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• Wjazd na ogólnodostępny parking przy 
ul. Roszczynialskiego od ul. Sikorskiego 
odbywać się będzie wyłącznie ul. Odrębną 
w obu kierunkach.

• Zamknięte dla ruchu samochodowego zo-
staną ulice: Roszczynialskiego, Myśliwska, 
Ofiar Grudnia 1970, Leśna i Brzozowa.

• Ul. Roszczynialskiego na odcinku od ul. 
Wniebowstąpienia do cmentarza przejezd-
na będzie tylko dla autobusów komunikacji 
miejskiej, taksówek i rowerów.

• Dla inwalidów przeznaczono 31 miejsc po-
stojowych na ogólnodostępnym parkingu 
przy ul. Roszczynialskiego.

• Dla taksówek przewidziano 8 miejsc 
postojowych w zatoce postojowej w ul. 
Roszczynialskiego pomiędzy ul. Leśną i ul. 
Brzozową.

• 1 listopada na ul. Poprzecznej i ul. Wschod-
niej zostaną wyznaczone miejsca postojo-
we dla pojazdów.

Urząd Miasta zachęca do korzystania z ko-
munikacji miejskiej. Od 29 do 31 października 
uruchomione zostaną dodatkowe linie: B i D, 
a 1 listopada linie: A, B, C i D.
Więcej informacji o funkcjonowaniu dodatko-
wych linii MZK znajduję się na stronie 12.
źródło: UM Wejherowo

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU - 
CMENTARZ W WEJHEROWIE ŚMIECHOWIE
WEJHEROWO | 1 listopada w celu zapewnienia bezpieczeństwa tradycyjnie ograniczony 
zostanie ruch pojazdów w obrębie cmentarza w Wejherowie Śmiechowie.

Widać również solidnie zabudowane koryto rzeki 
Cedron i  stylowe, drewniane mostki prowadzące 
przez rzekę. Dzięki tej inwestycji Wejherowo otwo-
rzy się na przyjęcie większej ilości wycieczek i zmo-
toryzowanych turystów.
Jak informuje zastępca prezydenta Beata Rutkiewicz 
w  oddanej do już użytku ulicy Zamkowej zosta-
ły położone nowe podziemne media, w  tym m.in. 
kanalizacja deszczowa i sieci energetyczne, a na po-
wierzchni zostały ułożone nowe chodniki oraz nowa 
nawierzchnia bitumiczna. Także przepływająca tędy 
rzeka Cedron otrzymała nowe brzegi, które na reali-
zowanym odcinku zostały z  obu stron umocnione 
wysokiej jakości zabudową. Ponadto oczyszczono 
koryto rzeki, aby zagwarantować niezakłócony 
przepływ wody, która z okolicznych wzgórz napły-
wa bezpośrednio do miasta.  Oprócz tego na terenie 
placu powstają nowe miejsca parkingowe. Docelo-
wo znajdzie się tutaj około 70-80 miejsc parkingo-
wych dla samochodów osobowych, oraz miejsca 
postojowe dla 7-8 autobusów turystycznych, czego 
w tym miejscu dotychczas brakowało.
Jak wiadomo wielu turystów przyjeżdża przecież do 

Wejherowa, żeby zobaczyć miasto, kalwarię, park 
i inne zabytki. Turyści chcą wejść do klasztoru, mu-
zeum czy książnicy prof. Gerarda Labudy, a był pro-
blem z dogodnym zaparkowaniem autobusu.
- Najbardziej cieszy, że otworzyliśmy ulicę Zamko-
wą a  wszystkie roboty uliczne z  tym związane zo-
stały wykonane, tak jak planowaliśmy - w terminie. 
Modernizacja ulicy Zamkowej była dość uciążli-
wym okresem w  życiu naszego miasta z  powodu 
utrudnień komunikacyjnych. Cieszy  też fakt, że 
jesteśmy dużo szybciej w harmonogramie robót, niż 
byliśmy do tej pory. Docelowo prace zaplanowane 
w  ramach tej inwestycji powinny być zakończone 
jesienią przyszłego roku. A  że prace przyśpieszyły 
będziemy próbowali korygować podpisany harmo-
nogram w  porozumieniu z  wykonawcą, jeśli tylko 
taka będzie możliwość i jego wola – informuje Beata 
Rutkiewicz.
Umowa na całość inwestycji opiewa 9 około mln zł. 
Z uwagi na budowę parkingów dla autobusów mia-
sto otrzymało dofinansowanie Starostwa Powiato-
wego w Wejherowie na kwotę 2,3 mln zł.
Źródło: UM Wejherowo

Powstaje duży 
parking przy 
ul. Zamkowej

WEJHEROWO | Po otwarciu ulicy Zamkowej dla ruchu samochodowego 
odsłonił się w sąsiedztwie plac budowy dużego parkingu dla samocho-
dów osobowych i autobusów.
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Nowo powołani radni otrzymali akty wyboru, 
wręczone przez Burmistrza Miasta Redy Krzysz-
tofa Krzemińskiego oraz opiekuna MRM z ramie-
nia Rady Miejskiej w Redzie Radosława Fariona. 
W uroczystej inauguracji wzięli udział, Przewod-
niczący Rady Miejskiej Kazimierz Okrój, zastępca 
Burmistrza Miasta Redy Łukasz Kamiński, Czło-
nek Zarządu Powiatu Wejherowskiego Ludwik 
Zegzuła, sekretarz miasta Hanna Janiak oraz 
radne Rady Miejskiej Karolina Bochan i  Emilia 
Sawicka-Lieder.

- Zachęcamy młodzież do czynnego udziału 
w  pracach samorządu - mówi Łukasz Kamiński - 
Młodzieżowa Rada Miejska, jako organ doradczy 
samorządu, ściśle współpracuje z  komisjami Rady 
Miejskiej w  sprawach społecznych, głównie doty-
czących dzieci i  młodzieży. Poprzednie kadencje 
mają na koncie wiele ciekawych i cennych inicjatyw.

Nowo wybrani młodzieżowi radni spotkają się 

niedługo na warsztatach w Fabryce Kultury, które 
mają uświadomić ich rolę w lokalnej społeczności. 
Przed nimi także wybory Prezydium Rady i opra-
cowanie wstępnego planu pracy na najbliższy rok.

Do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Redzie VIII 
kadencji wybrani zostali:

Tymoteusz Albecki (SP 2), Zofia Bogorodź (SP 
3), Marta Borzyszkowska (VI LO Gdynia),

Telimena Browarczyk-Bogdziewicz (PZS 4 Wej-
herowo), Piotr Chlebowski (SP 4), Julia Czaja (SP 
3), Wiktoria Drożdż (SP 4), Marek Formella (SP 
5), Radosław Grabowski (SP 5), Alicja Kreft (SP 2), 
Filip Laszczyk (SP 4), Miłosz Modzelewski (II LO 
Rumia), Victoria Munjeri (SP 2), Szymon Paluch 
(PZS Reda), Jakub Reszczyński (ZSHG Gdynia), 
Julia Skubicha (SP 6), Aleksandra Wachowiak (PZS 
Reda), Weronika Wrońska (SP 5), Zuzanna Wróbel 
(SP 3), Agata Zając (SP 6) i Szymon Zając (SP 6).

źródło: UM Reda
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Kolejna kadencja 
Młodzieżowej Rady Miejskiej 
rozpoczęła pracę
REDA | 20 października w sali obrad Urzędu Miasta w Redzie odbyło się inauguracyjne posiedzenie Mło-
dzieżowej Rady Miejskiej VIII kadencji.

Aleksandra Kurowska-Susdorf autorka 
bajki stworzyła zgrabną opowieść o  życiu, 
w którym śmierć ma swoje miejsce. Symbo-
liczne porównanie życia do makaronu zmu-
sza czytelnika do refleksji: „Jak żyć pełnią 
życia, świadomi jego kruchości ale i smaku? 
Jak z  czułością i  wrażliwością akceptować 
skończoność swojej egzystencji? Czy na życie 
możemy spojrzeć jak na makaron, który ma 
swój początek i  koniec, lecz pomiędzy tymi 
graniczącymi punktami toczy się smakowita 
przygoda?"

Tekst dopełniają cudowne ilustracje w wy-
konaniu artystki Karoliny Tylki, tłumaczenia 
na język kaszubski podjęła się Anna Hebel.

Bajkę będzie można wysłuchać w interpre-
tacji autorek i  mini koncertu w  wykonaniu 
dwóch młodych, zdolnych ludzi: Dominika 
Susdorfa (akordeon) i  Janka Kotlewskiego 
(skrzypce) oraz wspólnie rozważać o życiu.

Na spotkaniu będzie można zakupić książ-
kę z dedykacją.

Spotkanie odbędzie się 4 listopada o godzi-
nie 19:00 w  Gminnej Bibliotece Publicznej 
im. Leona Roppla w Luzinie.

Źródło: Gminna Biblioteka Publiczna im. 
Leona Roppla w Luziniefo
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Wieczór autorski w bibliotece
LUZINO | "Żëcé jak nudle (Życie jak makaron)" będzie gwiazdą tego wieczoru. Książka jest efektem współ-
pracy trzech niezwykłych Kobiet: Aleksandra Kurowska-Susdorf, Karoliny Tylki i Anny Hebel.



www.gwe24.pl/aktualnościPiątek, 28 października 2022 3

Pierwszym etapem realizacji węzła inte-
gracyjnego z tunelem w Rumi-Janowie była 
przebudowa stacji kolejowej polegająca na 
stworzeniu nowoczesnego, zadaszonego 
peronu z bezpiecznymi schodami, kładka-
mi dla pieszych oraz windami. Realizowa-
na przez spółkę PKP Szybka Kolej Miejska 
w Trójmieście inwestycja kosztowała około 
10 milionów złotych i formalnie zakończy-
ła się pod koniec 2018 roku.

