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Szlak Nut Kaszubskich to jedna z atrakcji 
turystycznych w Wejherowie, którą warto 
zobaczyć. Fragmenty tradycyjnej wyliczan-
ki umieszczone w różnych częściach miasta, 
tworzą trasę wiodącą pośród najpopular-
niejszych atrakcji turystycznych. Piętnaście 
postumentów zostało tak wkomponowanych 
w miejską przestrzeń, aby przy okazji po-
dróży za melodią, zaprezentować turystom 
główne atrakcje miasta. Podążając za kolej-
nymi elementami piosenki, turyści, ale także 
mieszkańcy, odkryją nie tylko całą wyliczan-
kę, ale też samo miasto i jego historię. Au-
torami postumentu są wejherowscy artyści 
- Artur Wyszecki i Tomasz Morek.

- Powstawaniu szlaku towarzyszyło kilka 
głównych założeń, jednym z nich było uła-
twienie zwiedzania miasta i poznawanie jego 
historii i tradycji – mówi Beata Rutkiewicz, 
zastępca prezydenta Wejherowa ds. rozwoju 
miasta. - Wejherowo jest też silnie związane 
z kulturą regionu, stąd za elementy prowadzą-
ce szlak wybrano właśnie kaszubskie nuty.

Szlakiem kultury
Trasa nut kaszubskich została urozmaico-

na i wiedzie nie tylko od zabytku do zabyt-
ku. Początek szlaku wyznaczony został przy 
wjeździe do Wejherowa, przy ul. 12 Marca. 
Następny znajduje się przy Kościele św. Anny, 
najstarszym miejskim zabytku, ufundowa-
nym jeszcze przez Jakuba Wejhera, założy-
ciela miasta. W tym miejscu turyści mogą 
zobaczyć nie tylko świątynię, ale także obraz 
Matki Boskiej Wejherowskiej, z którym wiążą 
się znane historie o cudach czy krypty, w któ-
rych spoczywają m.in. Wejherowie i Przeben-
dowscy, dobroczyńcy miasta i klasztoru.

Po drodze turyści i mieszkańcy podążający 
za melodią, poznają uroki miejskiego krajo-
brazu, zatrzymają się w parkach i w urokli-
wej okolicy rzeki Cedron, przejdą deptakiem 
Starego Miasta, trafią też na Rynek, gdzie 
znajduje się pomnik Jakuba Wejhera i ratusz, 
w którym można zobaczyć m.in. salę trady-
cji, makietę miasta i celę więzienną z czasów, 
gdy dzisiejsza siedziba lokalnych władz była 
także posterunkiem pruskiej policji.

Na szlaku znajdują się również najważ-
niejsze obiekty związane z lokalnym życiem 
kulturalnym. Na pieszych wędrowców czeka 
nowoczesny i oryginalny architektonicznie 
budynek Filharmonii Kaszubskiej, w któ-
rym swoją siedzibę ma również Wejherow-
skie Centrum Kultury. Z tarasu Filharmonii 
widoczna jest urzekająca panorama miasta. 
Ostatni przystanek na szlaku stanowi Pałac 
Przebendowskich, w którym znajduje się 
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszub-
sko-Pomorskiej. W jego pobliżu znajduje się 
rzeźba Kaszuby siedzącego na ławce, która 
została zainstalowana jako ostatni, piętnasty 
drogowskaz szlaku. Obok postaci umieszczo-
ny został kamień z wygrawerowanym całym 
alfabetem, a także przycisk, który po wciśnię-
ciu uruchamia nagranie z wykonaniem całej 
wyliczanki, znanej z poszczególnych elemen-
tów spotykanych na szlaku.

Szlak Nut Kaszubskich- 
powstał kolejny element

WejheroWo | U zbiegu drogi krajowej nr 6 i ul. 12 Marca stanął kolejny element Szlaku Nut Kaszub-
skich. Kamienna kolumna przedstawia postać kobiety i mężczyzny w kaszubskich strojach i kierunek, 
w którym należy się udać, aby zwiedzić szlak. Jest to piętnasty postument, który informować ma wjeż-
dżających do Wejherowa, gdzie znajdują się charakterystyczne dla naszego regionu kaszubskie nuty.
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W pierwszym etapie Konkursu na piosenkę o Wejherowie organizo-
wanym pod patronatem Prezydenta Miasta Wejherowa Krzysztofa Hil-
debrandta, nagradzane są teksty, a w drugim etapie – pod patronatem 
Starosty Powiatu Wejherowskiego Gabrieli Lisius – nagradzana jest mu-
zyka napisana do wybranych wcześniej i nagrodzonych tekstów.

Pierwsze miejsce zdobyła Joanna Makarczyk z Wołomina, godło „Kra-
ken” - nagroda w wys. 1200 zł, drugie miejsce przyznano Małgorzacie 
Borzeszkowskiej z Wejherowa, godło „Insula” - nagroda w wys. 800 zł, 
a trzecie miejsce ex aequo otrzymały – Monika Kubisiak z Wejherowa, 
godło „Cień wiatru”- nagroda w wys. 500 zł oraz Monika Górny z Przy-
borowic Dolnych, godło „Jaskółka” - nagroda w wys. 500 zł.

Nagrody ufundował i wręczył Prezydent Miasta Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt. W skład komisji konkursowej wchodzili: Ewelina Mag-
dziarczyk-Plebanek, Tomasz i Michał Jeliński.

- Wejherowo ma szanse stać się najbardziej opiewanym miastem w Pol-
sce, bo już piąty rok z rzędu organizuje konkurs na piosenkę o swoim 
mieście - powiedział Tomasz Fopke, dyrektor Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, pomysłodawca konkursu.

Konkurs na muzykę do piosenki z wybranego przez kompozytora 
utworu z nagrodzonych tekstów odbędzie się w przyszłym roku. Zor-
ganizuje go po raz trzeci Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-
Pomorskiej w Wejherowie.

Wyniki III edycji 
Konkursu
WejheroWo | W trakcie obchodów 75-lecia Miejskiej Biblioteki 
Publicznej im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie zostały 
ogłoszone wyniki na tekst do III Konkursu piosenki o Wejherowie.

Decyzję o wstrzymaniu przygotowań do tych imprez 
podjęto ze względu na zdrowie i bezpieczeństwo 
mieszkańców miasta. Mieszkańców uprasza się o wy-
rozumiałość i zrozumienie. Mamy jednak nadzieję, 
że w kolejnym roku sytuacja wróci do normy, a organi-
zacja miejskich wydarzeń znów będzie możliwa.

fot. wejherowo.pl 

imprezy odwołane
weJHerowo | urząd miejski w wejherowie informu-
je, że z uwagi na pogarszającą się sytuację związaną 
z rosnącą liczbą zakażeń i zachorowań na Covid-19, nie 
odbędą się w tym roku cykliczne miejskie imprezy - 
mikołajki na wejherowskim rynku i tegoroczna wspól-
na zabawa sylwestrowa w amfiteatrze miejskim.
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W swoim wystąpieniu prezydent 
Krzysztof Hildebrandt powiedział, że mi-
nione lata dla biblioteki są niewątpliwym 
powodem do dumy, zarówno dla tych 
którzy zaczynali tworzyć jej historię, jak 
i obecnych pracowników, którzy pracują 
na jej dzisiejszy wizerunek. Od początku 
istnienia biblioteka aspirowała do bycia 
centrum intelektualnym, stymulatorem 
twórczej energii, miejscem emanującym 
ideami artystycznymi, a kolejni dyrek-
torzy i pracownicy nadawali ton życiu 
kulturalnemu miasta i otwierali swoim 
czytelnikom drzwi do fascynującej i inte-
lektualnej przygody.

nowoCzeSna i profeSJonalna 
plaCówka kultury

- Obecnie Miejska Biblioteka Publiczna 
jest nowoczesną i profesjonalną placów-
ką XXI wieku tętniąca życiem w centrum 
miejskiej kultury, w którym przeplatają 
się różne kierunki działalności biblio-
tecznej, literackiej i artystycznej. Jej ran-

ga i bogaty potencjał cieszą się uznaniem 
czytelników oraz innych instytucji kul-
tury w regionie – podkreślił prezydent 
Krzysztof Hildebrandt dodając, że na do-
cenienie zasługują atrakcyjne przedsię-
wzięcia kierowane do mieszkańców takie 
jak spotkania, wystawy, kluby czytelnicze 
i dyskusyjne, letnia biblioteka w parku, 
akcje charytatywne czy spektakle. – Wraz 
z rozwojem technologii i elektronicznych 
środków przekazu biblioteka podjęła wy-
zwanie komputeryzacji uruchamiając 
katalogi on-linie, tworząc Wejherowska 
Bibliotekę Cyfrową, czy mobilne gry 
terenowe. Patrząc z perspektywy czasu 
dzisiaj mamy obraz zupełnie innej biblio-
teki, która połączyła elementy biblioteki 
tradycyjnej i elektronicznej.

Dziękując pracownikom biblioteki 
za wkład pracy i promowanie czytelnic-
twa, kreowanie przestrzeni kulturalnej 
miasta, tworzenie nowoczesnego oblicza 
biblioteki, zaspokajanie potrzeb intelek-
tualnych i artystycznych mieszkańców 
oraz szerzenie kultury słowa w mieście 
prezydent Krzysztof Hildebrandt wrę-
czył w dowód uznania dyrektor Eweli-
nie Magdziarczyk-Plebanek miniaturkę 
Statuetki Jakuba Wejhera. Następnie 
wraz z zastępcą prezydenta Arkadiuszem 
Kraszkiewiczem wręczył podziękowania 
za sumienną i pełną zaangażowania pra-
cę kilkunastu pracownikom biblioteki.

