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Młodzież poznała tajniki powstawania fil-
mu animowanego od pomysłu, poprzez pro-
jektowanie i wykonanie postaci, budowę sce-
nografii, po zasady animacji lalek. Ta tech-
nika wymaga od uczestników kreatywno-
ści i ogromnej cierpliwości. Na film złożyły 
się tysiące wykonanych zdjęć. Efektem dwu-
dniowych przygotowań jest film zachęcający 
do czytania książek o każdej porze roku.

Miłośnicy książki graficznej wzięli udział 
w  warsztatach „Legenda zaklęta w  komik-
sie” poprowadzonych przez Szymona Te-
luka – autora komiksów, ilustratora, mala-
rza. Zajęcia rozpoczęły się od krótkiego wy-
kładu na temat historii powstania komiksu 
i  jego związku z rozwojem prasy oraz spo-
sobu przekładania historii na język obrazu 
z  zastosowaniem dymków, ikon i  onoma-
topei. Prowadzący udzielił młodzieży wielu 
cennych rad jak narysować postacie i przed-

mioty. Następnie każdy uczestnik sporzą-
dził plan własnego komiksu przedstawiają-
cy treść legendy kaszubskiej, z  którą zapo-
znał się przed zajęciami. Pomysły zostały 
zrealizowane w  kilku kadrach naszkicowa-
nych ołówkiem, a następnie poprawionych 
cienkopisem i wypełnionych markerem.

„Baśniowa noc w bibliotece” to propozy-
cja dla odważnych dzieci. W programie zna-
lazło się czytanie budzącej grozę baśni braci 
Grimm pt. „Ptak straszydło”, rysowanie im-
prowizowanej bajki, zabawa „Raz dwa trzy 
Baba Jaga patrzy”, tworzenie mumii. Uczest-
nicy spotkania przeszli trudny test. Aby za-
służyć na order odwagi dzieci musiały sa-
modzielnie przebyć trasę oświetloną jedy-
nie świeczkami, aby spotkać się z  czarow-
nicą Petronelą i  tam zostawić dowód swo-
jej obecności – karteczkę z imieniem. Zaba-
wa przy muzyce miała na celu wykrycie cza-

rownicy lub czarownika.
W  ramach projektu goszczony był  także 

pisarz bajek i  legend kaszubskich Janusza 
Mamelskiego. Autor opowiadał w  języku 
polskim i kaszubskim o powstawaniu i prze-
kazywaniu kolejnym pokoleniom legend 
oraz o roli jaką one pełniły. Gość przyjechał 
z miotłą ze słynącego z czarownic Stanisze-
wa, użył tego rekwizytu do testu wykrywa-
jącego czarownice. Autor czytał fragmen-
ty swoich wierszy, bajek oraz powieści dla 
młodzieży w języku kaszubskim pt. „Mack”.

Dofinansowano ze środków Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego pochodzą-
cych z Funduszu Promocji Kultury.fo
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Co nowego w Bibliotece?
GMINA LINIA | Od sierpnia 2021 r. realizowany jest w Bibliotece Publicznej Gminy Linia pro-
jekt #Biblioteka w  ramach programu Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego Partner-
stwo dla książki. Kolejną propozycją dla młodych czytelników były warsztaty animacji poklat-
kowej z Michałem Baranowskim.

- Na wystawie w Filharmonii Kaszub-
skiej przedstawiamy prace kilkunastu 
ośrodków. Są to Domy Pomocy Społecz-
nej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, funda-
cje i stowarzyszenia osób niepełnospraw-
nych, a także przedszkola i szkoły spe-
cjalne oraz szkoły prowadzące oddzia-
ły integracyjne. Tą wystawą chcemy zwró-
cić uwagę mieszkańców na to, że wśród 
niepełnosprawnych są osoby uzdolnio-
ne plastycznie i wrażliwe na piękno i sztu-
kę – mówi Iwona Mostowska z Klubu Inte-
gracyjnego TAO w Wejherowie.
Prezentowane prace są dziełem wychowan-
ków i pensjonariuszy takich ośrodków jak 
m.in. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wejhe-

rowie i Lubiatowie (Fundacji Anny Dymnej 
„Mimo wszystko”), Warsztaty Caritas Rumia, 
Fundacja „Uśmiech Dziecka” w Wejherowie, 
Fundacja Wspierania „Razem po sukces”, 
którego częścią jest wejherowski Klub TAO, 
Przedszkole Specjalne i inne.
Gratulacje organizatorom i twórcom zło-
żyli m.in. zastępca prezydenta Arka-
diusz Kraszkiewicz i starosta Gabriela Li-
sius. Obecni byli m.in. wicestarosta Jacek 
Thiel, wiceprzewodniczący Rady Miasta 
Wejherowa Leszek Szczypior, prezes Fun-
dacji Wspierania „Razem po Sukces” Artur 
Ostrowski oraz dyrektorzy placówek kul-
tury, pomocy społecznej i szkół.
Źródło: UM Wejherowo

Prace osób niePełnosPrawnych na 
wystawie w Filharmonii KaszubsKiej
wejherowo | w foyer Filharmonii Kaszubskiej można oglądać czwartą z kolei wystawę 
prac plastycznych pod patronatem Prezydenta miasta wejherowa otwartą z okazji między-
narodowego Dnia osób niepełnosprawnych. organizatorem wystawy jest Fundacja wspiera-
nia „razem po sukces” i Klub integracyjny tao.

fot. UM Wejherowo
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Przedświąteczne spotkanie 
osób niewidomych 
i słabowidzących
WEJHEROWO | W sali widowiskowej „Atlantic” odbyło się coroczne integracyjno-przedświąteczne spo-
tkanie powiatowego koła Polskiego Związku Niewidomych. Nie zabrakło podsumowania mijającego roku, 
wspólnego śpiewania kolęd i świątecznych życzeń.