Tym samym możliwa stała się budowa 
węzła integracyjnego z tunelem w Rumi-
-Janowie, która rozpoczęła się 23 marca 
2020 roku. Od tego dnia rejon stacji ko-
lejowej zmienił się w ogromny plac budo-
wy, a mieszkańcy i samorządowcy bacznie 
obserwowali postępy, jakich dokonywał 
wykonawca – firma Budimex.

Głównym celem inwestycji było po-
łączenie dwóch części miasta i  rozłado-
wanie ruchu na drodze krajowej numer 
sześć, a  jej kluczowym elementem było 
stworzenie pod torami i  stacją kolejową 
tunelu o wysokości 4,6 m. W ramach pro-

jektu powstały również m.in. chodniki, 
ścieżki rowerowe, ogólnodostępne par-
kingi, wiaty i  zatoki autobusowe, tereny 
zorganizowanej zieleni oraz udogodnie-
nia dla osób niepełnosprawnych. Węzeł 
nie tylko usprawnił ruch drogowy, ale też 
umożliwił integrację różnych środków 
transportu. Koszt całego przedsięwzięcia 
to około 64 mln zł.

Symbolicznego otwarcia inwestycji 
dokonali wspólnie: burmistrz Rumi Mi-
chał Pasieczny, marszałek województwa 
pomorskiego Mieczysław Struk, starosta 
powiatu wejherowskiego Gabriela Lisius, 
przewodniczący Rady Miejskiej Rumi 
Krzysztof Woźniak, prezes zarządu Ob-
szaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-
-Sopot Michał Glaser i kierownik budowy 
oraz dyrektor grupy kontraktów w firmie 
Budimex SA Wojciech Kołacki.

– Ogromny sukces, efekt wieloletnich 
marzeń. Węzeł Janowo został oficjalnie 
otwarty wraz z tunelem, parkingami i całą 
okoliczną infrastrukturą dostosowaną 

do tego, aby mieszkańcy mogli sprawnie 
przedostać się do SKM-ki. Plus oczywi-
ście efekt tunelu, który skraca drogę do 
domów dla wielu mieszkańców, którzy 
zjeżdżając z  trójmiejskiej obwodnicy, nie 
muszą już jechać dookoła. Dzięki tej in-
westycji odkorkowana będzie także droga 
krajowa numer sześć – podkreśla bur-
mistrz Michał Pasieczny. – Przez pierwszy 
miesiąc będziemy analizowali, czy światła 
są odpowiednio wyregulowane, jak prze-
biega ruch, jak duży jest potok samocho-
dów. Do tej pory to były tylko symulacje, 
teraz zobaczymy, jak to wyjdzie w rzeczy-
wistości, ale jestem przekonany, że znacz-
na część mieszkańców będzie mogła spę-
dzać mniej czasu za kółkiem – zapowiada 
samorządowiec.

– Na tę inwestycję, na oddanie bezkoli-
zyjnego przejazdu, mieszkańcy Rumi cze-
kali kilkadziesiąt lat. Było to kilkadziesiąt 
lat starań i  wyczekiwań. Pan burmistrz 
Pasieczny jest bardzo przywiązany do ce-
lów, które stawiał już na początku swojej 

drogi samorządowej, no i  udało mu się 
kolejny z nich zrealizować – ocenia mar-
szałek Mieczysław Struk. – Unia Europej-
ska stawia przed takimi krajami jak Polska 
wyzwanie, aby integrować systemy trans-
portu publicznego i  zachęcać mieszkań-
ców do przesiadania się z  samochodów 
na autobusy, trolejbusy, tramwaje czy też, 
tak jak w tym przypadku, kolej. W Rumi 
udało się ten cel zrealizować i bardzo się 
cieszę, że to członkostwo w Unii Europej-
skiej przynosi realne rezultaty – dodaje.

Po zakończeniu części oficjalnej uczest-
nicy spotkania zostali zaproszeni do 
udziału w  spacerze studyjnym, podczas 
którego mogli nie tylko przejść się tune-
lem, ale i usłyszeć więcej o tym, jak prze-
biegała jego budowa, obejrzeć krótki ma-
teriał filmowy, a po drugiej stronie tunelu 
poczęstować się gorącą kawą od firmy J.J. 
Darboven, a  nawet otrzymać pamiątko-
wy medal oraz pocztówkę. Jednocześnie 
nawierzchnię przeznaczoną dla rowerów 
przetestowali członkowie Klubu „Sama 

Rama” i  Grupy Rowerowej „Szprychy”. 
Po zakończeniu wydarzenia pierwsze 
prywatne pojazdy przejechały przez tunel, 
w którym obowiązuje zakaz ruchu samo-
chodów ciężarowych, możliwy jest jednak 
przejazd wozów straży pożarnej oraz au-
tobusów miejskich każdego typu.

Węzeł w Rumi-Janowie jest jednym z 26 
centrów przesiadkowych budowanych 
w 20 miastach i gminach Obszaru Metro-
politalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. War-
tość wszystkich inwestycji to około 750 
mln zł, z czego 330 mln zł stanowi unijne 
dofinansowanie.

Węzły integracyjne mają przede wszyst-
kim zachęcić mieszkańców metropolii 
do korzystania z  transportu zbiorowego. 
Łącznie przy 26 węzłach integracyjnych 
dostępnych będzie około 3000 miejsc 
postojowych dla samochodów oraz 2500 
miejsc dla rowerów, a  także nowe zatoki 
autobusowe, drogi dojazdowe, w tym po-
nad 100 km dróg rowerowych.

Źródło: UM Rumia

Otwarto węzeł integracyjny Rumia Janowo
RUMIA | Budowa węzła integracyjnego w Rumi-Janowie dobiegła końca. W środę 26 października nastąpiło symboliczne otwarcie inwestycji z udzia-
łem osób i podmiotów zaangażowanych w jej realizację. Po zakończeniu uroczystości pierwsi piesi, rowerzyści i kierowcy przetestowali tunel.
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Utwardzono nawierzchnie w:
Kieleńska Huta, ulica Grabowa,
Kowalewo, ulica Na Zagajnik,
Szemudzka Huta, ulica Wysoka,
Leśno, ulica Dworska i ulica Słoneczna,
Kamień, ulica Herbaciana.
- Jesteśmy w trakcie realizacji dróg 
w Koleczkowie na ulicy Sosnowej, w Prze-
toczynie na ulicy Wiatrowej, a w Rębiskach 
zakończyliśmy pracę na ulicy Wesołej. Na 
początku listopada naszych drogowców 
będzie można spotkać w Grabowcu na ulicy 
Rodówko - informuje Urząd Gminy.
W październiku podpisano również kolejne 
umowy na realizację dróg w Donimierzu 
ulica Górki, w Dobrzewinie na ulicach: Łąko-
wa, Kowalska, Bednarska, w Kielnie ulica My-
śliwski Dwór oraz w Łebnie ulica Strażacka. 
Po zapewnieniach łagodna
- Cześć dróg powstaje z dofinansowaniem 
budżetu i funduszów sołeckich oraz z party-

cypacji w kosztach mieszkańców. Zarazem 
zachęcamy do składania wniosków na pro-
gramy płytowe w naszej gminie, bo widać że 
razem możemy więcej - dodaję Urząd.
Trwają przygotowania do budowy kolejnego 
etapu ulicy Olchowej w Zęblewie. Mieszkań-
cy zyskają komfortową i bezpieczną drogę. 
Jakość przejazdu znacznie poprawiła się po 
zakończeniu robót przy odcinku od zatoki 
autobusowej w górę Olchowej. Teraz kolejny 
etap, aż do przydrożnego krzyża.
Również budowa ronda w Kamieniu 
przebiega pomyślnie. Inwestycja prowa-
dzona wspólnie z Powiatem Wejherowskim 
nabrała kształtów i już widać efekty bardzo 
szeroko zakrojonych prac. Przypominamy, 
że cały czas do zakończenia robót w tym 
miejscu ruch jest sterowany poprzez światła 
drogowe. Jak przekazują drogowcy ruch 
wahadłowy skończy się już niebawem.
Źródło: UG Szemud

RAZEM Z MIESZKAŃCAMI BUDUJĄ I UTWARDZAJĄ KOLEJNE DROGI
GMINA SZEMUD | Tylko we wrześniu debrano inwestycje związane z ułożeniem 
płyt yomb na pięciu drogach. To łącznie blisko ułożonych 7000 płyt.
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Spotkanie, podczas którego podpisany 
został list intencyjny w  sprawie podjęcia 
współpracy w  ramach Pomorskiego Cen-
trum Kompetencji Morskiej Energetyki 
Odnawialnej, odbyło się 19 października 
w  siedzibie Klubu Integracji Społecznej 
„Zagórze” w  Rumi. Celem porozumienia 
było wzmocnienie rynku pracy niezbęd-
nego do efektywnego rozwoju energetyki 
wiatrowej na Morzu Bałtyckim. Podpisując 
dokument, strony zobowiązały się do okre-
ślenia swoich aktywności w różnych obsza-
rach współpracy związanych z szeroko po-
jętą edukacją dzieci, młodzieży i dorosłych.