BiBlioteka to ludzie
- 75 lat Miejskiej Biblioteki Publicznej 

im. A. Majkowskiego w Wejherowie, 
to istotna część historii naszego miasta. 
Ci, którzy odwiedzali nas jako dzieci, 
przyprowadzają dziś swoje dzieci i wnu-
ki. To wielka radość, ale i odpowiedzial-
ność. To dla mnie zaszczyt móc kierować 
instytucją z tak ogromną tradycją. Cieszę 
się, że łącząc się z nowoczesnością udało 

nam się zapracować na zaufanie naszych 
czytelników, dla których staliśmy się 
trzecim miejscem po domu rodzinnym, 
pracy i szkole, gdzie warto spędzić wolny 
czas – mówiła dyrektor biblioteki Ewe-
lina Magdziarczyk-Plebanek podkreśla-
jąc, że na dzisiejszy wizerunek placówki 
zapracowały pokolenia wspaniałych 
ludzi, ambitnych dyrektorów dążących 
do rozwoju instytucji, kreatywnych pra-
cowników, którzy swoja pracą tworzyli 
atmosferę tego miejsca, bo biblioteka 
to ludzie - pracownicy i czytelnicy, któ-
rzy tworzą duszę biblioteki i jej charakter 
oraz kształtują kierunek jej rozwoju.

- Tak jak nieczytana książka może zo-
stać tylko zbiorem zapisanych kart, tak 
nie odwiedzana biblioteka może być tyl-
ko budynkiem wypełnionym regałami. 
Dziękujemy, że jesteście z nami od 75 
lat – dodała dyrektor Ewelina Magdziar-
czyk-Plebanek.

kSiążka o BiBlioteCe, filmy 
i podziękowania

W trakcie obchodów autor książki 

„Wejherowo Czyta 75 lat. Zarys histo-
rii i działalności Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Wejherowie” podzielił się 
refleksjami z pracy nad książką i jej za-
wartością, w której szeroko zostały omó-
wione formy pracy biblioteki i efekty jej 
działalności. Przypomniał też ważniejsze 
wydarzenia z historii biblioteki oraz na-
zwiska byłych dyrektorów. Funkcje te 
pełnili kolejno od 1957 do 2018 roku: 
Jadwiga Skrzypska, Janina Kazimier-
czak, Kazimierz Belecki, Irena Kamecka, 
Maria Książe oraz Danuta Balcerowicz. 
Ogłoszone zostały też wyniki konkursów 
na tekst piosnki o Wejherowie oraz XVI 
edycji Wejherowskiego Konkursu Lite-
rackiego „Powiew Weny” (wyniki poda-
my w odrębnych publikacjach).

Dyrektor Ewelina Magdziarczyk-Ple-
banek wręczyła przedstawicielom współ-
pracujących z biblioteką instytucji i śro-
dowisk pamiątkowe statuetki „Podpora 
czytelnictwa”, sama również otrzymała 
wiele dowodów wdzięczności, gratulacji 
i uznania. Uczestnicy jubileuszowych 
obchodów obejrzeli krótki film obrazu-

jący pracę biblioteki w formie kompilacji 
zdjęciowej, a także film promocyjny przy-
gotowany przez Marcina Okoniewskiego. 
W części artystycznej wystąpił znakomi-
ty zespół „Pawła Nowaka” z programem 
pt. „CUARTETO RE!TANGO”.

W uroczystości wzięli udział m.in: 
przewodniczący Rady Miasta Jacek Gaf-
ka i radni miejscy – Dorota Chodubska, 
Justyna Ostrowska, Leszek Szczypior, 
Rafał Szlas, Bartłomiej Frey i Tomir Pon-
ka, sekretarz miasta Bogusław Suwara, 
wicestarosta powiatu wejherowskiego Ja-
cek Thiel, wiceprzewodniczący Rady Po-
wiatu Bogdan Tokłowicz, dyrektor WCK 
Jolanta Rożyńska, dyrektor Muzeum 
PiMK-P Tomasz Fopke, dyrektor PSM 
I stopnia Dorota Muża-Szlas, prezes Sto-
warzyszenia Pisarzy Polskich O. Gdańsk 
- Józef Franciszek Wójcik, przedstawi-
ciele Miejskiej i Wojewódzkiej Biblioteki 
Publicznej w Gdańsku oraz zaprzjaźnio-
nych bibliotek, dyrektorzy szkół, a tak-
że przedstawiciele lokalnych środowisk 
społecznych, twórczych i artystycznych.

UM Wejherowo

75 lat Miejskiej Biblioteki Publicznej
WejheroWo | Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie świętowała jubileusz 75. lecia. W trakcie obchodów w Fil-
harmonii Kaszubskiej została zaprezentowana książka pt. „Wejherowo Czyta 75 lat” Henryka Połchowskiego obrazująca przekrój historii i działalności 
placówki. Z tej okazji Prezydent Miasta Wejherowa Krzysztof Hildebrandt wyróżnił dyrektor biblioteki Ewelinę Magdziarczyk-Plebanek miniaturką 
Statuetki Jakuba Wejhera. Obchody uświetnił znakomity występ artystyczny zespołu „Paweł Nowak”. 
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Dyrektor biblioteki Eweli-
na Magdziarczyk-Plebanek 
powiedziała, że jest to jeden 
z czołowych konkursów orga-
nizowanych od kilkunastu lat 
w bibliotece, który z lokalnego 
konkursu rozwinął się zyskując 
rangę konkursu o charakterze 
wojewódzkim. Wyniki konkur-
su przedstawił Daniel Odija – 
przewodniczący jury konkursu. 
W skład jury wchodzili też: 
Piotr Schmandt i Ewelina Mag-
dziarczyk-Plebanek.
Kategoria Dorośli
W poezji I miejsce zdobyła 
Małgorzata Borzeszkowska 
z Wejherowa, godło „Kalimach” 
- nagroda w wys. 1200 zł, II 
miejsce zajęła Klaudia Janiak 
z Wejherowa, godło „Sikorka” 

– 800 zł, a III miejsce otrzy-
mała Małgorzata Osowiecka 
z Sopotu, godło „Jakaranda” 
– 500 zł. 
W prozie I miejsce zdobył 
Dominik Kasicki z Gdań-
ska, godło „Bazar” – 1200 
zł, II miejsce zajął Krzysztof 
Szkurłatowski z Wejherowa, 
godło „Partykuła” – 800 zł, 
a III miejsce otrzymał Tomasz 
Magulski z Pętkowic, godło 
„Enkidu” - 500 zł.
Nagrody finansowe ufundowa-
ne przez Prezydenta Miasta 
Wejherowa wręczyli osobiście: 
prezydent Krzysztof Hilde-
brandt i zastępca prezydenta 
Arkadiusz Kraszkiewicz. Lau-
reaci otrzymali również zasłu-
żone brawa od publiczności.

finał XVi weJHerowSkiego konkurSu literaCkiego „powiew weny”
weJHerowo | dobiegła końca XVi edycja wejherowskiego konkursu literackiego „powiew weny”, którego zakończenie wraz z ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród odbyło się 
w filharmonii kaszubskiej w ramach uroczystych obchodów 75. lecia miejskiej Biblioteki publicznej im. aleksandra majkowskiego.
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Cyfrowa Gmina” to program skierowany do samorzą-
dów, który jest finansowany z Funduszy Europejskich 
w ramach programu React-EU.
Jak mówi Bogusław Suwara za otrzymane pieniądze 
będzie można sfinansować m.in. dalszą cyfryzację 
urzędu i przygotowanie urzędników do pracy z no-
woczesnymi technologiami, monitoring miejski, kupić 
sprzęt komputerowy, przeprowadzić audyt i szkolenia 
z zakresu cyberbezpieczeństwa, wyposażyć urząd 
w programy wspierające bezpieczeństwo cyfrowe.
źródło: UM Wejherowo

reklaMa 174/2021/DB

OgłOszenie 149/2021/DB

reklaMa 18/2021/rl

Jest już nowa winda w Domu 
Pomocy s. Szarytek

WejheroWo | W Domu Pomocy Społecznej prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia 
św. Wincentego a Paulo zwanych Szarytkami przy ul. św. Jacka 14 w Wejherowie oddano do użytku nową 
windę z platformą dla osób niepełnosprawnych. Do jej powstania przyczynili się liczni darczyńcy i spon-
sorzy. Nową windę poświęcił biskup pomocniczy Archidiecezji Gdańskiej bp Wiesław Szlachetka. 
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fot. UM Wejherowo

Przygotowania do tej inwestycji trwały dwa 
lata. Zaś remont oddziału wraz z budową 
platformy dla osób niepełnosprawnych roz-
począł się w marcu a ukończył w sierpniu 
br. Wymiana i montaż windy trwał od połowy 
września br. Symbolicznego przecięcia wstęgi 
dokonali: biskup pomocniczy Archidiecezji 
Gdańskiej bp Wiesław Szlachetka, zastępca 
prezydenta Arkadiusz Kraszkiewicz, wice-
starosta Jacek Thiel, dyrektor Pomorskiego 
Oddziału PFRON w Gdańsku Dariusz Majo-
rek oraz przewodnicząca Rady Mieszkańców 
pani Renia.

- Chciałbym w imieniu Prezydenta Miasta 
Wejherowa z całego serca podziękować tym 

wszystkim, którzy przyczynili się do tego, 
że Winda Mocy może już służyć pomocą 
wszystkim, którzy jej potrzebują – mówi Ar-
kadiusz Kraszkiewicz.

- Dziękuję wykonawcom wszystkich robót 
a także wszystkim ofiarodawcom i sponso-
rom za datki, pomoc i wsparcie – powiedziała 
s. Zdzisława Walder, dyrektor DPS. Wśród 
sponsorów, którzy wsparli zakup windy, było 
również miasto.