Genowefa Domoradzka, prezes Koła Powiatowego 
w Wejherowie Polskiego Związku Niewidomych po-
dziękowała wszystkim za aktywność i zaangażowa-
nie na rzecz członków koła, a wiceprezes koła  Mi-
rosława Myszka podsumowała mijający rok, w któ-
rym pomimo trudności związanych z  pandemią 
udało się zrealizować m.in. kilka ciekawych projek-
tów, wycieczkę i turnus rehabilitacyjny. Zarząd koła 
podkreślił, że  to dzięki dotacjom, które otrzymuje 
od samorządów.

W imieniu prezydenta Wejherowa Krzysztofa Hil-
debrandta, Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca ds. eko-
nomicznych i społecznych, złożył wszystkim najlep-
sze życzenia z  okazji zbliżających się świąt Bożego 
Narodzenia.

- W  imieniu prezydenta Krzysztofa Hildebrand-
ta, chciałbym podziękować za  działania, które są 
przez Państwo podejmowane -   powiedział Arka-

diusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta Wejhero-
wa. - To Państwo poświęcacie swój czas, swoją ener-
gię i  serce, składacie wnioski, pozyskujecie dotacje, 
organizujecie wiele działań na  rzecz członków sto-
warzyszenia. To  jest naprawdę ciężka praca. W tym 
przedświątecznym czasie życzę nam wszystkim, aby-
śmy pomimo różnych przeszkód mogli być szczęśli-
wi i zadowoleni. 

Arkadiusz Kraszkiewicz, zaprezentował także Kar-
tę Mieszkańca, dzięki której mieszkańcy mogą korzy-
stać z wielu rabatów, zniżek i upustów, które oferu-
ją lokalne firmy. 

W  spotkaniu uczestniczyli m.in.  burmistrz Redy 
Krzysztof Krzemiński, zastępca burmistrza Rumi 
Piotr Wittbrodt, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu 
Wejherowskiego Genowefa Słowi oraz zaprzyjaźnio-
ne ze stowarzyszeniem osoby.

Źródło: UM Wejherowo
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Województwo pomorskie w skali kra-
ju wybitnie zaznacza swoją siłę w róż-
nych dziedzinach życia. Region przy-
ciąga atrakcyjnymi miejscami pra-
cy, inwestycje w infrastrukturę oraz 
w oświatę tworzą przestrzeń do rozwo-
ju. Firmy z polskim czy też z zagranicz-
nym kapitałem święcą kolejne sukcesy. 
To mamy w makro skali naszego woje-
wództwa, a jakie miejsce zajmuje w tym 
wielkim świecie Gmina Szemud?

Ryszard Kalkowski: Wszyscy widzi-
my jak świat zmienia się wokół nas. Są 
to procesy, które cały czas przyspiesza-
ją i dotykają wszystkie samorządy. Tere-
ny na których mieszkamy są niezwykle 
atrakcyjne i przyciągają nowych miesz-
kańców. Sąsiadujemy z prężną metropo-
lią, ale nie chcemy być tylko jej sypialnią. 
Swoimi działaniami potrafimy przekonać 
ludzi czy też przedsiębiorców, że warto 
być z nami i iść razem po sukces. Gmi-
na Szemud trzeba przyznać kroczy tą 

samą drogą co województwo pomorskie. 
Mamy bardzo szerokie spektrum moż-
liwości i działania. Stoimy przed wielką 
szansą kolejnego skoku cywilizacyjnego. 
Jeden już wykonaliśmy, bo widzimy jak 
w ostatnich 8 latach gmina rozwinęła się. 
Przypomnę, że w 2013 r. mieliśmy oko-
ło 15 tysięcy mieszkańców, a w tym roku 
jest nas już blisko 19 tysięcy. Wykorzy-
stujemy swoje walory i jesteśmy spokoj-
ni oraz konsekwentni w swoim działaniu.

Jakie są najważniejsze wartości, który-
mi kieruje się Gmina w strategi tworze-
nia miejsca, jak Pan to ujął, które nie bę-
dzie tylko sypialnią metropolii?