– Aby przygotować doskonałą kadrę 
zawodową dla morskiej energetyki wia-
trowej, warto wzbudzać zainteresowanie 
sektorem offshore od najmłodszych lat, 
przez zabawę i  budowanie świadomości 
społecznej, a  następnie przez edukację ze 
szczególnym uwzględnieniem szkół tech-
nicznych. Wszystkie działania edukacyj-
no-szkoleniowo-treningowe należy też od 
początku koordynować – mówi Agnieszka 
Rodak, prezes spółki Rumia Invest Park. – 
Pomorskie Centrum Kompetencji w Rumi 
doskonale wpisuje się w  taką rolę oraz 
w  zapotrzebowanie Pomorza, naturalnie 
związanego z  gospodarką morską, mając 
pełną akceptację i  pomoc ze strony wło-
darzy miasta z  burmistrzem Michałem 
Pasiecznym na czele – podkreśla.

List intencyjny w sprawie współpracy sy-
gnowali: burmistrz Rumi Michał Pasieczny, 
prezes miejskiej spółki Rumia Invest Park 
Agnieszka Rodak, dyrektor Departamentu 
Morskich Farm Wiatrowych w Grupie Po-
lenergia Maciej Stryjecki oraz prezes zarzą-

du Equinor Polska Michał Kołodziejczyk. 
Podczas spotkania liderzy sektora morskiej 
energetyki wiatrowej przedstawili, na jakim 
etapie są projekty MFW Bałtyk I, MFW Bał-
tyk II oraz MFW Bałtyk III, wszystkie zwią-
zane z budową farm wiatrowych.

– Przy rozwijaniu takich projektów jed-
nymi z najważniejszych czynników sukce-
su są ludzie oraz ich kompetencje. Współ-
praca, którą nawiązujemy ze spółką Rumia 
Invest Park, ma istotne znaczenie w budo-
waniu zaplecza kadrowego dla tych waż-
nych z  punktu widzenia bezpieczeństwa 
energetycznego Polski projektów. Dlatego 
też chcemy wspierać kształcenie wysokiej 

klasy specjalistów dla powstającej w  Pol-
sce branży morskiej energetyki wiatrowej 
– przyznaje Michał Kołodziejczyk, prezes 
zarządu Equinor Polska.

– Rumia Invest Park będzie jednym 
z  kluczowych partnerów Akademii Kom-
petencji Morskich, jednego z  pięciu pro-
jektów flagowych wspierających rozwój 
local content (udział polskich firm – przyp. 
red.) w projektach morskich farm wiatro-
wych. W  ramach Akademii Kompetencji 
Morskich będziemy prowadzić i  pro-
mować działania mające na celu rozwój 
kompetentnych kadr dla nowego sektora 
przemysłu, jakim jest morska energety-

ka wiatrowa. Zapraszamy do współpracy 
z  nami wszystkich chcących rozwijać po-
dobne inicjatywy edukacyjne i  szkolenio-
we z  całego kraju. Chcemy takie projekty 
wspierać merytorycznie, promocyjnie i or-
ganizacyjnie – zapowiada Maciej Stryjecki, 
dyrektor Departamentu Morskich Farm 
Wiatrowych w Grupie Polenergia.

Instalacja farm wiatrowych przez Grupę 
Polenergia i Equinor Polska ma się rozpo-
cząć w 2025 roku, a pierwszy prąd zostanie 
przez nie wyprodukowany już 2 lata póź-
niej. Łączna moc wspomnianych trzech 
projektów (MFW Bałtyk I, MFW Bałtyk 
II i  MFW Bałtyk III) to 3 gigawaty, co 

pozwoli zasilić około 2,5 miliona polskich 
gospodarstw domowych. Jednocześnie 
farmy wiatrowe umożliwią redukcję emisji 
dwutlenku węgla o setki tysięcy ton i wyge-
nerują co najmniej 10 tysięcy miejsc pracy.

Rumia dzięki współpracy z  liderami 
sektora chce między innymi rozbudować 
program edukacyjny dla młodzieży z  po-
morskich szkół ponadpodstawowych, a na-
stępnie zrealizować poligon szkoleniowy 
na miejskich terenach inwestycyjnych oraz 
stworzyć koncepcję zagospodarowania 
obszaru przeznaczonego pod budowę sie-
dziby Pomorskiego Centrum Kompetencji 
Morskiej Energetyki Odnawialnej w Rumi.

– Energetyka w  zakresie odnawialnych 
źródeł energii jest kluczowa, co powtarza-
my od wielu lat i bardzo mocno przygoto-
wujemy się jako samorząd do transformacji 
klimatyczno-energetycznej w Rumi. Zdia-
gnozowaliśmy już i  zinwentaryzowaliśmy 
wszystkie źródła, nazwijmy to, nieczystej 
emisji. Działamy dalej w tej kwestii, mamy 
naprawdę mocny zespół w urzędzie i spół-
ce – podkreśla burmistrz Michał Pasieczny. 
– Jeśli chodzi o budowę Centrum Kompe-
tencji, to chcemy, aby to nasi i  okoliczni 
mieszkańcy mieli możliwość pozyskania 
wiedzy i umiejętności niezbędnych do pra-
cy w  branży offshore. Doskonale wiemy, 
jak wysokie są tam zarobki, tak że zależy 
nam, aby nasi mieszkańcy byli doskonale 
przygotowani. Dlatego też współpracujemy 
z różnymi podmiotami i przedsiębiorcami, 
a to jest kolejny krok w tę stronę. Z naszej 
strony zapewniamy pełne wsparcie i mobi-
lizację, aby realizować wspólnie te projekty 
– podsumowuje.
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Potentaci sektora morskiej energetyki 
wiatrowej połączyli siły z Rumią 

Rozwój morskiej energetyki wiatrowej to jeden z  gorących tematów. Polska prowadzi intensywne przygotowania ustawodawcze 
i  technologiczne do uruchomienia pierwszej farmy wiatrowej na Bałtyku. Wkrótce potrzebne będą kadry, które obsłużą te inwe-
stycje. Wiedząc o tym, spółka Rumia Invest Park postanowiła stworzyć na terenie miasta Pomorskie Centrum Kompetencji Morskiej 
Energetyki Odnawialnej, w  którym chętni zdobędą wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w  branży offshore. Do inicjatywy 
właśnie dołączyli liderzy sektora morskiej energetyki wiatrowej: Grupa Polenergia i Equinor Polska.

Szkoła Podstawowa nr 3 w Redzie imienia Stefana 
Żeromskiego została otwarta 3 września 1962 roku, 
jako Szkoła Podstawowa w Ciechocinie. Budowa 
nowej szkoły była pierwszą tak poważną powojen-
ną inwestycją oświatową na tym terenie. W roku 
1967, wraz z nadaniem Redzie praw miejskich i włą-
czeniem wsi Ciechocino do granic miasta, szkoła 
stała się pełnoprawną redzką placówką oświatową.
Uroczystości jubileuszowe zgromadziły w hali gim-
nastycznej całą szkolną społeczność. Nie zabrakło 
znamienitych gości, jak Anna Reda, zastępca dy-
rektora Wydziału Organizacji i Pragmatyki Zawo-
dowej Nauczycieli Kuratorium Oświaty w Gdańsku, 
Przewodniczący rady Miejskiej w Redzie Kazimierz 
Okrój, Burmistrz Miasta Redy Krzysztof Krzemiń-
ski, zastępca burmistrza Łukasz Kamiński, radni 
Rady Miejskiej i emerytowani pracownicy szkoły.
Znaczącym punktem szkolnego święta było wrę-
czenie podziękowań za wspieranie placówki na 
przestrzeni lat. Z rąk dyrektor szkoły Justyny Za-

brockiej otrzymali je: Przewodniczący Rady Miej-
skiej Kazimierz Okrój, Przewodnicząca Komisji 
Oświaty Rady Miejskiej w Redzie Karolina Bochan, 
Burmistrz Miasta Redy Krzysztof Krzemiński, 
kierownik Referatu Oświaty i Spraw Społecznych 
Urzędu Miasta w Redzie Piotr Grzymkowski oraz 
emerytowany, wieloletni dyrektor szkoły Jan 
Skrobul. Specjalne podziękowania od uczniów 
otrzymali zastępca burmistrza Łukasz Kamiński 
oraz panie Bogusława Lizjusz, Izabela Jarzębska-
-Pawłowska i Katarzyna Denisewicz.
Nie zabrakło części artystyczno-wspomnieniowej. 
Występy uczniów były przeplatane prezentowa-
nymi przez nauczycieli i bogato ilustrowanymi 
archiwalnymi zdjęciami, opowieściami o kolejnych 
dekadach historii szkoły.
O jubileuszu 60-lecia Szkoły Podstawowej nr 3 
będzie przypominać okolicznościowa tablica, 
uroczyście odsłonięta przez panią Annę Redę 
z Kuratorium Oświaty w Gdańsku i burmistrza 
Krzysztofa Krzemińskiego. Tablica będzie umiesz-
czona w szkolnym holu.
Źródło: UM Reda

REDZKA „TRÓJKA” MA JUŻ 60 LAT!
REDA | Tydzień temu, 21 października, Szkoła 
Podstawowa nr 3 w Redzie świętowała jubile-
usz 60-lecia.
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Valor jest już niemal w  stanie surowym 
- wszystkie kondygnacje zostały wymu-
rowane, a  fachowcy montują obecnie 
kolejne okna. Trwają też pierwsze prace 
związane z ułożeniem elewacji na budyn-
ku - wzdłuż ściany północnej ustawiono 
rząd rusztowań, co oznacza, że w  ciągu 
najbliższych tygodni ta część budynku 
zalśni piękną bielą. A to nie wszystko, bo 
Valor ozdobiony zostanie w sposób szcze-
gólny – wybrane fragmenty elewacji to 
ozdobne płyty spiekowe, które nadadzą 
tej inwestycji wyjątkowego charakteru.  
 