Jak mówi stara winda miała ponad 50 lat 
i często się zacinała. Miała kraty z dwóch 
stron i mieszkaniec samodzielnie nie mógł 
nią zjechać, bo potrzebna była druga osoba 
do pomocy. Na męskim oddziale, gdzie te-

raz została zbudowana platforma dla osób 
niepełnosprawnych nie było żadnego dźwigu 
i trzeba było mieszkańców znosić na krzeseł-
ku. W domu poomocy na co dzień przebywają 
w większości osoby leżące lub przemieszcza-
jące się na wózku inwalidzkim. Ta winda jest 
tak ważna i potrzebna, bo jej brak oznaczał 
całkowite odcięcie od świata zewnętrznego.

W przekazaniu do użytku windy uczest-
niczyli przedstawiciele różnych instytucji 
i stowarzyszeń współpracujących na co dzień 
z Domem Pomocy Społecznej i kapłani. 
Przed uroczystością odbyła się Msza św. w ko-
legiacie, którą w asyście wejherowskich kapła-
nów odprawił ks. bp Wiesław Szlachetka.

Środki na „Cyfrową 
gminę” dla miaSta 
weJHerowa
weJHerowo | miasto w ramach programu „Cyfrowa 
gmina” otrzyma ponad 1,4 mln złotych. Bogusław 
Suwara, sekretarz miasta wejherowa odebrał promesę 
na tę kwotę z rąk wojewody pomorskiego dariusza 
drelicha i adama andruszkiewicza, sekretarza stanu 
w kancelarii prezesa rady ministrów.
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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 2020r. poz. 1363 
ze zm./ oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeksu 
postępowania administracyjnego /tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze 
zm./ zawiadamia, że w dniu 29.11.2021r., na wniosek Burmistrza Miasta 
rumi z dnia 17.09.2021r., skorygowany w dniu 06.10.2021r. wydano decyzję 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na:

przebudowie drogi gminnej ulicy Szkolnej nr 132236G w Rumi 
i przebudowie drogi powiatowej ulicy Sabata nr 1403G w Rumi  

pn.: „Przebudowa skrzyżowania ulicy Sabata z ulicą Szkolną w Rumi”

na nieruchomościach gruntowych na terenie gminy Miasta rumia 
określonych poniżej:

A. działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogi gminnej:*

- obr. 19 działki nr ewid.: 181/1, 173/1 (173), 181/8

B. działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogowego dróg 
innych kategorii (dla przebudowy drogi powiatowej):*

- obr. 19 działki nr ewid.: 161/1

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

- obr. 19 działki nr ewid.: 90/8, 173/2 (173), 174/2, 174/1

* numery w nawiasach oznaczają numery działek przed podziałem

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, właściwe 
organy administracji rządowej i samorządowej oraz właścicieli, 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 308/2021/DB

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 XVi/2021 nieruchomości 
stanowiącej własność skarbu Państwa, położonej 
w redzie, przeznaczonej do zbycia w drodze 
darowizny na rzecz gminy Miasto reda.

Wykaz wywieszono w dniu 30 listopada 2021 r.

OgłOszenie 309/2021/DB
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Święty Mikołaj z pomocnikiem 
powraca na ulice Redy
reda | Czy są tu jakieś grzeczne dzieci? Jeśli tak, 6 grudnia Miasto Reda zaprasza do wypatrywania czerwonej postaci z białą brodą, krążącej 
po ulicach Redy. Od godziny 15 do 17 odbędzie się przejazd magicznej bryczki Św. Mikołaja, który z przyjemnością wręczy najmłodszym 
słodkie upominki.

- Już drugi rok pandemia 
uniemożliwia nam organiza-
cję tradycyjnych, miejskich 
Mikołajek w Fabryce Kultury. 
Musieliśmy znaleźć formułę 
zastępczą, więc Święty Mikołaj 
wsiadł do bryczki i tak naro-
dziły się redzkie mobilne Mi-
kołajki – mówi Łukasz Kamiń-
ski, zastępca burmistrza Redy.

Bryczka Mikołaja będzie jeź-
dzić po centrum miasta i oko-
licach parku. Możliwe będzie 
również zrobienie pamiątko-
wego zdjęcia. Bądźcie więc 
czujni i nasłuchujcie dźwięku 
dzwonków!

To już 26 edycja 
Miejskiego Konkursu 
Bożonarodzeniowego

reda | Co roku w grudniu redzkie szkoły rywalizują w jednym z dwóch miejskich 
konkursów świątecznych – Miejskim Konkursie Bożonarodzeniowym. Uczniowie 
przygotowują prace na zadany temat, zgodnie ze swoją grupą wiekową.
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- Celem konkursu jest kultywowanie tradycji 
związanych ze świętami Bożego Narodzenia oraz 
podtrzymanie zwyczaju własnoręcznego wykony-
wania świątecznych ozdób – mówi Tomasz Wi-
śniewski, dyrektor Fabryki Kultury w Redzie - Na 
prace czekamy do 14 grudnia, 16 grudnia będzie 
obradować jury konkursu, a wręczenie nagród 
nastąpi tuż przed świętami, we wtorek 21 grud-
nia w Szkole Podstawowej nr 3 w Redzie. Między 
14 a 21 grudnia prace konkursowe będzie można 
oglądać na wystawie w Szkole Podstawowej nr 3 
przy ulicy Brzozowej w Redzie.

W tym roku, wzorem lat ubiegłych, główną kate-
goria konkursu jest „Szopka Rodzinna” bez określo-

nej kategorii wiekowej. Może to być praca zbiorowa. 
Warunkiem jest całkowicie samodzielne wykonanie 
całej konstrukcji, bez używania żadnych gotowych 
elementów, np. dostępnych w handlu figurek lub 
ozdób. Oprócz szopki, konkurs przewiduje prace in-
dywidualne na zadany temat, w określonej kategorii 
wiekowej. Są to: Świąteczny lampion – przedszkola 
i zerówki, Moje rodzinne święta – klasy I – III szkoły 
podstawowej, Święta rodzina – płaskorzeźba – klasy 
IV – VI szkoły podstawowej oraz Magia Świąt jest 
w twoich rękach dla klas VII – VIII szkoły podsta-
wowej i szkół ponadpodstawowych.

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa 
nr 3 w Redzie i Fabryka Kultury w Redzie
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Akcja, która ma na celu podnosze-
nie świadomości społecznej na temat 
zaburzeń związanych ze spektrum 
autyzmu, skierowana jest do uczniów 
szkół podstawowych, ponadpodsta-
wowych oraz placówek oświatowych. 
Jej odbiorcami są także rodzice i na-
uczyciele. 

Wejherowskie Stowarzyszenie na 
rzecz Osób z Autyzmem, w ramach 
Europejskiego Tygodnia Autyzmu, bę-
dzie również przeprowadzać warsztaty 
w szkołach dotyczące m.in umiejęt-
ności kształtowania relacji z osobami 
ze spektrum Autyzmu. Celem tych 
zajęć jest uświadomienie uczniom 
w jaki sposób autystycy się zachowu-

ją i jak odbierają świat, a także to, jak 
rozmawiać i bawić się z rówieśnikiem 
ze spektrum autyzmu, aby pomóc mu 
w uczestniczeniu w życiu klasy.

Każda osoba ze spektrum Autyzmu 
jest inna, wyjątkowa, bardzo ważna 
jest pełna wyrozumiałość i otwarcie się 
na jego potrzeby. Autyzm towarzyszy 
dziecku, a tym samym rodzinie przez 
całe życie. Osoby autystyczne potrze-
bują intensywnej terapii. Aby jak naj-
lepiej wesprzeć swoich podopiecznych 
Wejherowskie Stowarzyszenie na rzecz 
Osób z Autyzmem realizuje szereg za-
jęć terapeutycznych, które są dostoso-
wane do indywidualnych potrzeb każ-
dego podopiecznego.

Europejski Tydzień Autyzmu – działania 
wejherowskiego stowarzyszenia

WejheroWo | Od 1 do 7 grudnia obchodzony jest Europejski Tydzień Autyzmu. Wejherowskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Autyzmem zorganizo-
wało akcję, której głównym celem jest przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej.
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Chwila relaksu dla rodziców
WejheroWo | Fundacja „AUTYZM - BRAND NEW BRAIN” zaprasza rodziców dzieci z niepełnosprawno-
ściami oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym na cykliczne spotkania grupowe z psychoterapeutą.

Napięcie i stres towarzyszą nam każdego dnia. Nara-
żenie na takie emocje wpływa źle nie tylko na nasz stan 
psychiczny, doprowadzając do rozwinięcia się depresji 
czy nerwicy, ale również fizyczny, wywołując różnego 
rodzaju dokuczliwe objawy psychosomatyczne. Każ-
dego dnia powinniśmy znajdować chwilę na to, by wy-
ciszyć swój organizm i uwolnić się z nadmiaru stresu. 
Przydatnym narzędziem okazują się właśnie różnego 
rodzaju techniki relaksacyjne, które stosuje psychote-

rapeutka. Nie brakuje również czasu na chwilę refleksji 
oraz wspólną dyskusję. Bezpłatne spotkania odbywają 
się w środy o godzinie 9.00 w Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej w Wejherowie przy ulicy Kaszubskiej 14. Pro-
wadzi je Pani Sylwia Niklas - Psychologia Pozytywna. 
W ramach spotkań Pani Sylwia oferuje psychoterapię 
indywidualną jeżeli ktoś zgłasza taką potrzebę.