R. K.: Z jednej strony opieramy się na 
ważnym fundamencie, jakim jest umiło-
wanie małej ojczyzny, bo jesteśmy dum-
nymi Kaszubami. Za tym stoją wartości 
i tradycje, które pomagają zachować nasz 
charakter oraz życiową mądrość w po-
szanowaniu tego co mamy. Priorytetem 

jest również zachowanie walorów środo-
wiskowych i krajobrazowych naszej gmi-
ny. Musimy wyważyć rozwój, dlatego tak 
ważne są dla nas plany zagospodarowania 
przestrzennego. Drugim fundamentem 
jest zrównoważone podejście do rozwo-
ju - to pozwala nam reagować na potrzeby 
mieszkańców, ale także inwestorów. Wi-
dzimy duże zainteresowanie Gminą Sze-
mud z każdej strony i musimy szukać za-
wsze złotego środka. Dlatego kolejnym 
ważnym dla nas fundamentem jest otwar-
tość. Chodzi o dostrzeganie i wykorzysty-
wanie pojawiających się szans na rozwój. 
Ważna w tym przypadku jest tym bar-
dziej otwartość na nowe pomysły oraz na 
nieustannie zmieniające się warunki ma-
kro i mikroekonomiczne co często zwią-
zane jest z koniecznością podejmowania 
trudnych i odważnych decyzji. O otwar-
tości świadczy też dostosowanie naszych 
usług do niepewnych czasów. W tym roku 
otworzyliśmy wirtualny Urząd Gminy. 
Z każdego zakątka świata gdzie jest inter-
net, możemy załatwić wszystkie sprawy 
dzięki Gminnemu Systemowi Komunika-
cji Online, a dodatkowo działa portal in-
westora – Inwest Szemud. Mamy bardzo 
mocne podstawy, aby kreować przyszłość, 
a nie tylko w niej uczestniczyć.

Panie Wójcie, mamy niepewne czasy, 
a jednak w Pańskiej wypowiedzi czuć 
duży optymizm. Strategia, którą obrali-
ście przynosi już efekty? Czy Gmina Sze-
mud ma szansę na zdobycie miana po-
morskiego tygrysa rozwoju?

R. K: Aluzja do azjatyckich tygrysów 
Panie Redaktorze jest na wyrost. Jednak 
z pewnością wybudziliśmy się z pewne-
go letargu i dla wielu jest to szok, że zro-
biliśmy tak wiele w tak krótkim czasie. 
Dla zobrazowania przytoczę informacje 
o wzroście budżetu na przestrzeni ostat-
nich latach. Powróćmy do 2013 roku kie-
dy to gmina notowała dochody na pozio-
mie 50 mln zł. Dzisiaj to blisko 134 mln 
zł. To jest wspaniała dynamika rozwoju, 
którą chcemy utrzymać i na pewno po-
mnożyć. Wizja rozwoju połączona wraz 
z sumienną pracą i odpowiednim zespo-
łem ludzi czyli z moimi współpracow-
nikami, pracownikami Urzędu, przed-
stawicielami jednostek organizacyjnych, 
sołtysami oraz Radnymi zawsze niesie za 

sobą sukces. Zarówno moim celem jak 
i całego mojego Zespołu było i jest wy-
korzystanie wszystkich dostępnych moż-
liwości, które będą procentować dla ca-
łej społeczności. Efekty naszej strategii są 
odczuwalne nie tylko w inwestycjach, ale 
także w jakości życia. W ogólnopolskich 
i regionalnych zestawieniach zajmujemy 
z roku na rok wyższe lokaty.

Jak wygląda Gmina Szemud w ogólno-
polskich zestawieniach gmin? Czy pra-
cę nad Trasą Kaszubską postępują zgod-
nie z planem?

R. K: Po raz pierwszy Serwis Samorządo-
wy PAP ogłosił wyniki Rankingu „Gmina 
dobra do życia”. Na 2477 gmin w naszym 
kraju zajęliśmy 272 miejsce w kategorii ob-
szarów podmiejskich. W skali powiatu za-
jęliśmy 4 miejsce, a przed nami jest tyl-
ko Rumia, Wejherowo i Reda. Co jest do-
brym wynikiem i zachętą do dalszego dzia-
łania, aby ten wskaźnik poprawiać. Mo-
żemy stwierdzić na podstawie danych, że 
Gmina Szemud jest dobrym miejscem do 
życia. Mamy również Ranking Gmin Wo-
jewództwa Pomorskiego 2021 przygoto-
wany przez Fundację Rozwoju Demokra-
cji Lokalnej wraz z Urzędem Statystycz-
nym w Gdańsku, gdzie zajęliśmy 52 loka-
tę na 119 gmin w naszym województwie. 
Jesteśmy również samorządem dobrym dla 
biznesu i inwestorów. Dziennik Bałtycki 
opublikował pod koniec października wy-

niki konkursu TOP 100 Pomorza. Kapitu-
ła przyznała nam tytuł „Gmina Przyjazna 
Biznesowi” w kategorii gmina wiejska. Jest 
to jasny sygnał, że warto inwestować na te-
renie szemudzkiego samorządu. Oczywi-
ście nie spoczywamy na laurach i dalej in-
tensywnie pracujemy, bo przed nami wiel-
kie wyzwania. Spieszymy się, aby być w peł-
ni przygotowani na otwarcie ważnej inwe-
stycji jaką jest Trasa Kaszubska. Będzie to 
dla nas koło zamachowe na rzecz rozwoju 
i chcemy to kontrolować. Mówi się jak so-
bie pościelisz tak się wyśpisz – dlatego bar-
dzo poważnie traktujemy tę perspektywę 
obserwujemy inne gminy, które wykorzy-
stują swoje bliskie położenie przy węzłach 
transportowych. Lepiej uczyć się na czy-
ichś błędach niż na swoich. Tworzymy pla-
ny, analizujemy oraz organizujemy spotka-
nia między innymi ostatnio z „Invest in Po-
merania”, która pomaga inwestorom zagra-
nicznym realizować projekty inwestycyjne 
na Pomorzu. Tak naprawdę to nasza wspól-
na sprawa czy skorzystamy z tej szansy i jak 
pogodzimy interesy mieszkańców oraz in-
westorów. Przed nami proces, bo jesteśmy 
właśnie w tym miejscu gdzie wszystko za-
czyna się materializować. Jesteśmy skazani 
na rozwój i od tego nie ma odwrotu. Dla-
tego odważnie realizujemy założenia, które 
są kamieniami milowymi i wytyczają kie-
runek na kolejne lata.