A  co jeszcze dzieje się na budowie przy 
Dąbrowskiego 44? - Wiele prac budowla-
nych prowadzimy równolegle, wymienię 
tu tylko część z nich: prowadzimy roboty 
instalacyjne w  hali garażowej, wznosimy 
ścianki działowe w mieszkaniach, rozpo-
częliśmy już także tynkowanie pierwszych 
lokali. Rozpoczęliśmy także izolowanie da-

chu Valora - mówi Dariusz Malottke, dy-
rektor ds. sprzedaży Pomorskich Domów. 
 
Jak wyjaśnia przedstawiciel inwestora, 
w  tym czterokondygnacyjnym budynku 
powstaną 42 ustawne mieszkania o  róż-
norodnych układach i  powierzchniach. 
A  to nie wszystko, bo poziom „0” to 
osiem dużych lokali usługowo-handlo-
wych. - Lokale mają powierzchnie od 
36 m2 do 85 m2, a  każdy z  nich wypo-
sażony zostanie w  dużą witrynę z  wi-
dokiem na ulicę Dąbrowskiego. Przed 
budynkiem dostępne będą miejsca par-
kingowe dla właścicieli oraz potencjal-
nych klientów - dodaje Dariusz Malottke. 
 
Oferta mieszkań i  lokali inwestycji Valor 
trafiła w  gusta i  potrzeby naszego lokal-
nego rynku - więcej niż połowa mieszkań 
znalazła już swoich nabywców, dużym 
zainteresowaniem cieszą się także lokale 
usługowe. - Zapraszamy do zapoznania 
z naszą ofertą, jest dostępna na stronie in-
ternetowej pomorskiedomy.pl. Znajdą tam 
Państwo wszystkie niezbędne informacje 
na temat naszej rumskiej inwestycji, w tym 
dokładne rozkłady wybranych mieszkań 
i lokali, a także aktualne ceny - dodaje szef 
sprzedaży Pomorskich Domów. Podkre-
śla przy tym wieloletnie doświadczenie 

Pomorskich Domów na rynku nierucho-
mości. - Budujemy piękne mieszkania 
i domy już od blisko 15 lat, chętnie o tym 
mówimy. Mamy na swoim koncie niewiel-
kie, kameralne budynki, ale też większe, 
wieloetapowe inwestycje. Jesteśmy dumni 
z  każdego ze zrealizowanych projektów, 
zabudowaliśmy dużą część Gdańska Oso-
wej. W  Rumi jesteśmy wprawdzie po raz 
pierwszy, ale jestem przekonany, że to nie 
jest nasza ostatnia realizacja w tym wyjąt-
kowym mieście. Zapewniam już teraz, że 
dołożymy wszelkich starań, by Valor był 
prawdziwą perłą na mapie Rumi - dodaje 
Dariusz Malottke. I gdy spojrzeć na wizu-
alizacje tej nowoczesnej kamienicy miej-
skiej, trudno mieć co do tego wątpliwości: 
Valor to naprawdę piękny budynek. I war-
to w nim zamieszkać.

Valor: wyjątkowa kamienica w sercu Rumi!
Takiego budynku jeszcze w Rumi nie było - tuż przy granicy z Gdynią powstaje nowoczesna kamienica miejska Valor. Inwestorem jest doświadczony deweloper, 
firma Pomorskie Domy, który ma już na swoim koncie wiele podobnych realizacji na terenie Trójmiasta. Budowa przy Dąbrowskiego 44 jest już solidnie zaawan-
sowana, a dostępne w Valorze mieszkania cieszą się naprawdę dużym zainteresowaniem.

 W budynku powstaną ustawne mieszkania 2-, 3- 4-pokojowe
 Valor powstaje przy ulicy Dąbrowskiego 44, nieopodal granicy z Gdynią

 W ofercie Valora dostępne są także przestronne lokale usługowo-handlowe

ul. Kielnieńska 57, Gdańsk Osowa 
tel. 607 607 216 
tel. 607 607 464

www.pomorskiedomy.pl
biuro@pomorskiedomy.pl
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OBWIESZCZENIE

Starosta Wejherowski

I. działając na podstawie art. 1, art.11a ust.1, art.11f ust. 3 ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych /t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 176/ 
oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego /tekst 
jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 2000 ze zm./ zawiadamia, że w dniu 19.10.2022r., na wniosek Wójta Gminy 
Szemud z dnia 12.01.2022r. wydano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej:

pn.: "Budowa i rozbudowa dróg gminnych oraz rozbudowa drogi powiatowej
nr 1415G Kielno - Kłosówko"

na nieruchomościach gruntowych na terenie Gminy Szemud określonych poniżej:

A. działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogi gminnej:*
- obr. 0010 Kielno działki nr ewid.: 75/17, 76/3, 76/1, 77/3, 77/4, 80/3, 80/4, 71/1, 71/5, 71/9 (71/6), 71/11 
(71/7), 71/13 (71/8), 
- obr. 0018 Warzno działki nr ewid.: 181/1, 182/1, 121/5, 111/1, 112/1, 113/1, 116/1, 183/1
- obr. 0022 Rębiska działki nr ewid.: 69, 121/9, 192/10

B. działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogowego dróg innych kategorii (dla rozbudowy 
drogi powiatowej):*
- obr. 0010 Kielno działki nr ewid.: 82/1, 77/1, 75/1, 81/10, 81/1, 79/1, 80/1, 80/10 (80/7), 80/8 (80/6), 83/1
- obr. 0022 Rębiska działki nr ewid.: 37, 122/3, 38/1 (38), 39/43 (39/39), 122/1, 61, 62, 58/3 (58/2), 64/1 
(64), 63, 122/2

C. działki objęte obowiązkiem rozbiórki obiektów budowlanych, budowy lub przebudowy sieci 
uzbrojenia terenu, zjazdów i innych dróg publicznych:*
- obr. 0010 Kielno działki nr ewid.: 81/29, 81/21, 81/5, 76/4, 
- obr. 0018 Warzno działki nr ewid.: 184/1, 115, 122/1,
- obr. 0022 Rębiska działki nr ewid.: 125, 136, 124/3, 124/22

* numery w nawiasach oznaczają numery działek przed podziałem 

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

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

OGŁOSZENIE 53/2022/PR-Media-Group/DB

OGŁOSZENIE 102/2022/PR-Media-Group/DB

Szukam lokalu na działalność 
usługowa, z jedna duża sala około 50m2 
i mniejszymi salami  w Gdańsk, Sopot, 
Gdynia, łączna powierzchnia 70-130m2, 
koszt: 4500 zł Cel. : działalność  usługowa, 
zajęcia jogi i terapie naturalne.

Kontakt: +48 691 694 246.

Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i uroczystym od-
śpiewaniu hymnu państwowego głos zabrała pełniąca 
obowiązki dyrektora ZKiW Lucyna Pałubicka, która 
podziękowała nauczycielom i  pracownikom szkoły za 
trud wkładany każdego dnia w kształcenie i wychowa-
nie młodych pokoleń. Okolicznościowy list wójta gminy 
Gniewino Zbigniewa Walczaka kierowany do dyrekcji, 
nauczycieli i  pracowników szkoły odczytał sekretarz 
gminy Grzegorz Dziewięcin. Do życzeń przyłączyła się 
także nowa przewodnicząca Rady Rodziców Aleksandra 
Hoppe. Następnie dyrektor Pałubicka wręczyła wybra-
nym nagrody dyrektora szkoły, z  kolei nagrodę wójta 
gminy Gniewino za szczególne osiągnięcia w pracy dy-
daktyczno-wychowawczej przekazał sekretarz gminy.

Po odśpiewaniu hymnu szkoły i  wyprowadzeniu 
sztandaru odbyła się część artystyczna w  wykonaniu 
uczniów klas 4a, 4b i 6c.

Obchody Dnia Edukacji Narodowej w drugim zespole 
szkół prowadzonym przez Gminę Gniewino - Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Kostkowie miały miejsce 13 
października.

Źródło: UG Gniewino fo
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Uroczyste obchody Dnia Edukacji
GMINA GNIEWINO | Dnia 12 października 2022 r. w sali kinowej Centrum Kultury i Biblioteki w Gniewinie odbyły się obchody Dnia Eduka-
cji Narodowej w Zespole Kształcenia i Wychowania w Gniewinie. 
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Biuro Nieruchomości
Kupno - Sprzedaż - Wynajem
Nieruchomości w Polsce i za granicą
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Zanim zdecydujemy się na zakup mieszkania lub domu warto 
przeanalizować obecną sytuację na rynku nieruchomości, deweloper-
zy oferujący swoje inwestycje w powiecie wejherowskim. Inwestorzy 
proponują nam coraz to więcej udogodnień i mocno rozbudowaną 
infrastrukturę, muszą zapewnić więcej przestrzeni, a zwłaszcza gdy 
spędzamy w nim 24 godziny na dobę. 

PRZYBLIŻAMY KILKA INWESTYCJI MIESZKANIOWYCH. 

OSIEDLE „SŁONECZNE OGRODY" W BOLSZEWIE.
Niska, kameralna zabudowa, duża 
odległość między szeregami 
od sąsiednich działek zapewni 
mieszkańcom komfort w życiu 
codziennym oraz pozwoli cieszyć 
się cisza i spokojem. Osiedle 
zlokalizowane w niewielkiej 
odległości od głównej arterii 
Bolszewa z pełną infrastrukturą 
niezbędną do codziennego 
życia. Zaprojektowany funkc-
jonalny układ mieszkań z otwartą 
przestronną, częścią dzienną na 
parterze z wyjściem na słoneczny 
ogród. Na piętrze znajdują się 
3 przestronne sypialnie oraz 
łazienkę z dużymi oknami. Do-
datkowa przestrzeń nie wliczona 
do powierzchni użytkowej 105,98 
m2 została wygospodarowana na 
strychu nieużytkowym wielkości 
39,50 m2. Strych w najwyższym 
miejscu ma wysokość 3,47 m, 
najważniejszym jego atutem 
jest betonowy strop z dużym ot-

worem  dającym możliwość zamontowania pełnowymiarowych schodów 
pozwalające w pełni wykorzystać tą przestrzeń.  