źródło: Fundacja „AUTYZM - BRAND NEW 
BRAIN”

Sepsa wyniszczyła organizm i prawie 
pozbawiła życia Pana Roberta. Do dziś 
utrzymuje się niedowład czterokończy-
nowy, a by mógł odzyskać sprawność 
potrzebna jest bardzo kosztowna i in-
tensywna rehabilitacja.
Koncert odbędzie się 5 grudnia w Re-
stauracji Hotelu OLIMP Business & Spa, 
od godziny 14:00 do 17:00. Na wyda-
rzenie uprzednio trzeba zarezerwować 
miejsce pod numerem tel. 58 677 04 04 
wew.106 . Wstęp jest bezpłatny, a pienią-
dze będą zbierane do puszek znajdują-
cych się w lokalu.
Można również przekazać pieniądze 
na zbiórkę prowadzoną przez Funda-
cję Siepomaga, przekazać 1% podatku, 
wpisując nr KRS 0000272272 (w rubrykę 
"cel szczegółowy" wpisać Robert Oso-
wicki) przy rozliczaniu PIT-u lub wpłacić 
dowolną kwotę na rachunek Fundacji Vo-
tum 32 1500 1067 1210 6008 3182 0000 
z tytułem: Robert Osowicki. 

konCert CHarytatywny dla 
roBerta oSowiCkiego
weJHerowo | aby pomagać nie trzeba robić wielkich rzeczy, wystarczy mieć chęci. 
By dodać sił ciężko choremu panu robertowi odbędzie się koncert, którego celem bę-
dzie zbiórka pieniędzy na rehabilitację.
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Dzień otwarty Ośrodka 
Rehabilitacji
Gmina Szemud | Integrując się ze środowiskiem osób ze specjalnymi potrzebami Gmi-
na Szemud podjęła się przedsięwzięcia mającego na celu stworzenie obiektu służącego 
osobom niepełnosprawnym i strudzonym dysfunkcjami.

3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy 
Dzień Osób Niepełnosprawnych ustanowiony 
przez Organizację Narodów Zjednoczonych. 
Świat w tym czasie manifestuje prawa osób 
niepełnosprawnych, odbywają się uroczysto-
ści, których celem jest promowanie praw osób 
niepełnosprawnych i działań na rzecz pełnej 
ich realizacji. Gmina włącza się do działań.

"W dniu 5 grudnia 2021r. (niedziela) w go-

dzinach od 11:00 do 15:00 serdecznie zaprasza-
my mieszkańców Gminy Szemud na DZIEŃ 
OTWARTY Ośrodka Rehabilitacji w Kielnie, 
w którym będzie działał Ośrodek Rehabilita-
cyjno – Edukacyjno - Wychowawczy w Kiel-
nie- Wójt Gminy Szemud Ryszard Kalkowski 
oraz Prezes Kaszubskiej Fundacji Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych „Podaruj trochę 
słońca" Piotr Górecki"
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W dniu 28 listopada odbyły się wspól-
ne ćwiczenia służb, które miały na celu 
poszukiwanie osób zaginionych z wy-
korzystaniem wszystkich dostępnych 
na miejscu sił i środków, doskonalenie 
umiejętności zaangażowanych zespołów, 
zastosowanie technik poszukiwawczych 
w praktyce oraz koordynacja działań, 
komunikacja i współpraca współdziała-
jących jednostek. Akcja miała miejsce na 
terenach leśnych w Luzinie, brało w niej 
udział ponad 60 osób.

O godzinie 10:00 nastąpiło zebranie 

jednostek w sztabie, odprawa, omówie-
nie scenariusza działań, charakterystyka 
zaginionych, omówienie technik i za-
sad bezpieczeństwa oraz przygotowanie 
i grupowanie sił. O 11:00 uczestnicy ćwi-
czeń ruszyli w teren. 

- Otrzymaliśmy informację o zaginięciu 
czterech dziewczynek w terenie leśnym. 
Do akcji skierowano zintegrowane zespo-
ły ratowników PGPR i strażaków, których 
zadaniem było szczegółowe przeszukanie 
wyznaczonych sektorów. Równolegle cały 
obszar poszukiwań był monitorowany 

przez policję zarówno na lądzie jak i z po-
wietrza - przy użyciu drona. Do przeszu-
kania leśnych dróg i ścieżek wykorzysta-
liśmy także zespół na quadzie. Wszystkie 
informacje na bieżąco spływały do sztabu 
akcji gdzie przetwarzaliśmy je korzystając 
również ze wsparcia Straży Leśnej. Prze-
szukano obszar ponad 250ha, wszystkie 
zaginione osoby zostały odnalezione i za-
bezpieczone. - mówi Michał Parzych pre-
zes PGPR GRYF.

Ćwiczenia zakończyły się około godzi-
ny 14:00, nastąpiło wówczas omówienie 
działań i ich realizacji a każdy z uczestni-
ków zaprezentował swoje spostrzeżenia 
i wnioski. 

Ćwiczenia poszukiwawcze - BuSKAr I
Luzino | Aż cztery jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Redy, Bolszewa, Gościcina i Luzina, Pomorska Grupa Poszukiwawczo - Ratownicza GRYF, Policja 
z KPP Wejherowo oraz PP Luzino, Straż Leśna z Nadleśnictwa Strzebielino oraz Harcerze ze Stowarzyszenia Czarna Trzynastka Strzebielino uczestniczyli we 
wspólnych ćwiczeniach poszukiwawczych.

Organizatorami „Wielkiego Koncer-
tu Oratoryjnego” byli: Wójt Gminy 
Szemud, Proboszcz Parafii św. 
Mikołaja w Szemudzie oraz Gminne 
Centrum Kultury, Sportu i Rekre-
acji w Szemudzie . Wykonawcami 
koncertów byli: Edyta Piasecka-
sopran, ks. Robert Kaczorowski 
–baryton, Liang Yu - baryton, 
Anna Mikolon – fortepian, Zespół 
Śpiewaczy Św. Cecylii z Rumi, Po-
morska Orkiestra Symfoniczna pod 
dyrekcją Krzysztofa Brzozowskie-
go. Licznie zgromadzona publicz-
ność gorąco oklaskiwała solistów 
, zespół śpiewaczy oraz orkiestrę. 
Kulminacyjnym punktem koncertu 
było wykonanie utworu „Angelus” 
Wojciecha Kilara. Podziękowania 
dla wykonawców wraz z kwiatami 

złożył Wójt Gminy Szemud Ryszard 
Kalkowski. Serdeczne podzię-
kowania dla ks. dr hab. Roberta 
Kaczorowskiego za p trud włożony 
w przygotowanie i prowadzenie 
tego znamienitego wydarzenia 
artystycznego
Tego samego dnia o godzinie 
19,00 w Centrum Muzycznym  
Gminy Szemud w Kielnie odbył 
się koncert – wieczór autor-
ski Kariny Treder – mieszkanki 
Kielna. Podczas tego wydarzenia 
usłyszeliśmy utwory z autorskiej 
płyty Kariny Treder „Zawierze-
nie-Wotum Wdzięczności” , na 
której znalazły się również utwory 
autorstwa Korneliusz Tredera 
oraz franciszkańskie i kaszubskie. 
Podczas tego koncertu artystka 

przedstawiła również dwie nowe 
swoje kompozycje. Artystkę na 
scenie wspomagali wspaniali 
muzycy Ilona Wojciechowska, 

Dariusz Wojciechowski i Adam 
Wojciechowski – także miesz-
kańcy Kielna. Publiczność oprócz 
wysłuchania wspaniałych utworów 

w wykonaniu artystki.  Publicz-
ność mogła również podziwiać  
prace plastyczne : obrazy i rzeźby 
również autorstwa Kariny Treder.

muzyCzna niedziela
gmina Szemud | w dniu 28 listopada 2021 roku odbyły się dwa koncerty muzyczne. pierwszym wydarzeniem był „wielki koncert oratoryjny”, a następnie wieczór autorski kariny 
treder, na którym zabrzmiały utwory z jej autorskiej płyty.
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Z okazji jubileuszu zostały zorganizowane 
obchody, w których udział wzięli m. in. wice-
starosta powiatu wejherowskiego- Jacek Thiel, 
wójt Gminy Wejherowo- Przemysław Kie-
drowski, radni gminy oraz liczne grono miesz-
kańców. Jubileusz był okazją do wspomnień 
i podsumowań. Uhonorowani zostali człon-

kowie orkiestry z najdłuższym stażem. Wójt 
podziękował wszystkim, którzy przyczynili się, 
na przestrzeni lat, do rozwoju orkiestry. Pod-
kreślił, że wiele osób spoza naszych okolic po 
raz pierwszy usłyszało o Gminie Wejherowo 
za sprawą występów zespołu. Na ręce kapelmi-
strza Tomasza Winczewskiego, wójt przekazał 

nowy instrument, który przyczyni się do jesz-
cze lepszego brzmienia całej formacji.

Nieodłącznym punktem obchodów był kon-
cert głównych bohaterów wieczoru, którzy za-
prezentowali swój niezwykły kunszt muzyczny 
wykonując zróżnicowane utwory, od muzyki 
filmowej po szlagiery muzyki rozrywkowej. 