Dalsza część wywiadu w kolejnych wy-
daniach.

Gmina Szemud - filozofia, strategia 
i przykład skoku cywilizacyjnego 

GMINA SZEMUD | Główne fundamenty strategi rozwoju gminy zapewniły jej nie tylko dobre miejsca w ogólnopolskich rankingach. Rozmowę prze-
prowadził Piotr Ruszewski z wójtem Gminy Szemud, Ryszardem Kalkowskim. 
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Z głębokim żalem oraz smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

OJCA
Księdza Kanonika Andrzeja Nowaka

Proboszcza Parafii 
pw. NMP Królowej Polski 

w Wejherowie.

Wyrazy głębokiego współczucia 
i słowa wsparcia, które choć na chwilę niech 

dają ukojenie w trudnych dniach

składa
Krzysztof Hildebrandt

Prezydent Miasta Wejherowa 
wraz ze współpracownikami

OGłOSzenie 149/2021/DB OGłOSzenie 313/2021/DB

reKLaMa 18/2021/rL

"Można odejść na zawsze, by stale być blisko …"
Ks. J. Twardowski

Do tej pory mieszkańcy tej części mia-
sta wjeżdżali do swoich posesji z depta-
ku wąskim przesmykiem od ul. 12 Mar-
ca pomiędzy kamienicami.

- Nowo powstały ciąg pieszo-jezdny 
z  miejscami postojowymi, niewątpli-
wie poprawi bezpieczeństwo mieszkań-
ców w tym kwartale ulic – mówi Beata 
Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wej-
herowa ds.  rozwoju miasta   – Do  tej 
pory uciążliwym i  mało bezpiecznym 
był dojazd mieszkańców do swoich po-
sesji z  deptaku. Teraz będzie on moż-
liwy od  ul. Reformatów Ta inwestycja 
pozwoliła także na  zagospodarowanie 
tej przestrzeni w centrum miasta.

nowa ulica, choDniKi, ParKing 
i zieleń 

- Jako radny z tej części miasta z satys-
fakcją stwierdzam, że  uporządkowany 
i  ładnie zagospodarowany został kolej-
ny fragment Wejherowa. Nasze zabiegi 
przynoszą efekty i  ta inwestycja będzie 
służyła mieszkańcom – podkreśla wej-
herowski radny Wojciech Kozłowski.

- Kolejny zakątek miasta został zago-
spodarowany i  to w  sposób biologicz-
nie czynny – mówi wejherowski radny 
Piotr Bochiński. - Każde zielone dodat-
kowe płuca w mieście są na wagę złota. 
Mamy takich miejsc coraz więcej. Pa-
miętam ten teren i pozostałości niezbyt 
atrakyjnej już fabryki obuwia. Powstały 
tu w  ramach rewitalizacji miejsca par-
kingowe, mieszkańcy mają spokój, wy-
godę i zdecydowanie ładniejsze widoki. 
Każda ukończona inwestycja w Wejhe-
rowie cieszy nas wszystkich. 

W  ramach inwestycji powstała nowa 
ulica o  długości 150 m, która połączy-
ła ul. 12 Marca z ul. Reformatów. Wybu-
dowano chodniki, powstały nowe miej-
sca postojowe, kanalizacja deszczowa 
i oświetlenie, elementy kanalizacji sani-
tarnej, sieci elektrycznej i  teletechnicz-
nej. Budowa nowego ciągu pieszo-jezd-
nego wiązała się także z  pracami roz-
biórkowymi istniejących nawierzchni, 
budynków i ogrodzeń. W ramach prac 
wykonano nowe ogrodzenia, odnowio-
no elewację ściany budynku wraz z do-

ciepleniem od  ul. Reformatów. Zadba-
no także o  zieleń – powstały trawniki 
i nowe nasadzenia. Posadzono m.in. 16 
drzew, ok.170 krzewów (berberysa), 
bluszcz i trawy ozdobne.

Koszt realizacji wyniósł ponad 1,3 
mln złotych. Projekt ten objęty jest do-
finansowaniem unijnym.Inwestycję 
współfinansował PEWIK w  wysokości 
90 tys. zł. Wykonawcą było Konsorcjum 
- LATO-BRUK Latosiński Eugeniusz 
oraz  Przedsiębiorstwo Robót Specja-
listycznych REWERS Agnieszka Woj-
ciech Formela Sp.j.

„Rewitalizacja Śródmieścia Wejhero-
wa” realizowana jest w  ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Pomorskiego na  lata 2014 
– 2020, Oś Priorytetowa 8 Konwersja, 
Działanie 8.1 Kompleksowe przedsię-
wzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dota-
cyjne, Poddziałanie 8.1.1 Kompleksowe 
przedsięwzięcia rewitalizacyjne w mia-
stach Obszaru Metropolitalnego Trój-
miasta – mechanizm ZIT.

