katarzyna 
Budnik - nauczyciel edukacji wczesnosz-
kolnej i  informatyki SP nr 11, Magda-
lena Lassmann - nauczyciel biologii SP 
nr 11, Piotr Wojciechowski - nauczyciel 
wychowania fizycznego SP nr 11, Klau-
dia Młynik – nauczyciela wychowania 
przedszkolnego PS nr 2.

NAUCZYCIELE MIANOWANI
Ośmioro nauczycieli, dla których orga-

nem prowadzącym jest Miasto Wejhero-
wo pomyślnie zdało egzamin na stopień 
nauczyciela mianowanego. Są to: Alek-
sandra Ciskowska - psycholog szkolny, 
nauczyciel wspomagający SP nr 5, Do-
rota Płotka – nauczyciel j. angielskiego 
i terapeuta pedagogiczny SP nr 5, Arka-
diusz Bechta - nauczyciel wspomagający 
SP nr 6, Agata Radziak – nauczyciel edu-
kacji wczesnoszkolnej SP nr 6, Katarzyna 
Karczewska - pedagog szkolny SP nr 11, 
Magdalena Lassmann - nauczyciel bio-
logii SP nr 11, Monika Lidzbarska - na-
uczyciel j. polskiego SP nr 11, Weronika 
Musiał - nauczyciel matematyki SP nr 11.

źródło: UM Wejherowo

Miejskie uroczystości Dnia 
Edukacji Narodowej w SP nr 5

WEJHEROWO | Nagrody Prezydenta Wejherowa oraz akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczycielom wręczono podczas miejskich obcho-
dów Dnia Edukacji Narodowej, które odbyły się w Szkole Podstawowej nr 5 w Wejherowie.
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Jesienne wydarzenia w Gminie 
Szemud to nie tylko atrakcje dla mło-
dzieży, ale również czas dla seniorów. 
Podczas Dnia Jubilatów doceniono 
blisko 40 par ze stażem 50,60 i 65 
lat razem. To nie tylko okazja do 
wręczenia odznaczeń, ale również 
czerpania z ich wiedzy i doświadcze-
nia. Seniorzy chętnie dzielili się swoją 
receptą na długowieczną miłość.
- Jubilaci są przykładem, że można 
w zaufaniu, wzajemnym szacunku 
i zrozumieniu przeżyć ze sobą całe 
życie. Nie pozostaje nam nic innego, 
jak uczyć się od nich - mówi wójt 
gminy Szemud. 
W stały kalendarz październikowych 
imprez wpisały się również obchody 
Dnia Seniora. Hala sportowa w Bo-
janie zamieniła się 16 października 

w salę bankietową. Nie zabrakło 
tańców i śpiewu, a uroczystość 
uświetniła pani Krystyna Giżowska. 
Gmina Szemud stawia na aktywizację 
seniorów, podkreślając ich rolę i zna-
czenie w społeczeństwie.
- Nasi seniorzy to nauczyciele trady-
cji i wartości. Chcemy ich docenić, 
podkreślić, że są dla nas naprawdę 
ważni. Stawiając na rozwój nie można 
zapominać o tej grupie społecznej. 
Dzień Seniora to nie tylko okazja 
do zabawy, ale również wspólnej 
integracji- podkreśla wójt Ryszard 
Kalkowski.
Dla seniorów przygotowano specjalny 
poczęstunek. Nie zabrakło również 
okolicznościowego tortu i charakte-
rystycznej dla Kaszub tabaki.
Źródło: UG Szemud

PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM SENIORÓW W GMINIE SZEMUD
GMINA SZEMUD | Październik był miesiącem seniorów w Gminie Sze-
mud. Po przerwie spowodowanej pandemią wróciły coroczne obchody 
Dnia Seniora oraz Dzień Jubilatów.
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InwestycjeInwestycje deweloperów
Wejherowo / Reda / Rumia / Okolice

Pomagamy w wyborze miejsca do życia
Proponujemy Państwu bardzo atrakcyjny pa-
kiet promocyjny inwestycji 
Miejsce na mapie, która ukaże się w  najbar-
dziej poczytnej gazecie bezpłatnej w  powie-
cie wejherowskim Express Powiatu Wejherow-
skiego (nakład 12.000 tys egz.) oraz na porta-
lu informacyjnym gwe24.pl