30 lat Orkiestry Dętej
Gmina WejheroWo | Już od 30 lat Orkiestra Dęta wnosi swój wkład w rozwój kultury w Gminie 
Wejherowo i stanowi artystyczną wizytówkę samorządu. 
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Stanisława Soińska urodziła się w wiel-
kopolskim Wiewiórczynie 4 stycznia 
1926 roku. W czasie wojny, wysłana na 
przymusowe roboty, ciężko pracowała 
w niemieckim gospodarstwie, a gdy wojna 
się skończyła, świadoma swoich zdolno-
ści, kontynuowała przerwaną przez wojnę 

edukację. W latach późniejszych, gdy 
podjęła studia historyczne na Uniwersyte-
cie Poznańskim, miała szczęście studio-
wać m.in. u wybitnego historyka prof. 
Gerarda Labudy. Aktywnie działała też 
w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży 
Żeńskiej.
Po studiach, zgodnie z ówczesną polityką 
państwa, otrzymała nakaz wyjazdu na 
Pomorze, gdzie rozpoczęła pracę peda-
gogiczną. Najpierw w szkole w Gdańsku, 
a następnie w Liceum Pedagogicznym 
w Żukowie. Pracę zawodową łączyła z wy-
chowaniem gromadki dzieci. 
W roku 1964 została kierownikiem Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Redzie, a od roku 
1971 była profesorem historii w Liceum 
Ogólnokształcącym w Wejherowie. Od 
1980 roku działała w duszpasterstwie 
Solidarności nauczycieli. Jako emeryto-
wany nauczyciel wejherowskiego liceum 
nadal uczyła historii i religii w redzkich 
szkołach.
- Pani Profesor zachowała się w pamięci 
każdego z nas, uczniów i kolegów – mówi 
Bożena Conradi, była dyrektor Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących w Wejherowie 
- W mojej pozostanie jako niezwykle miła 
i zawsze elegancka kierownik redzkiej 
„podstawówki”, a później jako życzliwa 
starsza koleżanka z pokoju nauczyciel-
skiego wejherowskiego ogólniaka. Za 
wszelkie dobro, które z Jej strony do-
świadczyliśmy - dziękujemy.
Pogrzeb odbył się 24 listopada w Redzie.

żegnamy zaSłużoną pedagog
powiat | w wieku 95 lat zmarła pani profesor Stanisława Soińska, długoletnia nauczycielka 
redzkich i wejherowskich szkół, wychowawczyni kilku pokoleń młodzieży.

fot. archiwum prywatne
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Żegnamy Łucję 
Kubicką-Kowalczyk
reda | Odeszła osoba będąca częścią historii redzkiego samorządu 
– mówi Krzysztof Krzemiński, Burmistrz Miasta Redy.

29 listopada, po długiej 
chorobie, odeszła Mecenas 
Łucja Kubicka-Kowalczyk, 
radca prawny w Urzędzie 
Miasta w Redzie. W redz-
kim magistracie pracowa-
ła od początku istnienia 
samorządu. Brała udział 
w najważniejszych dla 
miasta przedsięwzięciach, 
jak tworzenie pierwszych 
struktur samorządowych, 
realizacja projektów in-
frastrukturalnych z dofi-
nansowaniem unijnym, 
powstanie miejskiej spółki 
ciepłowniczo-komunalnej 
KOKSIK i wiele innych. 
Zawsze niezwykle meryto-
ryczna, uważna i zaangażo-
wana – tak wspominają ją 
współpracownicy.

Pani Mecenas przeprowa-
dziła Redę przez cały proces komunalizacji mienia państwowego, a był 
to trudny czas, gdyż spora część majątku gminy powstała na bazie za-
sobów po byłej budowanej Elektrowni Jądrowej w Żarnowcu. Do tego 
doszły przekształcenia własnościowe i inne zagadnienia związane z po-
czątkiem samorządu, których cała polska palestra dopiero się uczyła. 
Dalszy, dynamiczny rozwój Redy to w wielkiej części Jej zasługa.

- „Każde uzasadnienie da się krótko spuentować” – zwykła mawiać 
nasza Pani Mecenas i najtrudniejsze tematy nie wydawały się już takie 
straszne – mówi Krzysztof Krzemiński – Bardzo nam Jej brakuje. Była 
częścią Redy, częścią Urzędu i pamięć o Niej zawsze z nami pozostanie.
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25-lecie „Lasów Oliwsko-
Darżlubskich”
WejheroWo | W Filharmonii Kaszubskiej odbyło się uroczyste posiedzenie Rady LKP „Lasy Oliwsko-
Darżlubskie”, które podlegają pod Gdańsk i Wejherowo. Wydarzenie zostało połączone uroczystościami 
upamiętniającymi 25-lecie LKP.

Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwo-
wych w Gdańsku działają dwa leśne kompleksy pro-
mocyjne, które w tym roku obchodzą swoje 25-lecie. 
Jubileusz był okazją do podsumowania działań oraz 
do rozmowy o obecnych problemach związanych 
z gospodarką leśną.

Leśne kompleksy promocyjne pozwalają leśni-
czym lepiej zrozumieć ekosystemy, umożliwiają 
także edukację społeczeństwa.

- Lasy od zalania swojego istnienia realizują 
zrównoważoną politykę, gdzie filarami są go-
spodarka leśna, wszystko co związane z ochroną 
środowiska. Spełnia także funkcje społeczne. LKP 
też daje nam możliwość badań. Mając dokładne 
badania wiemy co robić, w jakim etapie i przez 
ile lat, żeby dany cel osiągnąć. 25 lat działalności 

leśnego kompleksu promocyjnego jest potwier-
dzeniem tego, że ten cel realizujemy - mówił dy-
rektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 
w Gdańsku, Bartłomiej Obajtek.

Podczas uroczystości podkreślano jak wielką rolę 
odgrywają lasy we współczesnych aglomeracjach 
miejskich i jak istotna jest współpraca pomiędzy 
Nadleśnictwem, a władzami samorządowymi.

- Wejherowo jest miastem, które leży w pradolinie 
rzeki Reda to sprawia, że okalają nas lasy. Dzięki 
wzorowej współpracy z Nadleśnictwem możemy po-
chwalić się naprawdę pięknymi i zalesionymi okoli-
cami, za co chciałbym serdecznie podziękować oraz 
złożyć najserdeczniejsze życzenia przedstawicielom 
Nadleśnictwa Wejherowo oraz Gdańsk – powiedział 
prezydent miasta, Krzysztof Hildebrandt.
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Jacek Gafka 
Przewodniczący Rady

Miasta Wejherowa

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

Przewodniczący Rady
Powiatu Wejherowskiego

Józef Reszke
wraz z Radnymi

Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius

wraz z Zarządem Powiatu
i współpracownikami

OgłOszenie 301/2021/DB

OgłOszenie 303/2021/DB

śp. AndrzejA ArendtA

śp. AndrzejA ArendtA

Z głębokim żalem oraz smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Z głębokim smutkiem i wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci.”
Wisława Szymborska

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko”
    ks. Jan Twardowski

Był autorem wielu tablic pamiątkowych i pomników  poświęconych postaciom zasłużonym dla Kaszub i wydarzeniom, 
w tym upamiętniających tragiczne wydarzenia w Piaśnicy oraz współtwórcą Ołtarza Papieskiego z hipodromu w Sopocie  

wzniesionego z okazji pielgrzymki Jana Pawła II do Trójmiasta w 1999 roku. 
Za zasługi dla rozwoju kultury został odznaczony przez Prezydenta Miasta Wejherowa Medalem Róży.

W naszej pamięci zostanie jako artysta do końca wierny Kaszubom.
Pogrążonej w smutku i żalu Rodzinie oraz wszystkim bliskim zmarłego

wyrazy najgłębszego współczucia składa 

Niech spoczywa w pokoju.

Najszczersze wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim
składają:

wybitnego twórcy kultury kaszubskiej, rzeźbiarza, grafika, pedagoga, animatora kultury regionalnej, 
wieloletniego dyrektora Ogniska pracy pozaszkolnej w Wejherowie,

prezesa zrzeszenia Kaszubsko-pomorskiego Oddział Wejherowo w latach 1998-2004.

artysty plastyka, rzeźbiarza, działacza regionalnego, wieloletniego dyrektora  
Ogniska pracy pozaszkolnej w Wejherowie 

 oraz Laureata Medalu „za zasługi dla powiatu Wejherowskiego”. 
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Mecz od samego początku miał bardzo 
wyrównany przebieg. W pierwszej po-
łowie Tytani nawet prowadzili 6:4, ale 
goście wyrównali i wyszli na prowadze-

nie 8:10, by wyjść na przerwę z przewagą 
jednej bramki 12:13. Właśnie pod ko-
niec przerwy zastępca prezydenta Arka-
diusz Kraszkiewicz przekazał Tytanom 

symboliczny czek w wysokości 60 tys. 
zł, który w ramach podpisanej umowy 
z Prezydentem Miasta Wejherowa, jest 
wsparciem finansowym dla drużyny na 
promocję miasta.
- Z satysfakcją przekazuję środki w imie-
niu Pana Prezydenta Miasta Wejherowa 
Krzysztofa Hildebrandta dla I-ligowego 
zespołu Tytani Wejherowo w wysokości 
60 tys. zł. Łączna kwota przekazanych 
w tym roku środku wynosi 200 tys. zł. 
Mam nadzieję, że w przyszłym roku uda 
się utrzymać ten poziom finansowania 
klubu. Gratulujemy wyników zawodni-
kom i działaczom, a wraz z wieloma ki-
bicami Tytanów będziemy dopingować 
drużynę w osiąganiu jak najlepszych wy-
ników. – powiedział zastępca prezydenta 
Arkadiusz Kraszkiewicz.
Mecz w drugiej połowie przebiegał emo-
cjonująco do końca. Wynik cały czas 
oscylował w granicach remisu, bądź prze-
wagi jednego punktu. Na niecałą minutę 
przed zakończeniem meczu był remis po 
26:26 i piłkę w rękach mieli Tytani. Wy-
starczyło tylko utrzymać piłkę w swoich 
rękach do końca, by dowieźć ten remis 

i punkt. Tytani jednak pokazali, że chcą 
walczyć o zwycięstwo, ale po obronio-
nym rzucie przez bramkarza gości, to oni 
wyprowadzili skuteczna kontrę i zdobyli 
zwycięską bramkę, niemal w ostatniej se-
kundzie spotkania.
Kibice Tytanów udowodnili, że każde 
spotkanie piłki ręcznej w Wejherowie 

toczy się przy pełnej widowni. I zawsze 
jest to prawdziwe święto sportu, na które 
przychodzą mieszkańcy w każdym wieku, 
w tym dzieci i kobiety. Trzeba też oddać 
kibicom gości, że równie żywiołowo do-
pingowali swoją drużynę. Tytani, mimo 
przegranej, nadal utrzymują wysokie 4. 
miejsce z dorobkiem 15 punktów.