Źródło: UM Wejherowo

Kolejne miejsce w Wejherowie zostało 
uporządkowane i zagospodarowane

WEJHEROWO | W Śródmieściu Wejherowa powstała nowa inwestycja - ciąg pieszo-jezdny łączący ul. 12 Marca z ul. Reformatów. Zagospodarowane zosta-
ło też podwórko, powstały miejsca postojowe i nasadzenia zieleni. Na realizację tej inwestycji, w ramach projektu "Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa", 
władze miasta zdobyły dofinansowanie unijne. Teren w centrum miasta, do tej pory zaniedbany i niezagospodarowany, zyskał nowe oblicze i funkcjonalność.
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Projekt „Konwersja cyfrowa domów 
kultury” odbywać się będzie poprzez 
kompleksowe szkolenia, a  także związa-
ne z nimi doposażenie w sprzęt niezbęd-
ny do prowadzenia działań edukacyjnych 
i  animacyjnych, w  formie cyfrowej i  on-
line. Projekt realizowany będzie do  30 
czerwca 2022 roku. 

- Jak przekonaliśmy się w ostatnim cza-
sie, pandemia stworzyła nową rzeczywi-
stość, także w  dziedzinie kultury – mówi 
prezydent Wejherowa Krzysztof Hilde-
brandt. – Internet stał się ważnym medium 
ułatwiającym kontakt z kulturą i informa-
cją. Bez wychodzenia z domu, o każdej po-
rze, każdy mógł stać się uczestnikiem wy-
darzenia kulturalnego. To właśnie między 
innymi z tego powodu powołany do życia 
został projekt „Konwersja cyfrowa domów 
kultury”, finansowany ze środków Unii Eu-
ropejskiej, z którego skorzystało – z sukce-
sem - Wejherowskie Centrum Kultury. 

wirtualna galeria 
Jak mówi Jolanta Rożyńska, dyrektor 

Wejherowskiego Centrum Kultury – Fil-
harmonii Kaszubskiej, pozyskane w  ra-
mach projektu środki unijne pozwolą 
zrealizować w Wejherowie projekt „WCK 
wirtualnie”. Zakłada on stworzenie uni-
kalnej ścieżki edukacyjnej „Wirtualna 
Galeria WCK”. 

  - Będzie ona zawierała przekaz kultu-
ry w  oparciu o  materiały i  środki wyko-
nane za pomocą dostępnych narzędzi cy-
frowych i  technicznych dostosowanej 
do  potrzeb osób niepełnosprawnych, za-
kup sprzętu oraz  szkolenie pracowników 
– podkreśla Jolanta Rożyńska. 

- To niezwykle ważny projekt. Umożli-
wi nam on – w sytuacji, gdyby pandemia 
wymusiła ponowne zamknięcie instytu-
cji kultury – dostęp do  widzów – mówi 
Anna Pobłocka, kierownik działu pro-
jektów Wejherowskiego Centrum Kultu-
ry. - Widzom zaś pozwoli na zapoznanie 
się z  wystawami prezentowanymi w  na-
szej galerii. Olbrzymie zainteresowanie 
naszą wirtualną wystawą Józefa Wilko-
nia pokazało, że  tego typu realizacje nie 
są próżnym trudem! Wręcz przeciwnie 
– spotykają się z niezwykle ciepłym przy-
jęciem widzów. 

DwurniK, beKsińsKi i Dali 
  Prezentowane w  galerii Filharmonii 

Kaszubskiej wystawy są niezwykle różno-
rodne i regularnie się zmieniają. W ostat-
nich latach odwiedzający mogli podzi-
wiać prace choćby: Jerzego Dudy-Gracza, 
Edwarda Dwurnika, Zdzisława Beksiń-
skiego, czy Salvadora Dalego.

- Nasze wystawy budzą spore zaintere-
sowanie – podkreśla Adam Szulc, odpo-

wiedzialny za  promocję Wejherowskiego 
Centrum. - Regularnie otrzymujemy wia-
domości od  widzów  z  różnych zakątków 

Polski, którzy wyrażają uznanie, ale i ubo-
lewają, że nie mogą wybrać się do nas. Bar-
dzo nas cieszy, że teraz będą mieli możli-

wość wybrać się do naszej galerii choćby 
w formie wirtualnej Kultury.

Źródło: UM Wejherowo

Wirtualny dostęp do Filharmonii
WEJHEROWO | Wejherowskie Centrum Kultury zdobyło unijne środki na realizację projektu „Konwersja cyfrowa domów kultury”. Dzięki temu moż-
liwe będzie zrealizowanie wyjątkowego projektu „WCK wirtualnie”. Kilka kliknięć wystarczać będzie do przeniesienia się, bez wychodzenia z domu, 
do galerii Filharmonii Kaszubskiej.
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Ozdoby znajdą się wzorem poprzednich 
lat, na latarniach, słupach oraz na drze-
wach przede wszystkim w Śródmieściu 
i na głównych ulicach miasta. Świątecz-
ne iluminacje ozdobią ratusz i kamieni-
ce na rynku, a także deptak oraz przyle-
głe ulice. W wejherowskim parku, podzi-
wiać będzie można m.in. świecące drzew-
ko i podświetloną pergolę różaną, a na ka-
nale przy ul. Parkowej znajdą się koloro-
we żaglówki. Podświetlona fontanna poja-
wi się także w Parku Cedron przy ul. Wało-
wej. Na rynku tradycyjnie tuż przed świę-
tami pojawi się drewniana szopka Bożona-
rodzeniowa. 
Iluminacja tworzona była etapami przez kil-