INWESTYCJĄ WARTĄ ZAINTERESOWANIA  „MŁODA RUMIA” .

Marzysz o nowoczesnym mieszkaniu w spokojnej, bezpiecznej okol-
icy? Znajdziesz je dla siebie i swojej rodziny na nowo powstającym 
osiedlu Młoda Rumia w dynamicznie rozwijającej się części Rumi. 
Inwestycja, która rozpoczęła się z początkiem 2021r. Będzie to 
nowoczesne osiedle składające się z siedemnastu budynków oraz 
ciekawie zaprojektowanej infrastruktury wewnętrznej. Na powi-
erzchni kilku hektarów powstanie łącznie 340 nowoczesnych, 
komfortowo wyposażonych mieszkań. Jasna kolorystyka elewacji, 
prywatny balkon oraz nowoczesna bryła budynków sprawiają, że 
z zewnątrz inwestycja doskonale koresponduje ze współczesnymi 
trendami architektonicznymi. Niezaprzeczalną zaletą mieszkania 
w tej prestiżowej lokalizacji jest jej doskonałe skomunikowanie 
z centrum miasta. Osiedle zlokalizowana jest 550 metrów od 
przystanku autobusowego, 2,2 km od dworca PKP i tylko kilometr 
od centrum handlowego oraz aquaparku. Lokalizację osiedla 
z pewnością docenią wszyscy ci, którzy oprócz dobrej komuni-
kacji i bliskości licznych udogodnień, jednocześnie cenią sobie 
przyrodę i oczekują spokoju. Budynkom towarzyszyć będzie 
wszechobecna zieleń, która w połączeniu z bogato rozwiniętą 
infrastrukturą rekreacyjną zapewni doskonałe warunki do wypoc-
zynku najmłodszym oraz nieco starszym.

KAMIENICA „VALOR” W RUMI TO KOLEJNA PROPOZYCJA.

„Valor” to nowoczesna kamienica miejska, którą wybudujemy w Rumi 
Janowo, przy ulicy Dąbrowskiego. W tym stylowym, doskonale 
zaprojektowanym budynku, przygotujemy 42 ustawne mieszkania 
o powierzchniach od 36 m2 do 85 m2 oraz 8 lokali usługowych. Każde 
z mieszkań wyposażone zostanie w słoneczny balkon, zaś mieszkania 
na najwyższej kondygnacji - w piękne tarasy widokowe. W ofercie 
Valoru dostępny jest pełen wachlarz mieszkań: lokale 2-, 3-  i 4-po-
kojowe o różnorodnych, doskonale zaprojektowanych i praktyc-
znych układach. Dla większej wygody mieszkańców, w budynku 
dostępne będą dwie cichobieżne windy, hala garażowa z miejscami 
parkingowymi oraz komórki lokatorskie.
Miejsca parkingowe do wyłącznego korzystania przez właścicieli 
wybranych mieszkań dostępne będą także na terenie zewnętrznym. 
Inwestycja ta, została zaprojektowana z najwyższą starannością - 
prostą, ale niezwykle efektowną bryłę budynku, nawiązującą swoim 
charakterem do gdyńskich kamienic ozdobimy szlachetnymi płytami 
spiekowymi. Wszystkie części wspólne tego wyjątkowego projektu 
- klatki schodowe będą zachwycać swoją urodą, ciesząc nowych 
mieszkańców budynku Valor.
Zgodnie z harmonogramem, realizacja tego wyjątkowego projektu 
zakończy się w III kwartale 2023 roku.

Przegląd najlepszych 
inwestycji mieszkaniowych

Chcesz kupić mieszkanie lub dom dla siebie lub rodziny? Jedną z pierwszych decyzji które podejmiesz jest 
określenie, czy jesteś zainteresowany zakupem domu, czy mieszkania.

Co warto wiedzieć kupując mieszkanie dla rodziny z dziećmi

Warto przede wszystkim pamiętać o podsta-
wowej kwestii. Dziecko jest na etapie poznawa-
nia świata za pomocą zmysłów. Przy tym jest 
narażone na wiele zagrożeń. Dlatego młodzi 
rodzice zazwyczaj starają się minimalizować 
zagrożenia. Przedstawiamy pięć udogodnień, 
które mogą być pomocne. Decydując się na 
mieszkanie warto mieć to na uwadze. 

Tereny zielone 
Pierwsze, co przychodzi na myśl, to bliska 
obecność terenów zielonych (lasy, parki), 
które nie tylko są bardzo dobrym pomysłem 
na spędzenie czasu z dzieckiem, a przy tym 
na „świeżym powietrzu”, ale przede wszyst-
kim dzieci doświadczają wielu bodźców. Za ich 
pośrednictwem uczą się otaczającego ich świata.
Przyroda ma niebagatelny wpływ na rozwój dzie-
ci. Zalet roślin jest bardzo wiele, które są wręcz 

zbawienne. Produkują tlen, czy obniżają poziom 
hałasu, co jest ważnym czynnikiem w przypadku 
osiedli mieszkaniowych w miejskim środowisku.

Place zabaw, boiska
Warto urozmaicać dzieciom miejsca, gdzie 
w zamyśle mają spędzać czas z rodzicami, dlat-
ego nieodłącznym udogodnieniem powinny być 
pobliskie place zabaw oraz boiska. Choć należy 
zwrócić uwagę na jakość tych miejsc. Czy przy-
padkiem atrakcje dla dzieci nie są uszkodzone, 

a nawierzchnia zniszczona, co może stanowić 
zagrożenie dla pociechy. 

Kluczowe bezpieczeństwo
Pomocnym udogodnieniem dla rodziców może 
być coraz powszechniejsze rozwiązanie wprow-
adzane przez deweloperów, czyli system automa-
tycznego zwalniania zamków dla rodziców.
Brzmi skomplikowanie, a w praktyce wygląda 
prosto. Żeby otworzyć drzwi albo furtkę, wys-
tarczy podejść w pobliże czujnika ze smart-
fonem, który ma pobraną i wgraną specjalną 
aplikację. Potem śmiało można pociągnąć 
za klamkę. W ten sposób redukuje się liczba 
nieprzyjemnych i niebezpiecznych sytuacji 
z wymykaniem się dzieci bez wiedzy rodziców.

Winda podstawowym udogodnieniem
Mogło by się wydawać, że winda jest oczy-
wistym ułatwieniem zwłaszcza dla świeżo up-
ieczonych rodziców, ale niestety nie wszędzie 

tak jest. Dlatego warto też zwrócić uwagę na 
obecność windy w miejscu, gdzie chcemy 
zamieszkać z dzieckiem, zwłaszcza w przypad-
ku, kiedy musimy jeszcze korzystać z wózka.
Dodatkowym ułatwieniem w tym zakresie jest 
coraz częściej spotykana oraz wprowadzana 
przez deweloperów – winda bezdotykowa. To 
kolejny przykład rozwoju technologii w, z po-
zoru, prozaicznych kwestiach.
Pomocne żłobki i przedszkola
Warto kupując mieszkanie na nowym osiedlu 
sprawdzić wcześniej czy w pobliżu jest już 
lub planowany jest żłobek lub przedszkole. 
Instytucje bardzo pomocne w przypadku obu 
pracujących rodzicach.
Należy pamiętać, aby przeprowadzić dokładny 
research odnośnie potencjalnych placówek, do 
których rodzice chcą zaprowadzać pociechy. 
Chodzi nie tylko o opinie innych rodziców, ale 
podejście pracowników, którzy mają mieć 
styczność z dziećmi, czy sposobów pracy 
z nimi. 

Tereny zielone, place za-
baw, winda i żłobek oraz 

przedszkole w pobliżu. 
Wydaje się oczywiste, ale czy 

myśląc o kupnie mieszkania 
pamiętasz o tym. Sprawdź 

dlaczego to jest takie ważne.  
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InwestycjeInwestycje deweloperów
Wejherowo / Reda / Rumia / Okolice

miasto: Rumia
ulica: Jeziorna 9
nr telefonu: 725 603 603
www.maskoinvest.pl

Młoda Rumiamiasto: Rumia
ulica: Dąbrowskiego 44
nr telefonu: 607 607 216
www.pomorskiedomy.pl

Pomorskie Domy

Miejsce na Twoją 
inwestycję!Miejsce na Twoją 

inwestycję!

materiał partnera na str. 5

miasto: Bolszewo
ulica: Strażacka
nr telefonu: 501 263 547
www.tambud.pl

Słoneczne Ogrody

Kolejne wydanie 25.11.2022

KONTAKT: d.bieszke@expressy.pl | tel. +48 660 731 138

POMAGAMY W WYBORZE
MIEJSCA DO ŻYCIA



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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Opłaty za ciepło wyliczane są w oparciu o ta-
ryfy zatwierdzone decyzją Prezesa Urzędu Re-
gulacji Energetyki i ściśle ustalone w umowie 
z odbiorcą (odbiorcy indywidualni, wspólnoty 
mieszkaniowe, spółdzielnie i  in.). Zarządca 
nieruchomości, rozlicza koszty między miesz-
kańców.