Tytani otrzymali dodatkowe środki 
na promocję miasta

WejheroWo | Tytani po bardzo wyrównanym i emocjonującym spotkaniu musieli uznać wyższość wicelidera I ligi – zespołu USAR Kwidzyn, któremu ulegli 
na swoim boisku 26:27 (12:13). Tytani nadal utrzymują wysokie 4. miejsce z dorobkiem 15 punktów. W przerwie spotkania zastępca prezydent Arkadiusz 
Kraszkiewicz wręczył Tytanom symboliczny czek w wysokości 60 tys. zł, stanowiący finansowe wsparcie przyznane przez Prezydenta Miasta Wejherowa.

W konkursie na najlepsze działania 
proklimatyczne złożono 82 wnioski, 
z czego dofinansowanie otrzymało 
zaledwie 6 – w tym wniosek OMGGS 
pn. “Klimat w szkołach metropolii”. 
Ministerstwo Klimatu i Środowiska 
przyznało na realizację projektu 2 990 
502 zł. W ramach projektu na terenie 
40 metropolitalnych szkół (lista po-
niżej) zostaną wybudowane tzw. zie-
lono-niebieskie inwestycje. Szkoły 
mają do wyboru: skrzyniowy ogród 
deszczowy, gruntowy ogród deszczo-
wy, nieckę infiltracyjną, kompostownik 
lub zieloną ścianę. Dzięki temu w jasny 
i przystępny sposób pokażemy, jak lo-
kalnie radzić sobie ze skutkami zmian 
klimatu. W ramach projektu nauczy-

ciele przyrody, biologii lub geografii 
zostaną przeszkoleni do prowadzenia 
zajęć edukacyjnych. Otrzymają kom-
plet materiałów dydaktycznych. Każda 
ze szkół dostanie także sadzonki 
i narzędzia do dodatkowych nasadzeń 
roślin. Uczniowie zostaną zaprosze-
ni do udziału w konkursie “Chroń-
my środowisko metropolii”.
Dzięki realizacji projektu “Klimat 
w szkołach metropolii” otoczenie szkół 
stanie się nie tylko bardziej odporne 
na negatywne skutki zmian klimatu, 
ale także OMGGS zadba o podniesie-
nie świadomości uczniów i ich rodzi-
ców w zakresie zmian klimatu i ograni-
czania emisji gazów cieplarnianych na 
poziomie lokalnych społeczności. 

Uzupełnieniem działań w szkołach 
będzie kampania społeczna informu-
jąca o zmianach klimatu, gwałtownych 
zjawiskach pogodowych (deszczach 
nawalnych, suszach). Przedstawi-
my także dobre praktyki w zakresie 
retencjonowania wody, a o realiza-
cji projektu będziemy informować 
na dedykowanej stronie internetowej 
oraz w mediach społecznościowych. 
Powstaną filmy edukacyjne, spot re-
klamowy, broszury i ulotki informacyj-
ne. Projekt potrwa trzy lata. Jest re-
alizowany we współpracy z partnerem 
merytorycznym Gdańskie Wody oraz 
z partnerem zagranicznym Internatio-
nal Development Norway.
Źródło: ugwejherowo.pl

StartuJe naJwiękSzy proJekt edukaCyJny w metropolii
gmina weJHerowo | “klimat w szkołach metropolii” jest realizowany na terenie obszaru metropolitalnego gdańsk-
gdynia-Sopot. Bierze w nim udział aż 40 szkół, wśród których są szkoły podstawowe z Bolszewa i gościcina. w ramach 
projektu zostaną wybudowane tzw. zielono-niebieskie inwestycje, przeszkoleni zostaną nauczyciele, a uczniowie 
zyskają wiedzę na temat działań ograniczających zmiany klimatu.

fot. ugwejherowo.pl
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Wszystkie opublikowane opowiadania rozgrywają się w Rumi bądź 
nawiązują do jej historii. Podobnie jest w przypadku kalendarza, któ-
rego ilustracje przypominają znane mieszkańcom miejsca i budynki.

Uroczyste przekazanie premierowych egzemplarzy – z udziałem 
autorów zwycięskich prac, ich rodziców oraz Piotr Wittbrodt wice-
burmistrz Rumi i przewodniczącej Komisji Kultury Lucyna Miotk 
– odbyło się w siedzibie KLUB Integracji Społecznej Zagórze. Dzieci 
złożyły nawet podpisy pod swoimi dziełami.

Zbiory opowiadań wkrótce będą dostępne m.in. w filiach miejskiej 
biblioteki oraz placówkach oświatowych.

Źródło: Miasto Rumia/fb 

Dzieci zilustrowały 
miejski kalendarz
rumia | Do obiegu trafiły zbiory bajek i kalendarze, których współ-
autorami są uczestnicy tegorocznej edycji projektu „Rumia oczami 
dzieci”, a dokładniej dwóch konkursów: plastycznego i literackiego.



www.gwe24.pl/aktualnościPiątek, 3 grudnia 2021 11

Nauczyciele z Turcji, Bułgarii 
i Macedonii Północnej w gościnie

WejheroWo | W Ratuszu przebywała kilkunastoosobowa grupa nauczycieli z Turcji, Bułgarii i Macedonii Północnej biorąca udział w unijnym programie „Era-
smus" realizowanym przez Szkołę Podstawową nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Wejherowie.
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Goście, wspólnie z nauczycielami 
wejherowskiej "dziewiątki" - z dy-
rektor Olgą Tomaszewską i szkol-
nym koordynatorem programu 
Anną Korzonek na czele, wzięli 
udział w spotkaniu z prezydentem 
Wejherowa Krzysztofem Hilde-
brandtem i zastępcą prezydenta 
Arkadiuszem Kraszkiewiczem. 
Prezydent Krzysztof Hildebrandt 
zapoznał gości z historią miasta 
Wejherowa, przekazał pamiątkowe 
albumy i zaprosił zwiedzenia zabyt-
kowego Ratusza oraz znajdujących 
się w nim sal historycznych. Gru-
pie nauczycieli towarzyszyła jako 
tłumacz i przewodnik dr Aleksan-
dra Kurowska-Susdorf.

-Jest to nasz nasz pierwszy pro-
jekt z cyklu "Erasmus" realizowany 
przy współpracy ze szkołami z Tur-
cji, Bułgarii i Macedonii Północnej. 
Ze względu na pandemię korona-
wirusa projekt został przedłużony 
o rok - informuje Anna Korzo-
nek dodając, że w Wejherowie go-
ści obecnie 5. nauczycieli z Turcji 
oraz po 4. nauczycieli z Bułgarii 

i Macedonii Północnej. Są wśród 
nich dyrektorzy szkół oraz na-
uczyciele różnych przedmiotów. 
W ubiegłym roku pod koniec listo-
pada grupa wejherowskich nauczy-
cieli brała udział w wizytowaniu 
szkół i poznawaniu metod naucza-
nia na terenie Turcji.

Jak dodaje Anna Korzonek, 
oprócz zwiedzania miasta i regio-
nu, zaproszeni do Wejherowa na-
uczyciele biorą codziennie udział 
w warsztatach na temat empatii 
i wzajemnej komunikacji, ponie-
waż właśnie empatia jest głównym 
celem tego projektu. W ramach 
warsztatów goście nauczą się też 
malowania kaszubskich wzorów. 
Doświadczenia wyniesione z re-
alizacji projektu „Erasmus" są zo-
bowiązani wykorzystać później 
w codziennej pracy z uczniami, ro-
dzicami i Radami Rodziców.

Grupa odwiedziła również Gdy-
nię, zwiedzając m.in. "Dar Pomo-
rza". W kolejnych dniach pojadą 
do Gdańska, Malborka i Szymbarku.

źródło: wejherowo.pl
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Wejherowska firma 
wyróżniona przez Okręgowy 
Inspektorat Pracy w Gdańsku
WejheroWo | MW Ratuszu Głównym Miasta Gdańska kilkudziesięcioro pomorskich przedsiębiorców 
zostało uhonorowanych przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku.

Wyróżnienie za udział w programie prewencyjnym 
„Bezpieczeństwo pracy w małych zakładach” otrzyma-
ła firma z Wejherowa – pracownia kamieniarska MAR-
BOB MARMURY GRANITY, działająca od 1999 roku. 
Nagrodę odebrał właściciel Jacek Bobkowski. 

Uzyskanie dyplomu Państwowej Inspekcji Pracy sta-
nowi wyróżnienie za podjęte przez pracodawcę działań 
zmierzających do poprawy poziomu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia w zakładzie. W tegorocznej edycji 
tego programu Dyplom Państwowej Inspekcji Pracy 
uzyskało 23 przedsiębiorców. Dyplomy oraz zaświad-
czenia laureatom wręczyli Mariusz Pokrzywinski p.o. 
Okręgowego Inspektora Pracy w Gdańsku oraz Paweł 
Grabowski p.o. Zastępcy Okręgowego Inspektora Pra-
cy w Gdańsku.

źródło: wejherowo.pl 
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Nowy samochód dla KP PSP
WejheroWo | Nowy samochód operacyjny trafił do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie. Przy tej okazji odbyło się 
również wręczenie aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe 29 strażakom. 