ka lat w „systemie gospodarczym”. Każdego 
roku jest nieco zmieniana. Dekoracje świą-
teczne na ulicach Wejherowa będzie można 
podziwiać do początku lutego 2022 r. 
– Jak każdego roku iluminacje i dekoracje 
świąteczne mają wprowadzić nas w wy-
jątkowy klimat świąt Bożego Narodze-
nia i podkreślić atmosferę tego pięknego 
okresu – mówi Krzysztof Hildebrandt, pre-
zydent Wejherowa. - Iluminacja świątecz-
na to również element wyróżniający Wej-
herowo, który ma zachęcać do wieczor-
nych spacerów. Miasto ma być atrakcyjne 
i przyciągać ludzi w każdym okresie, rów-
nież zimą.
Źródło: UM Wejherowo

Świąteczna iluminacja
wejherowo | na rynku stanęła multimedialna, kilkumetrowa choinka i wenecka ka-
ruzela ozdobiona zdjęciami wejherowa. Drzewko i wejherowski rynek, które rozbły-
ska  światełkami, wprowadza nas w magiczną atmosferę Świąt bożego narodzenia. bez 
względu na trudności i ograniczenia, w naszym mieście, jak co roku będzie pięknie.

fot. UM Wejherowo
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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 08.12.2021r., na wniosek z dnia 29.06.2021r. (uzupełniony dnia 29.10.2021r.) wydano decyzję o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej polegającej na:

 rozbudowie drogi powiatowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej 1410G Luzino - Sopieszyno - Dąbrówka na odcinku Luzino - Robakowo”

na nieruchomościach gruntowych na terenie Gminy Luzino określonych poniżej:

A. działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogi powiatowej:

Jednostka ewidencyjna 221507_2 (Luzino):

Obręb 0004: 107/2; 729/1; 728/1; 728/4 (z podziału 728/3); 729/5 (z podziału 
729/2); 729/3; 728/2; 730/3; 730/1; 730/4 (z podziału 730/2); 1077; 620/7; 
1078/9 (z podziału 1078/5); 1078/11 (z podziału 1078/7); 1079/1 (z podziału 
1079); 1061/4 (z podziału 1061/3); 1075/1 (z podziału 1075); 1062/4; 1062/8 
(z podziału 1062/6); 1062/10 (z podziału 1062/3); 1063/1 (z podziału 1063); 
620/8 (z podziału 620/5); 1064/6; 1065/1; 1064/19 (z podziału 1064/18); 
620/10 (z podziału 620/4); 1070/3 (z podziału 1070/2); 1070/1; 1069/1; 1206/1 
(z podziału 1206); 1071/1 (z podziału 1071); 1071/2 (z podziału 1071); 1069/3 
(z podziału 1069/2); 1067/1; 1067/3; 1067/4; 1200/3 (z podziału 1200/2); 
1200/4 (z podziału 1200/2); 1200/6 (z podziału 1200/1); 1039/1; 1039/6 
(z podziału 1039/2); 1068/1; 1068/3; 997/1; 1038/2 (z podziału 1038/1); 
1037/11 (z podziału 1037/3); 1037/9 (z podziału 1037/1); 1037/7 (z podziału 
1037/2); 1036/1 (z po-działu 1036); 1031/3 (z podziału 1031/2); 995/42; 
620/3; 996/6 (z podziału 996/5); 568/3 (z podziału 568/2); 1177/19 (z podziału 
1177/1); 1174/6 (z podziału 1174/3); 1030/3; 999/5; 999/7; 999/9; 620/1; 
1021/1 (z podziału 1021); 555/10 (z podziału 555/6); 1163/1 (z podziału 1163); 
1162/1 (z podziału 1162); 295/4; 292/1 (z podziału 292); 290/17 (z podziału 
290/9); 295/5; 290/15 (z podziału 290/10); 294/1 (z podziału 294); 295/3; 293/1 
(z podziału 293); 296/1 (z podziału 296/4); 295/6; 1099/6 (z podziału 1099/5); 
295/7 (z podziału 295/1); 

Obręb 0006: 38/1 (z podziału 38); 38/2 (z podziału 38); 128/21 (z podziału 
128/5); 128/23 (z podziału 128/15); 111/1 (z podziału 111); 127/18; 127/37 
(z podziału 127/33); 41/15; 127/1; 58/1; 126/1 (z podziału 126); 125/16; 125/14; 
125/26 (z podziału 125/15); 59/1; 60/2; 60/1; 

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

1) do przebudowy sieci uzbrojenia terenu 

Jednostka ewidencyjna 221507_2 (Luzino): 

Obręb 0004: 729/6 (z podziału 729/2); 730/5 (z podziału 730/2); 1078/1; 
1078/3; 1047/6; 1079/2 (z podziału 1079); 1053/4; 1058/2; 1059/4; 1060/2; 
1060/1; 1061/5 (z podziału 1061/3); 620/6; 1087; 620/9 (z podziału 620/5); 
1073; 1064/20 (z podziału 1064/18); 1072; 620/11 (z podziału 620/4); 1066/1; 
1069/4 (z podziału 1069/2); 1071/3 (z podziału 1071); 1200/5 (z podziału 
1200/2); 1067/9; 1067/8; 1068/4; 997/2; 995/43; 995/47; 1039/7 (z podziału 
1039/2); 1037/12 (z podziału 1037/3); 1037/10 (z podziału 1037/1); 1037/8 