Wysokość opłaty jest wyliczana na podsta-
wie wielu składowych.

Ciepło, przesyłane do odbiorców OPEC po-
chodzi z własnej produkcji (Wejherowo) oraz 
PG (Gdynia, Rumia, Kosakowo)

Na cenę za ciepło mają wpływ:
• koszty zakupu paliwa (węgla lub gazu) lub 

zakup ciepła od PGE Energia Ciepła oraz 
praw do emisji CO2 ( wynika z przepisów 
prawa)

• koszty wytworzenia ciepła w ciepłowni lub 
elektrociepłowni, 

• opłaty przesyłowe – dystrybucja TO:
 ▪ koszty modernizacji sieci, 
 ▪ koszty rozbudowy sieci ciepłowniczej,
 ▪ koszty napraw konserwacji. 
 ▪ koszty usuwana awarii - remonty
 ▪ koszty administracyjno–biurowe, 
w tym koszty obsługi klienta.

Cenę końcową weryfikuje i  zatwierdza 
Urząd Regulacji Energetyki.

Nakłada on taryfy, które zawierają ceny za:
• Ciepło: cena za moc zamówioną (MW) 

oraz cena za jednostkę energii cieplnej (GJ)
• Przesył ciepła: cena za moc zamówioną 

(MW) oraz cena za jednostkę energii ciepl-
nej (GJ)

• Nośnik ciepła tj. wodę.
Proces taryfikowania określają ściśle przepi-

sy ustaw i  rozporządzeń, wg. których są one 
zatwierdzane.

Twój rachunek za ciepło – za co płacisz?
DROGA CIEPŁA

OSZCZĘDZAJMY CIEPŁO!
W obliczu bardzo trudnej i niestabilnej sytuacji na rynku energetycz-
nym samorządy Gdyni, Rumi i Wejherowa wspólnie z miejską spółką 
ciepłowniczą OPEC intensyfikują działania służące racjonalizacji 
zużycia energii cieplnej. Obecnie mamy do czynienia z nadzwyczajną 
sytuacją ekonomiczno-surowcową. 

Poprawa klimatu zależy od wspólnego wysiłku producentów, dostawców i użytkowników ciepła. 
Odbiorcy ciepła oczekują od dostawców ciepła, ze będzie ono coraz bardziej ekologiczne i inno-
wacyjne. OPEC wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom podejmując szereg działań, w tym. m.in. 
współpracę z placówkami oświatowymi dotyczącą obniżenia krzywych grzewczych
Przedsiębiorstwo zrealizowało program obniżenia krzywych grzewczych, w celu podania 
niższych parametrów nośnika we wszystkich placówkach oświatowych w Rumi, obecnie jest 
w trakcie realizacji w Wejherowie i staruje z programem w Gdyni. 
„Zachęcamy do oszczędzania ciepła nie tylko w wymiarze ekonomicznym, ale również ze 
względu na ochronę środowiska i nasze zdrowie. Jeden stopień mniej to niższe zużycie ciepła 
o około 5 proc. Zmieniajmy nawyki, przed wyjściem z pomieszczenia lekko przykręcajmy 
ogrzewanie. Reagujmy widząc otwarte okna lub drzwi, przez które niepotrzebnie ulatuje po-
wietrze. Wietrzmy krótko i intensywnie pomieszczenie przy skręconym kaloryferze – to tylko 
niektóre ze wskazanych zachowań – mówi Wojciech Folejewski, Prezes Zarządu OPEC.
Przedsiębiorstwo od kilku lat systematycznie zachęca swoich klientów do korzystania z elek-
tronicznego Biura Klienta i aktywacji e-faktury, co niewątpliwie ma wpływ na takie aspekty 
jak: bezpieczeństwo, ekologia, wygoda i terminowość.
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Dziady dawniej i dzisiaj
POWIAT | W czasach obecnych pod koniec października oraz na początku listopada 
odwiedzamy groby zmarłych przodków, chcąc w tym podniosłym czasie uczcić pamięć o nich. 
Dawniej ten okres w kalendarzu wyglądał trochę inaczej.

Ludy słowińskie zamieszkujące dzisiejsze 
tereny europy środkowej i wschodniej prakty-
kowały zwyczaj Dziadów, współcześnie znany 
nam z cyklu dramatów napisanych przez Ada-
ma Mickiewicza w XIX wieku.

Zwyczaj Dziadów jest przedchrześcijańskim 
zbiorem rytuałów i  obrzędów mających na 
celu nawiązanie relacji z  duchami zmarłych 
przodków, którzy wracają na ziemię, na której 
żyli. Obrzędy odprawiano w  nocy z  31 paź-
dziernika na 1 listopada. Nawiązanie relacji 
z duszami przodków miało zapewnić żyjącym 
ich przychylność, gdyż Słowianie wierzyli, że 
dusze zmarłych opiekują się nimi zwłaszcza 
w sferach płodności i urodzaju. Obrzędy zwią-
zane z pozyskaniem opieki przez zmarłych od-
prawiano również w okresie na początku maja.

Odprawianie rytuałów polegało w  głównej 
mierze na ugoszczeniu przybyłych dusz. Nale-
żało gości z tamtego świata napoić oraz nakar-
mić, w  tym celu najczęściej podawano miód, 

kaszę, jajka, wódkę i  kutię (słodka potrawa 
składająca się z  obtłuczonej pszenicy, ziaren 
maku, słodu, różnych orzechów, rodzynek 
i miodu). Uczty były przygotowywane w do-
mach lub na cmentarzach, gdzie domownicy 
spożywali posiłek razem z duszami. W trakcie 
jedzenia żywi upuszczali lub ulewali poda-
ne przysmaki na stół lub grób, przeznaczając 
w ten sposób pożywienie dla dusz. W tym cza-
sie rozpalano również ognisko. Znaczeniem 
ogniska była możliwość ogrzania się dla dusz, 
jak również oświetlenie drogi by trafiły do 
swoich bliskich na ucztę. Ogniska rozpalano 
także na rozstajnych drogach by uniemożliwić 
demonom, topielcom i  samobójcom przedo-
stanie się do świata żywych.

Podczas święta należało przestrzegać zasad, 
które miały zapewnić duszom spokój podczas 
pobytu na ziemi. Zakazywano m.in. głośnego 
zachowania przy stole i nagłego wstawania od 
niego, by nie wystraszyć dusz, sprzątania po 

wieczerzy, wylewania wody po myciu naczyń 
przez okno, by nie oblać żadnej duszy, pale-
nia ognia w piecu (dusze tamtędy też mogły 
wchodzić do domu), szycia i tkania, by żadnej 
duszy nie uwiązać, bo nie mogłaby wrócić na 
tamten świat.

Zwyczaj Dziadów funkcjonował również 
na terenach Kaszub w późniejszych wiekach. 
Forma zwyczaju była bardzo zbliżona do 
słowiańskich praktyk, m.in. pod postacią 
rozpalania ognia, ale w domowym paleni-
sku by dusze mogły się ogrzać, na stole nie 
zostawiano sztućców po wieczerzy by dusze 
się nie skaleczyły a na groby zmarłych za-
noszono jadło i ozdabiano je kwiatami oraz 
gałązkami świerku. 

Obecnie zwyczaje te w nowocześniejszej for-
mule obchodzone są w niektórych regionach 
Polski. Palenie ognisk natomiast przetrwało 
w całym kraju pod postacią zapalania zniczy, 
które mają oświetlić drogę zmarłym.fo
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ŚP. BRONISŁAWY 
FORMELLA

Przewodniczący Rady Miejskiej Rumi
Burmistrz Miasta Rumi

oraz Radni Rady Miejskiej Rumi

Panu

Składają

BOGDANOWI FORMELLA 
Radnemu Rady Miejskiej Rumi oraz Bliskim z powodu 

Śmierci Mamy 

Wyrazy głębokiego współczucia

OGŁOSZENIE 178/2022/PR-Media-Group/DB

BURMISTRZ MIASTA RUMI

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

RPP.6721.168.2022.IN Rumia, dnia 28.10.2022 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 oraz w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 503 
ze zm.) oraz art. 21 ust. 2 pkt 2 i 7, art. 30, art. 39 ust. 1 pkt 2-5, art. 46 pkt 1 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), 

zawiadamiam o

• ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi uchwalonego uchwałą 
Rady Miejskiej Rumi Nr XIV/214/2011 z dnia 27 października 2011 r. dla obsza-
ru w rejonie ul. Warszawskiej, ul. Wileńskiej, ul. Gdańskiej i ul. Henryka Dąbrow-
skiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;

• ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Generała Władysława 
Andersa dla stref 17.M, 18.M,U, oraz 19.M,U wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko;

w dniach od 04.11.2022 r. do 04.12.2022 r.

Uwagi i wnioski do ww. projektów mogą być składane w formie pisemnej do dnia 
23.12.2022 r. na adres: Urząd Miasta Rumi, ul. Sobieskiego, 784-230 Rumi.

oraz 

wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego przy ul. Św. Józefa wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko;

w dniach od 18.11.2022 r. do 18.12.2022 r.

Uwagi i wnioski do ww. projektów mogą być składane w formie pisemnej do dnia 
13.01.2022 r. na adres: Urząd Miasta Rumi, ul. Sobieskiego, 784-230 Rumi.

w siedzibie Urzędu Miasta, przy ul. Sobieskiego 7 w Rumi, po uprzednim ustale-
niu terminu i godziny udostępnienia ww. projektów dokumentów oraz na stro-
nie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Rumi. Informacje o ww. 
dokumentach zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych 
o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi. 