30 listopada 2021 roku w siedzibie jed-
nostki ratowniczo-gaśniczej nr 1 w Wej-
herowie odbył się uroczysty apel z okazji 
Narodowego Święta Niepodległości. 
W trakcie apelu wręczone zostały akty 
mianowania na wyższe stopnie służbo-
we 29 strażakom z Komendy Miejskiej 
w Gdyni oraz Komend Powiatowych 
w Wejherowie, Kartuzach, Lęborku, 
Pucku i Słupsku.

W uroczystości udział wzięli: Mariusz 
Łuczyk - wicewojewoda pomorski, st. 
bryg. Tomasz Siemiętowski – zastępca 
pomorskiego komendanta wojewódz-
kiego  PSP, st. bryg. Jacek Niewęgłowski 
- komendant powiatowy PSP w Wejhe-
rowie, Gabriela Lisius - starosta wejhe-
rowski, Piotr Wittbrodt - zastępca bur-
mistrza Rumi, mł. insp. Marcin Potrykus 

- zastępca komendanta powiatowego 
Policji, ks. Prałat Tadeusz Reszka.

W dalszej części uroczystości nastąpi-
ło przekazanie nowego samochodu dla 
Komendy Powiatowej PSP w Wejhero-
wie. Samochód Lekki Rozpoznawczo - 
Ratowniczy (SLRr) ISUZU typu Pickup 
z zabudową, który zastąpi wysłużony 
już SLRr Nissan NP300. Nowy pojazd 
z przeznaczeniem dla JRG nr 2 Rumia 
zakupiony został dzięki wsparciu finan-
sowemu: budżetu państwa z Funduszu 
COVID-19 na 2021 r. w kwocie 165 
640 zł, Gminy Miasta Rumia w kwocie 
16 260 zł. Poświęcenia nowego pojazdu 
dokonał ks. Prałat Tadeusz Reszka, a ko-
mendant powiatowy PSP w Wejherowie 
st. bryg. Jacek Niewęgłowski wręczył go-
ściom pamiątkowe tablice. fo
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Projekt „Laboratoria Przyszłości” to rządowa inicjaty-
wa edukacyjna,  
w ramach której szkoły podstawowe mogą otrzymać 
środki na zakup nowoczesnych narzędzi. Głównym 
celem programu jest stworzenie nowoczesnej szkoły, 
w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, 
angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich 
talentów i rozwijaniu zainteresowań.
– Nowoczesne technologie stały się nieodłączną 
częścią naszego życia codziennego, dlatego już od 
najmłodszych lat powinniśmy przygotowywać dzieci 
do życia w „cyfrowej rzeczywistości”. Pozyskane środki 
pozwolą zakupić do naszej szkoły w PZKS w Wejhero-
wie m.in. drukarki 3D z akcesoriami i oprzyrządowa-
niem, co wpłynie na atrakcyjność lekcji, zainteresuje 
uczniów nauką, ale przede wszystkim otworzy im drzwi 
do nowych doświadczeń i odkryć oraz pozwoli zdobyć 
tak potrzebne umiejętności XXI w. – wyjaśnia Starosta 
Wejherowski Gabriela Lisius.
Program skierowany jest do szkół podstawowych. 
Dzięki pozyskanym środkom placówki będą mogły 
kupić m.in. drukarki 3D,  laptopy, sprzęt audio-video, 
stacje lutownicze i wiele innych. 

wSparCie 
nowoCzeSneJ edukaCJi 
w powiatoweJ Szkole
powiat | powiat wejherowski otrzymał 73 500 zł na 
wsparcie nowoczesnej edukacji w Szkole podstawo-
wej nr 7, wchodzącej w skład powiatowego zespołu 
kształcenia Specjalnego w wejherowie. Środki pocho-
dzą z rządowego programu „laboratoria przyszłości” 
realizowanego przez ministerstwo edukacji i nauki we 
współpracy z Centrum govtech.

fot. Powiat Wejherowski
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Komisja badała miejsce wypadku
BoLSzeWo | Wczoraj przed południem policjanci wejherowskiej drogówki, badali miejsce wypadku drogowego, w którym śmierć poniósł 
pieszy. Obecni tam członkowie komisji sprawdzali infrastrukturę drogową m.in. pod kątem prawidłowości w jej oznakowaniu.

Odbyło się spotkanie zespołu zajmującego się 
wyjaśnieniem i badaniem przyczyn wypadków 
drogowych ze skutkiem śmiertelnym. Jest to spe-
cjalna procedura, która jest zawsze uruchamiana, 
kiedy doszło do wypadku śmiertelnego. Komisja 
ustalała, czy infrastruktura drogowa mogła mieć 
jakikolwiek wpływ na to zdarzenie drogowe.

20 listopada br. policjanci otrzymali zgłosze-
nie o wypadku drogowym z udziałem kierow-
cy samochodu volkswagen oraz pieszego. Jak 
wstępnie ustalili policjanci, kierujący samocho-
dem 27-latek na oznakowanym przejściu dla 
pieszych w rejonie skrzyżowania ulicy Zamost-
nej i Leśnej potrącił 56-letniego mężczyznę. W 
wyniku tego zdarzenia pieszy z obrażeniami 
ciała został przewieziony do szpitala, gdzie po 
pięciu dniach zmarł.

Świadkowie wypadku mogą kontaktować się z 
policjantem prowadzącym sprawę dzwonić pod 
numer 47 742 97 58.

Źródło: KPP Wejherowo
W minionym tygodniu policjanci z Wydziału Do Walki 
z Przestępczością Gospodarczą z Komendy Powiato-
wej Policji w Wejherowie ustalili tożsamość 42-latki 
z powiatu wejherowskiego, która w sposób niezgodny 
z prawem próbowała uzyskać pożyczkę konsumencką 
na kwotę prawie 10 tys. zł. Funkcjonariusze podczas 
pracy nad sprawą ustalili, że kobieta próbuje popełnić 
przestępstwo oszustwa składając fałszywe dokumenty. 
Kiedy przyszła do placówki, aby dokonać formalności, 
została zatrzymana przez mundurowych. 
Kobieta została doprowadzona do wejherowskiej 
komendy. Za usiłowanie przestępstwa oszustwa grozi 
kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawiania wolności.
Źródło: KPP Wejherowo

CHCiała oSzukać 
plaCówkę finanSową 
weJHerowo | policjanci zatrzymali 42-latkę w związ-
ku z usiłowaniem oszustwa podczas zawierania 
umowy o pożyczkę konsumencką. kobieta została już 
przesłuchana i usłyszała zarzuty.
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W minionym tygodniu policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące kra-
dzieży z włamaniem do pomieszczenia gospodarczego, z którego został 
ukradziony złom o wadze 200 kg. Sprawą zajęli się natychmiast lokalni 
policjanci, którzy jeszcze tego samego dnia ustalili tożsamość i zatrzy-
mali sprawcę przestępstwa, którym okazał się 22-latek.

Ponadto podczas wykonywanych czynności, odzyskali część kra-
dzionych przedmiotów. Mężczyzna został już przesłuchany i usłyszał 
zarzuty.

Kradzież z włamaniem jest zagrożona karą od roku do 10 lat pozba-
wienia wolności.

źródło: KPP Wejherowo

Policjanci zatrzymali 
złodzieja złomu
Szemud | Policjanci z Komisariatu Policji w Szemudzie pracując 
nad sprawą kradzieży z złamaniem ustalili i zatrzymali sprawcę 
przestępstwa. Mężczyzna został już przesłuchany i usłyszał zarzut 
kradzieży z włamaniem.

W minionym tygodniu dyżurny Komendy 
Powiatowej Policji w Wejherowie otrzymał 
zgłoszenie o możliwości targnięcia na swoje 
życie przez 33-letniego mężczyznę. O swoich 
obawach bliscy powiadomili telefonicznie, pro-
sząc o pomoc. Po otrzymaniu tego zgłoszenia 
dyżurny natychmiast skierował pod wskazany 
adres dzielnicowych. Po dojechaniu na miejsce 
funkcjonariusze z wejherowskiej komendy po-

biegli do garażu, gdzie miał się zabarykadować 
mężczyzna. Policjanci po wyrwaniu drzwi ga-
rażu, natychmiast podbiegli do wiszącego męż-
czyzny, zdjęli pętlę i przystąpili do resuscytacji 
krążeniowo oddechowej, w tym samym czasie 
wezwali także pogotowie.

Dzielnicowi asp. sztab. Łukasz Baranowski 
mł. asp. Wojciech Kankowski i mł. asp. Marcin 
Gołębiowski przywrócili oddech 33-latkowi 

i cały czas monitorowali jego funkcje życiowe. 
Dzięki skutecznym działaniom wejherowskich 
dzielnicowych udało się go uratować.

Policja radzi:
Pamiętaj, kryzysy samobójcze są przemijają-

ce, można zapobiec tragedii, wzywając pomoc, 
tak jak to było w tym przypadku. Jeśli widzisz, 
że ktoś z Twojego otoczenia jest przygnębiony, 
to zapytaj, jak możesz mu pomóc, udziel prak-
tycznej pomocy, uczul bliskich na problem, 
okaż troskę i zainteresowanie. Jeśli dzieje się 
coś złego i wiesz, że życie i zdrowie innej osoby 
jest zagrożone, zadzwoń pod numer alarmowy 
112 i postaraj się przekazać służbom lokaliza-
cję, w której znajduje się ktoś potrzebujący po-
mocy. Pamiętaj, w takich sytuacjach ogromne 
znaczenie ma czas.

Korzystaj też z bezpłatnych telefonów pomo-
cowych takich jak m.in.:

116 123- Bezpłatny kryzysowy telefon zaufa-
nia dla dorosłych, czynny 7 dni w tygodniu od 
14:00 do 22:00

116 111- Bezpłatny kryzysowy telefon zaufa-
nia dla dzieci i młodzieży, czynny 7 dni w tygo-
dniu, 24 godziny na dobę.