(z podziału 1037/2); 1031/4 (z podziału 1031/2); 1031/1; 1177/5; 1015/1; 
1024; 1022; 1165/7; 1162/2 (z podziału 1162); 292/2 (z podziału 292); 1160; 
1159; 1106; 

Obręb 0006: 39/30; 39/28; 41/33; 127/38 (z podziału 127/33); 299/2; 

2) do przebudowy zjazdów

Jednostka ewidencyjna 221507_2 (Luzino): 

Obręb 0004: 729/6 (z podziału 729/2); 730/5 (z podziału 730/2); 819/1; 
1046; 1051/7; 1053/6; 1282/2; 1056/5; 1058/2; 1059/4; 1060/2; 1061/5 
(z podziału 1061/3); 1078/12 (z podziału 1078/7); 1079/2 (z podziału 1079); 
1075/2 (z podziału 1075); 1062/9 (z podziału 1062/6); 1064/13; 1072; 620/11 
(z podziału 620/4); 1071/3 (z podziału 1071); 997/2; 1038/3 (z podziału 
1038/1); 1037/12 (z podziału 1037/3); 1037/10 (z podziału 1037/1); 1037/8 
(z podziału 1037/2); 1036/2 (z podziału 1036); 1031/4 (z podziału 1031/2); 
1027/1; 1026/1; 1167/16; 619; 618; 617; 616; 615; 614; 613; 612; 611; 291; 
1163/2 (z podziału 1163); 292/2 (z podziału 292); 1467/2; 290/18 (z podziału 
290/9); 1160; 296/2 (z podziału 296/4); 298; 299/1; 300/7; 295/8 (z podziału 
295/1); 1099/7 (z podziału 1099/5); 

Obręb 0006: 128/22 (z podziału 128/5); 128/16; 39/31; 39/7; 133; 127/19; 
39/21; 40; 41/2; 127/3; 41/28; 41/33; 127/38 (z podziału 127/33); 299/1; 59/2; 

3) do budowy lub przebudowy innych dróg publicznych

Jednostka ewidencyjna 221507_2 (Luzino): 

Obręb 0004: 1062/11 (z podziału 1062/3); 1063/2 (z podziału 1063); 1206/2 
(z podziału 1206); 995/18; 1177/6; 1177/20 (z podziału 1177/1); 1174/7 
(z podziału 1174/3); 996/7 (z podziału 996/5); 568/4 (z podziału 568/2); 
1013/4; 1014; 555/11 (z podziału 555/6); 1105; 1101; 

Obręb 0006: 128/20; 

4) do budowy lub przebudowy urządzeń wodnych 

Jednostka ewidencyjna 221507_2 (Luzino): 

Obręb 0006: 128/24 (z podziału 128/15); 39/7; 39/29; 

5) na których będą wykonywane prace na podstawie art. 20a ustawy 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych

Jednostka ewidencyjna 221507_2 (Luzino): 

Obręb 0004: 285; 1145; 

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. 
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Otwarty Ośrodek 
Rehabilitacji

GMINA SZEMUD | W dniu 3 grudnia oficjalnie otwarto Ośrodek Rehabilitacji 
w Kielnie, w którym ma służyć osobom niepełnosprawnym. W obiekcie będzie 
działał Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Kielnie prowa-
dzony przez Kaszubską Fundację Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Po-
daruj Trochę słońca”.
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W ośrodku realizowane będą działania skiero-
wane do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, ale 
w dalszych planach służyć również seniorom oraz 
osobom potrzebującym rehabilitacji. 

Ośrodek powstał dzięki dofinansowaniu z fundu-
szy pochodzących ze środków PFRON oraz środ-
ków pochodzących z Unii Europejskiej. 

Wójt Gminy Szemud Ryszard Kalkowski z rado-
ścią wskazuje, że powstanie OREW na terenie gmi-
ny Szemud pozowali na zapewnienie profesjonal-
nej opieki oraz komfortu życia dzieciom i młodzie-
ży niepełnosprawnej. Uczniowie niepełnospraw-
ni korzystający z edukacji w OREW-ach w Strzep-
czu i Gdyni codziennie podczas dowozu tracili trzy 
godziny, teraz ten czas będzie można wykorzystać 
na rehabilitację. Wójt wskazuje, że ośrodek rehabi-
litacji, to ukłon władz samorządowych oraz instytu-
cji wspierających zadanie w stronę dzieci pokrzyw-
dzonych przez los. Samorząd planuje, aby na wiosnę 
stworzyć w obiekcie centrum rehabilitacji dla senio-
rów i nie tylko. Chodzi o to, aby ten budynek cały 
czas żył. Jest szansa na to, bo jest duża otwartość 
prezesa fundacji Pana Piotra Góreckiego na róż-

ne pomysły i rozwiązania. Wójt przytacza też swoje 
doświadczenie ze Skandynawii, gdzie oglądał takie 
ośrodki i podpatrywał ich rozwiązania. Wówczas 
zadawał sobie pytanie: ,,Ciekawe kiedy będą takie 
w Polsce?’’. A jednak, okazuje się, że udało się stwo-
rzyć taki ośrodek w Kielnie. W ośrodku będzie za-
trudniona wykwalifikowana kadra specjalistów, któ-
ra będzie pracowała pod opieką dyrektora Pani Be-
aty Formelli. Profesjonalna obsługa ośrodka, dobrze 
wyposażony warsztat pracy w nowoczesne techno-
logie  przyczynią się do niewymiernie wysokich re-
zultatów terapii. 