W celu umożliwienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektów zostanie 
przeprowadzona dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach rozwiązaniami 
w sali nr 100 tut. urzędu w dniu 22.11.2022 r. o godzinie 14.00. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Rumi. 

Ustalenie terminu udostępnienia projektu dokumentu pod numerem telefonu 
58 679 65 45. Projekt ww. dokumentu jest możliwy do wglądu w formie elektro-
nicznej na stronie pod adresem: 

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

Powyższą informację zamieszcza się
1. na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Rumi 
2. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi 
3. w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających 
informacje o środowisku i jego ochronie www.ekoportal.pl
4. w lokalnej prasie Sporządziła: Iga Narloch

Referat Planowania Przestrzennego
e-mail: i.narloch@um.rumia.pl

Spotkanie ministra Piotra Müllera z  włodarzami 
Redy miało charakter roboczy. Miasto reprezento-
wali Burmistrz Miasta Redy Krzysztof Krzemiński 
i jego zastępcy, Halina Grzeszczuk i Łukasz Kamiń-
ski oraz sekretarz miasta Hanna Janiak. W spotka-
niu brali również udział radni Rady Miejskiej w Re-
dzie Violetta Mackiewicz-Sasiak, Mariusz Kreft oraz 
Przewodniczący Rady Kazimierz Okrój. Obecna 
była także dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Redzie Katarzyna Zielińska.

Rozmowy dotyczyły strategicznych inwestycji 
miejskich, zaplanowanych do realizacji w  najbliż-
szych latach. Omawiano m.in. budowę i  przebieg 
Via Maris, budowę ulicy Rolniczej i  możliwości 
uzyskania jej dofinansowania ze źródeł krajowych, 
a także budowę i wyposażenie nowej siedziby redz-
kiej biblioteki.

- Dziękujemy za bardzo merytoryczne spotkanie. 

Wymiana informacji, w  tym przedstawienie lokal-
nej sytuacji, potrzeb, a także sukcesów jest podstawą 
owocnych działań w przyszłości – mówi Burmistrz 
Miasta Redy Krzysztof Krzemiński.

Źródło: UM Reda
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Spotkanie z ministrem 
Piotrem Müllerem
REDA | 21 października Redę odwiedził sekretarz stanu Piotr Müller, rzecznik rządu premiera Mateusza 
Morawieckiego, poseł na Sejm RP ze Słupska. Na spotkaniu w redzkiej bibliotece rozmawiano głównie 
o inwestycjach.

Kwota wsparcia wynosi 2 
miliony złotych z Rządo-
wego Funduszu Rozwoju 
Dróg 2022. W ramach 
zadania zostanie wykonana 
nowa nawierzchnia drogi 
na całym odcinku o długo-
ści 717 m o szerokości 5,5 
m, wybudowane zostaną 
wyniesione skrzyżowania 
oraz przejścia dla pieszych, 
chodniki o szerokości od 
1,5m do 2,5m (z odcinko-
wym dopuszczeniem ruchu 
rowerowego) oraz zjazdy 
o szerokości min. 3m, po 
obydwu stronach jezdni. 
Wykonane zostanie także 
oświetlenie drogowe wraz 
z doświetleniem przejść dla 
pieszych, budową kanału 

technologicznego oraz 
kanalizacji deszczowej. 
Jeszcze w tym roku wyło-
niony zostanie wykonawca, 
a zakończenie inwestycji 
planowane jest na IV kwar-

tał 2023 roku.
Umowę podpisali: wojewoda 
pomorski Dariusz Drelich 
i wójt gminy Wejherowo 
Przemysław Kiedrowski.
Źródło: UG Wejherowo

ULICA STRAŻACKA Z DOFINANSOWANIEM
BOLSZEWO | Gmina Wejherowo otrzymała dofinansowanie budowy ul. Strażackiej w Bolszewie.

fot. Pomorski Urząd Wojewódzki
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Był to ważny moment w  kierunku stwo-
rzenia i  zwiększenia dostępności przystęp-
nych cenowo mieszkań na Kaszubach. Wójt 
Ryszard Kalkowski widzi szansę na poprawę 
standardu życia mieszkańców w  projekcie 
Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych. Dla-
tego Gmina Szemud podpisała wraz z Gminą 
Chmielno oraz Brusy list intencyjny w  spra-
wie stworzenia „SiM Kaszuby” przy pomocy 
Krajowego Zasobu Nieruchomości. Jest to 
pierwsza taka inicjatywa samorządowa w na-
szym regionie. Na tej podstawie samorządy 
mogą ubiegać się o dofinansowanie i później 

budować mieszkania.
- Podpisanie porozumienia o  współpracy 

jest ważnym krokiem. Cieszy mnie bardzo, 
że Gmina Szemud z takim entuzjazmem pod-
chodzi do Społecznych Inicjatyw Mieszkanio-
wych i  widzi w  tym przyszłość. To świadczy 
o  tym, że samorząd troszczy się od miesz-
kańców i  chce dla nich jak najlepiej. Widzi-
my, że w tych realiach coraz ciężej rodzinom 
o  swoje mieszkanie, dlatego Krajowy Zasób 
Nieruchomości wraz z  samorządami ułatwi 
tę ścieżkę. Gratuluje Wójtowi i przystępujemy 
do działania” - mówi prezes Krajowego Zaso-

bu Nieruchomości, Arkadiusz Urban.
- Mamy gotowe projekty, a  wiadomo że 

u  nas projekty długo nie leżą w  szufladzie. 
Cały czas szukamy dofinansowania, a  Spo-
łeczne Inicjatywy Mieszkaniowe są szansą dla 
wielu rodzin. Widzimy, że jest trudny czas 
i wiele osób nie może otrzymać kredytu. Nasi 
mieszkańcy są pracowici oraz zaradni i chcie-
liby mieć coś swojego, dlatego tak ważny dla 
nas jest ten projekt od Krajowego Zasobu Nie-
ruchomości - zaznacza Wójt gminy Szemud, 
Ryszard Kalkowski.

Źródło: UG Szemud

Chcą budować mieszkania 
z niskim czynszem

GMINA SZEMUD | Należy ona do liderów w północnej części kraju chcących budować mieszkania 
ze wsparciem rządu. W Centrum Sportowym w Kielnie gmina zorganizowała spotkanie z przedsta-
wicielami Krajowego Zasobu Nieruchomości na czele z prezesem Arkadiuszem Urbanem.
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W ramach tej inwestycji wykonywana jest budowa kana-
lizacji deszczowej, wymiana sieci podziemnych, budowa 
oświetlenia i monitoringu. Powstanie nawierzchnia 
z kamienia wyższej jakości, dopasowana do zabytkowej 
części miasta. Przewidziane są również nasadzenia 
drzew, a także zachowanie małych przestrzeni zieleni.
Zastępca prezydenta Beata Rutkiewicz wyjaśnia, że 
ul. św. Anny pomyślana jest tak, by stworzyć wjazd 
i ciąg pieszy od rynku w stronę Parku Miejskiego, jako 
przyjazne miejsce dla mieszkańców i turystów. Zgodnie 
z umową, jaką zawarł wykonawca z miastem, zaplanowa-
ne prace powinny zostać wykonane do końca bieżącego 
roku. Mimo pierwszych trudności jakie pojawiły się na 
początku budowy, związane z badaniami archeologicz-
nymi i sieciami podziemnymi, zaawansowanie robót 
wskazuje, że termin zakończenia prac powinien zostać 
dotrzymany.
Źródło: UM Wejherowo

PRACE PRZY BUDOWIE 
UL. ŚW. ANNY
WEJHEROWO | W pobliżu Parku Miejskiego trwa prze-
budowa ul. Św. Anny mająca połączyć centrum miasta 
od ul. Mickiewicza z ulicą Parkową i wejściem do parku 
oraz parkingiem przy ul. Mickiewicza. Inwestycja reali-
zowana z dofinansowaniem ze środków unijnych, które 
pozyskały władze Wejherowa.

fot. UM Wejherowo

Podczas wręczania nagród zastęp-
ca prezydenta Wejherowa Arkadiusz 
Kraszkiewicz wyraził uznanie laureatom 
za wykonanie pięknych prac doskonale 
oddających ideę konkursu i  pogratu-
lował także nauczycielom i  rodzicom. 
Poinformował również, że na konkurs 
wpłynęły 33 prace w  grupach wieko-
wych: klasy 0-3 (14 prac) oraz klasy 4-8 
(19 prac).

Komisja konkursowa, której prze-
wodniczyła Monika Płomin z  Wejhe-
rowskiego Centrum Kultury a  w  jej 
skład wchodzili - Karol Formela (WCK) 
i  Antonina Łuczyńska (UM), oceniając 
prace wzięła pod uwagę m.in. spełnienie 
wymogów regulaminowych, realizację 
tematu konkursu, oryginalność, pomy-

słowość, estetykę oraz charakter promo-
cyjny nadesłanych prac.

Decyzją jury w grupie klas 0-III pierw-
sze miejsce zdobyła Liliana Labuda (kl. 
II a SP 5). Drugie miejsce otrzymała Ju-
lia Lemke (kl. IIIe SP 11), a trzecie Karo-
lina Rzeppa (kl. Ib SP 5 ). Wyróżnienie 
trafiło do Weroniki Lis (kl. IIIe SP 11).

W grupie klas IV-VIII pierwsze miej-
sce zdobył Piotr Kuczyński (kl.VIII c 
SP6). Drugie miejsce zajęła Magdalena 
Bieńkowska (kl. VIIIe SP 5) a  trzecie 
miejsce - Milena Szymerowska (kl. Va 
SP 6). Wyróżnienie otrzymała Laura 
Krysztofik (kl. VII a SP 6).