800 121212 Dziecięcy Telefon Zaufania 
Rzecznika Praw Dziecka, czynny 7 dni w tygo-
dniu 24 godziny na dobę.

Źródło: KPP Wejherowo

Targnął się na swoje życie
WejheroWo | Zdecydowane działanie wejherowskich dzielnicowych pozwoliło na uratowanie 
życia mężczyźnie, który chciał je sobie odebrać. Mundurowi natychmiast wyruszyli do miejsca, któ-
re wskazała rodzina 33-letniego mężczyzny. Dzięki szybkim działaniom przywrócili funkcje życio-
we mężczyźnie, ratując mu życie. 
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Trafienia dla zespołu ze Wzgórza Wol-
ności zanotowali: Mohamed Doumbouya, 
Nikodem Sroka, Karol Baranowski i Maciej 
Wardziński. Występy drużyny Gryfa 
dofinansowano ze środków Gminy Miasta 
Wejherowo. 
Jaguar Gdańsk - Gryf Wejherowo 5:4 (2:1) 
Bramki: 1:0 Paweł Rzepnikowski (30), 2:0 
Szymon Rychłowski (32), 2:1 Mohamed 
Doumbouya (36), 3:1 Kacper Świątek (48), 
4:1 Roman Zalow (51), 4:2 Nikodem Sroka 
(63-karny), 4:3 Karol Baranowski (68), 
5:3 Paweł Rzepnikowski (75), 5:4 Maciej 
Wardziński (76) 
Jaguar: Skrypoczka - Świątek (59 Góźdź), 
Filas (79 Kosiński), Wieczorek, Jadanow-
ski - Deleu (63 Głodek), Jaroszek, Pie-
trowski, Rychłowski - Rzepnikowski, Zalow

Gryf: Wika - Koszałka, Małolepszy, Kwi-
dziński (72 Poręba), Sroka (77 Wardziński) 
- Baranowski, Kowalski (38 Talaśka), Ma-
tejek, Formella, Doumbouya (57 Godlew-
ski), Ziemann

oStatni meCz gryfa w teJ rundzie
piłka nożna | Cztery bramki w meczu wyjazdowym z Jaguarem gdańsk nie pozwo-
liły drużynie wejherowskiego gryfa na zdobycie jakiegokolwiek dorobku punktowego. 
gospodarze wyprowadzając jeden skuteczny cios więcej pokazali, że nie bez powodu są 
liderem tabeli pomorskiej iV ligi. 

fot. pixabay.com
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W ubiegłą sobotę 27 listopada br. w Hali Widowisko-
wo - Sportowej im. Marszałka Macieja Płażyńskiego, 
odbył się drugi w tym roku turniej Kaszub Cup. Tym 
razem w imprezie pełnej sportowej pasji, wzorowo 
zorganizowanej przez Pawła Buzałe, zagrali zawodnicy 
rocznika 2011. 

W zawodach uczestniczyły drużyny: Akademia Pił-
karska Karol Piątek I Luzino, Akademia Piłkarska 
Orzełki, Diego Lębork, Bałtyk I Gdynia, AP Lotos 
Gdańsk, Akademia Piłkarska Karol Piątek II Luzino, 
Cassubian Bolszewo, Bałtyk II Gdynia, Iskra Szemud, 
Stolem Gniewino

Oprócz nagród drużynowych wyłoniliśmy, również 
najlepszych zawodników a są nimi: Najlepszy Bram-
karz - Albert Kamień - AP Orzełki, Najlepszy zawodnik 
- Hubert Wasilkowski - Diego Lębork, Król Strzelców 
- Dawid Reszke - AP Karol Piątek II, Nagroda specjalna 
od organizatora P. Buzały dla Michaliny Lewandowskiej 

- Lotos Gdańsk
W przyszłą niedzielę 5.12.2021 r. w Hali GOSRiT , zo-

stanie rozegramy turniej Kaszub Cup dla seniorów.
Tej zimy rozegranych zostanie jeszcze 10 turniejów 

Kaszub Cup, które zostały dofinansowane przez Gminę 
Luzino i Pomorski LZS. Ponadto nagrody dla uczestni-
ków rywalizacji ufundowali : PZPN, Hewi Goal, Gen 
Gaz oraz patroni honorowi: Mieczysław Struk– Marsza-
łek Województwa Pomorskiego, Dariusz Drelich– Wo-
jewoda Pomorski, Jarosław Wejer– Wójt Gminy Luzino, 
Henryk Kowalczyk– Minister Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Gabriela Li-
sius – Starosta Powiatu Wejherowskiego  oraz Posłowie 
na Sejm RP: Pani Henryka Krzywonos- Strycharska, 
Pan Kacper Płażyński oraz Pan Marek Biernacki.

 Impreza organizowana jest przez: KTS-K i GOSRiT 
Luzino oraz AP Karol Piątek Luzino. 

źródło: GOSRiT Luzino 

rywalizacja 
rocznika 2011- 
Turniej Kaszub Cup

PiŁKa noŻna | Jak zawsze w Luzinie w najmłodszych kategoriach wie-
kowych, nie prowadzono klasyfikacji końcowej i po zakończeniu turnieju 
wszystkie drużyny otrzymały puchary, medale oraz nagrody za 1 miejsce. 

W dniu 27. listopada w Tomaszowie 
Lubelskim zawodniczki RKS Rumia ry-
walizowały podczas 93. MISTRZOSTW 
POLSKI PZLA W BIEGACH PRZEŁA-
JOWYCH.

- Odnieśliśmy bardzo duży sukces, 
jako jeden z czołowych zespołów w kra-
ju - relacjonuje Anna Ławrukajtis, która 
podczas mistrzostw zdobyła tytuł wicemi-
strzyni Polski. - Trasa była wymagająca, 
miała stromy podbieg i zbieg, ale każda 
zawodniczka dała radę.

Wyniki rumianek:
Daria Domżalska U18 - 4. miejsce na 2 

km (7:44 min) 
Magdalena Białek U18 - 6. miejsce na 3 

km (12:12 min)
Anna Ławrukajtis U23 - 2. miejsce na 4 

km (16:04 min)
źródło: MOSiR Rumia/fb 

Duże osiągnięcie lekkoatletek
BieGi PrzeŁajoWe | Wyzwanie było duże, nie tylko ze względu na niska temperaturę, ale i stro-
mą trasę. Jedna z rumianek została wicemistrzynią.
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- Z USAR spotkania są zawsze fascynujące, 
na których nie brakuje emocji – podkreślał 
przed meczem Robert Wicon, trener Tytanów 
Wejherowo.

Jego słowa potwierdził przebieg spotkania 
rozegranego w hali sportowej przy wejherow-
skiej „Samochodówce”. Pierwsze 30. minut 
zakończyły się minimalnym zwycięstwem 
USAR Kwidzyn 12:13. Drugą „połówkę” le-
piej rozpoczęli wejherowscy szczypiorniści, 
którzy najpierw doprowadzili do wyrównania, 
a następnie odskoczyli nawet na prowadzenie 
16:14. Z biegiem czasu rywalizacja nadal była 
wyrównana. W 60. minucie był remis 26:26. 
Ale rzutem na taśmę zwycięską bramkę udało 
się rzucić przyjezdnym, którzy ostatecznie wy-
grali 27:26.

Najskuteczniejszym zawodnikiem wśród Ty-
tanów był Sławomir Jurkiewicz z 7 trafieniami, 
a po stronie USAR Jacek Szwed z 8 bramkami.

Dla Tytanów była to druga porażka z rzędu. 
Tydzień temu przegrali na wyjeździe z lide-
rem KS Sokół Porcelana Lubiana Kościerzyna 
28:29. Po 9. meczach z 15. punktami wejhe-
rowianie zajmują 4. pozycję. Do lidera Tytani 
tracą 12. „oczek”.

Tylko bramka dzieliła 
Tytanów od suckesu

PiŁKa rĘCzna | Różnicą jednej bramki przegrali Tytani Wejherowo z wiceliderem USAR Kwidzyn 
w ramach 9. kolejki I ligi w grupie A. - Emocje do ostatniej sekundy i niestety zwycięstwo gości – na-
pisał po tym meczu w mediach społecznościowych wejherowski klub.
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W ostatni weekend listopada w Pile odbyły się Mi-
strzostwa Polski Młodziczek i Młodzików. To co-
roczne wydarzenie jest dla judoków najważniejszym 
turniejem w roku kalendarzowym. Klub UKS SIMBA 
REDA po raz pierwszy wystawiał zawodników na 
turnieju tak wysokiej rangi. Redę reprezentowało 4 
zawodników: Mateusz Tesmar, Weronika Stogowska, 
Pola Gazecka i Kacper Sadecki.
Brązowym medalistą Mistrzostw Polski został po raz 
pierwszy zawodnik z Redy – Mateusz Tesmar, kat. 
wag. 90 kg.
Mateusz na początek stoczył dwa zwycięskie po-
jedynki, pierwszy z Maciejem Efner z UKJ Legion 
Zamość, a drugi z Michałem Florkiem z KS Błękitni 
Tarnów. W kolejnej, półfinałowej rundzie zmierzył 
się Danielem Chamerskim UKS Sakura Warszawa. Po 
przegranej walce stoczył pojedynek o 3 miejsce z Ma-
teuszem Dolny z UKS Copal Trzcianka.  Mistrzem Pol-
ski został Daniel Chamerski z UKS Sakura Warszawa. 
W rankingu zawodów, w klasyfikacji generalnej klu-
bów UKS SIMBA REDA zajęła 31 miejsce na 192 kluby.

pierwSzy medal na 
miStrzoStwaCH polSki
Judo | pierwszy w historii medal na mistrzostwach 
polski w Judo młodziczek i młodzików w pile.

fot. archiwum Uks siMBa reda