SKONTAKTUJ SIĘ!
d.bieszke@expressy.pl 
tel. 660 731 138

Pierwsze wydanie - 28.10.2022!
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Niezwykły zawodnik dołączył do dzieci na 
treningu prowadzonym przez trenerkę Kingę 
Damps, gdzie poprowadził warsztaty z  wyko-
nywania trików piłkarskich. Młodzi piłkarze 
podczas tego treningu nauczyli się wielu przy-
datnych umiejętności na boisku.

Łukasz Chwieduk jest Dwukrotnym Mi-
strzem Europy, Mistrzem Polski i  Wicemi-
strzem Świata w freestyle football oraz jednym 
z  popularniejszych, sportowych tiktokterów 
w Polsce. Na swoim koncie zgromadził ponad 
milion obserwujących. Jest również Półfinali-
stą programu Mam Talent i  obecnie mieszka 
w Gdyni.

Freestyle Football to sztuka wykonywania 
trików z użyciem piłki nożnej, łączący w sobie 
style gry, akrobatykę i taniec.

źródło: GOSRiT Luzino fo
t. 
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Wyjątkowy gość na zajęciach
PIŁKA NOŻNA | Trening sportowy w Wyszecinie nie zapowiadał się wyjątkowo, jednak do grona młodych 
piłkarzy dołączył Łukasz Chwieduk.

Organizatorem Pucharu była Polska Fe-
deracja Nordic Walking i  Urząd Miejski 
w Wejherowie. Miasteczko i biuro zawo-
dów znajdowały się w sali sportowej Szko-
ły Podstawowej nr 6. Miłośnicy chodzenia 
z kijkami zmierzyli się z trzema dystansa-
mi: 5 km w finale Pucharu Polski, 10 km 
w  finale Pucharu Polski i  finale Pucharu 
Europy oraz 21 km w Mistrzostwach Eu-
ropy w  półmaratonie. W  opinii sędziów 
Nordic Walking, którzy wyznaczali trasę, 
lokalizacja zawodów została zaliczona do 
najlepszych w Europie.

- Trasa zawodów była niezwykle uroz-
maicona, zaskakująca według zawodni-
ków, którzy spodziewali się trasy pła-
skiej, tymczasem tutaj nad Bałtykiem 
mamy trasę z  licznym wzniesieniami, 
jak na pogórzu. Przy tym malownicza, 
przepiękna i  doskonała, jeżeli chodzi 
o  podłoże – mówi wejherowianin Ol-
gierd Bojke, prezes Polskiej Federacji 
Nordic Walkig. - Cieszę się, że Wejhero-
wo jest otwarte na tę dyscyplinę, mnó-
stwo mieszkańców chodzi z kijami – re-
kreacyjnie, dla zdrowia i jak się okazuje 
sportowo. Dziękuję władzom za wspar-
cie tych zawodów.

Prezes Federacji podkreślił, że naj-
ważniejszy jest sukces, który odnosimy 
z samym sobą. Dla jednych jest to zdo-
bycie mistrzowskich tytułów, dla innych 
przejście całej trasy i  pokonanie wła-

snych słabości.
Piękna trasa - malownicza, wymagają-

ca i idealnie przygotowana

Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa ds. ekonomicz-
nych i  społecznych, który wziął udział 

w  zawodach i  w  Pucharze Polski na 5 
km wywalczył brązowy medal w swojej 
kategorii wiekowej.

- Jesteśmy dumni, że tak prestiżowa 
impreza sportowa odbyła się w naszym 
mieście oraz to, że nasze leśne trasy zo-
stały docenione i  tak wysoko ocenione 
przez sędziów nordic walking – mówi 
Arkadiusz Kraszkiewicz. - Nordic wal-
king jest coraz bardziej popularną dys-
cypliną w  Wejherowie, wspaniałe tere-
ny sprzyjają uprawianiu tej dyscypliny. 
Trasy są wymagające, ale niezwykle 
malownicze. Uprawiam nordic walking 
i doceniam wspaniałe trasy, które mamy 
na wyciągnięcie ręki. Mamy wspaniałą 
grupę osób, z którymi spotykamy się raz 
w  tygodniu, wspólnie trenujemy, spę-
dzamy czas i  poprawiamy swoje wyni-
ki. Cieszę się, że tak wielu zawodników 
z różnych części Polski i Europy wzięło 
udział w zawodach.