Nagrody ufundowane przez Prezyden-
ta Miasta Wejherowa wręczyli: zastęp-
ca prezydenta Arkadiusz Kraszkiewicz 

i skarbnik miasta Anna Lewandowska. Po 
wręczeniu nagród laureaci konkursu z ro-

dzicami zwiedzili sale historii miasta, po 
których oprowadziła ich Izabela Barzow-

ska z Urzędu Miejskiego w Wejherowie.
Źródło: UM Wejherowo
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Konkurs plastyczny „Lepsze połączenia”
WEJHEROWO | Z okazji Europejskiego Tygodnia Mobilności w ramach akcji 
KLIMATycznie został zorganizowany Konkurs „Lepsze połączenia - zeroemisyjna 
komunikacja miejska w Wejherowie”. Ogłoszenie wyników konkursu wraz z wrę-
czeniem nagród odbyło się w Ratuszu.

Dodaj ogłoszenie
w naszej gazecie!

Skontaktuj się:

660 731 138
d.bieszke@expressy.pl
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Puchar, podczas uroczystej Gali 
26. Międzynarodowego Kongresu 
ENVICON, odebrał Andrzej Gor-
czycki, Prezes Zakładu Usług Ko-
munalnych w Wejherowie.

W Konkursie nagradzane są naj-
bardziej efektywne systemy selek-
tywnej zbiórki odpadów, działania 
zmierzające do ograniczenia ilości 
odpadów, a  także ciekawa i  sku-
teczna edukacja ekologiczna.

EKOFABRYKA – AMBITNY 
I WZORCOWY PROJEKT

Zakład Usług Komunalnych 
w Wejherowie uhonorowano m.in. 
za Otwarcie Ekofabryki, czyli za 
odnowienie ponad 100-letniego 
obiektu na terenie dawnych za-
kładów drzewnych w Wejherowie. 
Ekofabryka to zarówno nowocze-
sny PSZOK, biuro obsługi miesz-
kańca, jak i  centrum edukacji 
ekologicznej. W  budynku Ekofa-
bryki mieszczą się sala sprzedażo-
wa, sale konferencyjne, biblioteka 
z  odzysku, strefa upcyklingu i  re-
cyklingu oraz wewnętrzna ścieżka 
edukacyjna. ZUK w  Wejherowie 

zainicjował też wiele akcji zwięk-
szających świadomość ekologiczną 
mieszkańców, takich jak konkurs 
„Pokochaj segregację”, kampania „ 
Nie wyrzucaj, napraw, odnów” czy 
też Dzień bez Toreb Foliowych.

- Cieszę się niezmiernie z  tego 
prestiżowego wyróżnienia, któ-
re świadczy o  docenieniu przez 
kapitułę naszego zaangażowania 
w  gospodarkę odpadami i  cało-
ściowego podejścia do ochrony 
środowiska – mówi Krzysztof Hil-

debrandt, prezydent Wejherowa.
Puchar Recyklingu to wyjątkowa 

inicjatywa, bowiem oprócz doce-
nienia podmiotów, które w  sposób 
szczególny wyróżniły się w  tym 
aspekcie, ma również olbrzymi wa-
lor edukacyjny. W ramach Konkur-
su organizowane są m.in. spotka-
nia, debaty branżowe i konferencje. 
Mnogość różnorodnych działań 
wpływa na pozytywną zmianę świa-
domości ekologicznej Polaków.

Źródło: UM Wejherowo
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ZUK z Pucharem Recyklingu
WEJHEROWO | Wejherowski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. zdobył Puchar Recyklingu Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Redzkie Impresje to cyklicz-
ne wydarzenie organizowane 
przez Stowarzyszenie Artystów 
„Kunszt”. Już po raz osiemnasty 
podsumowano dokonania arty-
stów w  trakcie minionego roku. 
Na wystawę złożyło się malar-
stwo, ceramika, fotografia, ikony, 
kaligrafia, żywica i  rękodzieło, 
a  także prace malarskie i  graficz-
ne powstałe na plenerze „Szklany 
Puck”. Wystawiających było dwu-
dziestu pięciu, dzieła wyekspo-
nowano w  dwóch salach Fabryki 
Kultury.

- Filozoficzny temat wystawy – 
„Niezależna” umożliwił artystom 
pokazanie bardzo różnorodnej 
tematyki – mówi Beata Zawal-
-Brzezińska ze Stowarzyszenia 
„Kunszt” - Każdy uczestnik zro-
zumiał to przesłanie wysoce indy-
widualnie i zademonstrował je na 

własny sposób. Jako niezależność 
poglądową, niezależność twórczą, 
filozoficzną, czy pojęcie kobiety 
niezależnej. Temat niezależności 
może stanowić też inspirację do 
sformułowania przez zwiedza-
jących własnego poglądu na ten 
temat. Może stać się powodem 
do dyskusji wśród odbiorców, co 
poszczególni artyści uznali za naj-
ważniejsze.

Wystawę otworzyli prezes Sto-
warzyszenia „Kunszt” Joanna 
Mroczek i  wiceprezes Adam Maj-
kowski, prezentując wszystkich 
artystów biorących udział w  wy-
stawie. Zaproszeni goście, w  tym 
Członek Zarządu Powiatu Wej-
herowskiego Ludwik Zegzuła, 
Burmistrz Miasta Redy Krzysztof 
Krzemiński, wiceburmistrz Łukasz 
Kamiński i sekretarz miasta Hanna 
Janiak wręczyli artystom symbo-

liczną różę, a zarządowi Stowarzy-
szenia okolicznościowe bukiety.

Wśród licznie przybyłych gości 
znaleźli się także radni miasta 
Redy: Karolina Bochan, Małgo-
rzata Lewińska, Andrzej Bycz-
kowski i  Zbigniew Kisiel, a  tak-
że dyrektor Miejskiej Biblioteki 
Publicznej Katarzyna Zielińska, 
przedstawiciele redzkich szkół, 
przedstawiciele okolicznych sto-
warzyszeń artystycznych: Zofia 
Botulińska z Pro Bono oraz Tere-
sa Uzdrowska z  Klubu Plastyka. 
Sponsorami wydarzenia byli Sta-
rostwo Powiatowe w  Wejherowie 
i Urząd Miasta w Redzie.

- Wszystkie prace można oglą-
dać do 4 listopada w  godzinach 
otwarcia Fabryki Kultury. Ser-
decznie zapraszamy. - zachęca 
Urząd Miasta w Redzie.

Źródło: UM Reda

Za nami XVIII Redzkie Impresje
REDA | 21 października w  Fabryce Kultury w  Redzie odbył się wernisaż XVIII 
Redzkich Impresji. W tym roku hasło przewodnie imprezy brzmiało: „Niezależna”.
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Inicjatorem utwardzenia ulicy jest radny 
Mariusz Łupina, który wnioskował o tę in-
westycję po spotkaniu z mieszkańcami. Jak 
informuje zastępca prezydenta Wejherowa 
Beata Rutkiewicz wcześniej został utwar-
dzony płytami chłonnymi fragment ulicy 
Ogrodowej od strony ul. Gryfa Pomorskiego. 
Wówczas obiecano mieszkańcom i radnemu 
Mariuszowi Łupinie, że w momencie gdy 
nastąpi modernizacja ul. Gryfa Pomorskie-
go, to dojdzie również do przebudowy ul. 
Ogrodowej na jej dalszym odcinku. Miasto 
dotrzymuje tej obietnicy i utwardza pozo-
stały odcinek ul. Ogrodowej w stronę drogi 
krajowej nr 6.
- W związku z tym, że tutaj zawsze wy-
stępował problem z wodami opadowymi, 
zwłaszcza podczas nawalnych deszczów, to 
dalszy odcinek ul. Ogrodowej jest moder-
nizowany trochę inaczej, niż dotychczas. 
Zostawiamy po bokach zieleńce a zawęża-
my ulicę w taki sposób, aby ta woda miał 
gdzie spływać w czasie deszczy. Ponadto 
w niektórych miejscach będzie wsypywane 
kruszywo w celu zwiększenia chłonności 
gruntu. Mam nadzieję, że po wykonaniu 

tych prac mieszkańcom będzie żyło się tutaj 
lepiej – mówi Beata Rutkiewicz podkreśla-
jąc, że ulica Ogrodowa jest specyficzna, 
gdyż po obu stronach ma różne spadki i jest 
problem z równomiernym ułożeniem płyt.
Inspektor Dariusz Kożuchowski z Wy-
działu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska, który nadzoruje 
modernizację ul. Ogrodowej zapewnia, 
że ze szczególną uwagą będą układane 
płyty przy posesjach znajdujących się na 
ostatnim odcinku ul. Ogrodowej, gdzie jest 
znaczne zaniżenie terenu i gdzie problem 
z zalewaniem wodą był największy.
Zastępca prezydenta Beata Rutkiewicz 
informuje, że budowa ul. Ogrodowej potrwa 
do końca roku. Do końca roku zostanie 
też ułożona nawierzchnia w ul. Necla, zaś 
wszystkie roboty na odcinku Necla – Gryfa 
Pomorskiego powinny być zakończone do 
końca czerwca 2023 roku, zgodnie z przyję-
tym harmonogramem wynikającym z prze-
kazywanych rat dofinansowania rządowego, 
które pozyskały władze Wejherowa na to 
zadanie.
Źródło: UM Wejherowo

PRZEBUDOWA ULICY OGRODOWEJ
WEJHEROWO | Trwa budowa nawierzchni drugiego odcinka ul. Ogrodowej, która utwar-
dzana jest płytami drogowymi przez wejherowski Zakład Usług Komunalnych Sp z.o.o.

fot. UM Wejherowo
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