Adam Kuźmicz zwyciężył w swojej ka-
tegorii wiekowej w Mistrzostwach Euro-
py w półmaratonie.

- Trasa piękna, urokliwa, urozma-
icona, idealnie przygotowana – mówi 
Adam Kuźmicz. - Chodzę od 6 lat, pro-
fesjonalnie zacząłem trenować dwa lata 
temu pod okiem Asi Piotrowskiej. Wi-
dać efekty, pierwszy raz wziąłem udział 
w  półmaratonie i  jestem bardzo zado-
wolony z wyniku

Wyniki zawodów znajdują się. na stro-
nie: elektronicznezapisy.pl.

Źródło: UM Wejherowo

Stolica europejskiego nordic walkingu
NORDIC WALKING | W minioną sobotę Wejherowo, jako gospodarz finałów Pucharu Polski i Pucharu Europy oraz Mistrzostw Europy w półmaratonie 
w nordic walkingu, gościło ponad 200 zawodników z Polski, Czech, Ukrainy, Austrii, Litwy i Słowenii.
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12. zwycięstw i 1. remis – z takim bilan-
sem spotkań do starcia z Arką II Gdynia 
przystępował lider pomorskiej IV ligi 
Wikęd Luzino. Mecz źle zaczął się dla 
podopiecznych trenera Macieja Plińskie-
go, bo Arka po niespełna 10. minutach 
prowadziła już 2:0. A na przerwę Gdy-
nianie schodzili przy wyniki 3:0. Wikęd 
nie schował głowy w piach i po zmianie 
stron ruszył do odrabiania strat. W 61. 
min. tablica wyników pokazywała już 3:3 
po dwóch trafieniach Mateusza Dąbrow-
skiego (w tym z rzutu karnego) oraz 
Krystiana Opłatkowskiego. Niestety, dla 
luzinian gospodarze kilka minut później 
zdołali zadać jeszcze jeden cios i osta-
tecznie mecz zakończyłsię zwycięstwem 
gdynian 4:3.
Zakończyła się za to znakomita pas-
sa Wikędu Luzino – 13. spotkań bez 
przegranej. W minionej serii luzinianie 
przegrali w Gdyni z rezerwami Arki 3:4
Mimo porażki Wikęd zachował pozycję 
lidera tabeli, ale nad drugą Chojniczanką 
II Chojnice ma tylko 3. punkty przewagi 
i jeden mecz rozegrany więcej (awansem 
19. kolejki z Borowiakiem Czersk 2:1).

W Wikędzie znakomita seria dobiegła końca, a w przypadku WKS Gryfa Wejherowo zo-
stała ona przedłużona. Żółto-czarni odnieśli piąte zwycięstwo z rzędu. W minionej serii 
spotkań na wyjeździe pokonali Wierzycę Pelplin 2:1. Gole dla gryfitów strzelili Maciej 
Leske i wychowanek zespołu Patryk Baranowski (na zdjęciu).
Zespół prowadzony przez trenera Grzegorza Nicińskiego po słabym początku sezonu 
wspina się teraz w tabeli i z 22. punktami zajmuje 7. miejsce.

PIĄTA WYGRANA Z RZĘDU GRYFA. WIKĘD 
Z PIERWSZĄ PORAŻKĄ
PIŁKA NOŻNA |  13. kolejka w pomorskiej IV lidze nie była pechowa dla piłkarzy WKS Gryfa 
Wejherowo. Żółto-czarni na wyjeździe pokonali Wierzycę Pelplin i było to piąte zwycięstwo 
z rzędu wejherowian.

fot. WKS Gryf Wejherowo/fb
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