Ośrodek jest efektem dobrej współpracy z Radą 
Gminy, która zgodziła się przeznaczyć ponad 2 mln 
zł z budżetu na tę inwestycję. Jednakże obiektu nie 
byłoby bez pomocy finansowej ze strony PFRON
-u i zaangażowania Urzędu Marszałkowskiego. Stąd 
tez przed przecięciem wstęgi Wójt Gminy Szemud 
Ryszard Kalkowski skierował podziękowania i wy-
razy uznania kierowane do dyrektora Dariusza Ma-
jorka oraz Marszałka Województwa Pomorskiego 
składane na ręce dyrektora Andrzeja Kowalczysa.

Źródło: UG Szemud
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OGłOSzenie 317/2021/DB

Wójt Gminy Wejherowo
informuje

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wejherowo, ul. Transportowa 1 
oraz na stronie internetowej Biuletynu informacji Publicznej Gminy 
Wejherowo, został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych 
do oddania w dzierżawę, oznaczonych w ewidencji gruntów 
i budynków jako działka:

•	 nr 240/3 o pow. 0,0600 ha, 323/16 o pow. 0,7563 ha, nr 323/19 
o pow. 0,3747 ha, nr 323/21 o pow. 18,2408 ha położonych 
w Bolszewie, działki nr 488/62 o pow. 5,9518 ha i nr 488/33 o pow. 
0,9260 ha położonych w Gościcinie, z przeznaczeniem pod uprawy 
rolne;

•	  nr 870/3 o pow. 0,1284 ha w Gościcinie, z przeznaczeniem pod 
garaże i parking;

•	 nr 240/3 o pow. 0,0600 ha w Bolszewie, z przeznaczeniem pod 
ustawienie reklamy;

•	 część działki o nr ewid. 122 o pow. 0,0010 ha w Górze i część 
działki nr 172/1 opow. 0,0010 ha w Gowinie, z przeznaczeniem pod 
urządzenia telekomunikacyjne;

•	 część działki nr 602/19 o pow. 0,0320 ha w Bolszewie, na cele 
parkingowe, na rzecz dotychczasowych dzierżawców.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach objętych 
wykazem można uzyskać w referacie Gospodarki Przestrzennej 
i nieruchomościami, tel. 58 738 67 51.

OGłOSzenie 316/2021/DB

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

rPP.6721.127.2021.in rumia, dnia 10.12.2021 r.

OGŁOSZENIE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Rumi

na podstawie art., 11 pkt 7 i 8 oraz w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 741, 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 ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 
247 ze zm.)

zawiadamiam o

ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta rumi 
w niezbędnym zakresie;

w dniach od 17.12.2021 r. do 17.01.2022 r.

w siedzibie Urzędu Miasta, przy ul. Sobieskiego 7 w rumi, po uprzednim 
ustaleniu terminu i godziny udostępnienia ww. projektu dokumentu oraz na 
stronie internetowej Biuletynu informacji Publicznej Miasta rumi. informacje 
o ww. dokumencie 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 projektu 
zostanie przeprowadzona dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie 
rozwiązaniami w sali nr 100 tut. urzędu w dniu 21.12.2021 r. o godzinie 
14.00. 

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków: 

uwagi i wnioski do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta rumi mogą być składane do dnia: 
21.02.2022 r.

uwagi mogą być składane w formie pisemnej do Burmistrza Miasta rumi na 
adres: 
Urząd Miasta Rumi, 
ul. Sobieskiego 7,
84-230 Rumia

oraz ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na 
adres e-mailowy: 

planowanieprzestrzenne@um.rumia.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta rumi. 

Ustalenie terminu udostępnienia projektu dokumentu pod numerem 
telefonu 58 679 65 45. Projekt ww. dokumentu są możliwe do wglądu 
w formie elektronicznej 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

Rada Gminy Szemud podjęła uchwałę nr 
XXVIII/425/2021 z dnia w 29 listopada 
2021 r. w sprawie obniżenia średniej ceny 
skupu żyta przyjmowanej jako podsta-
wa wymiaru podatku rolnego za 2022 rok 
na obszarze Gminy Szemud. 
Podatek rolny wynosić będzie: 
– 100zł za 1 ha przeliczeniowy w przypad-
ku gospodarstw rolnych oraz 
– 200zł za 1 ha fizyczny pozostałych 
gruntów – użytków rolnych nie wchodzą-
cych w skład gospodarstw rolnych 
Podatek rolny pozostaje w wysokości nie 
zmienianej co do roku 2021.
Podatek leśny w roku 2022 będzie wyno-
sić 46,70zł. Podatek leśny od 1ha prze-
liczeniowego na rok podatkowy wynosi 
równowartość pieniężną 0,220m³ drewna 
obliczoną według średniej ceny sprzeda-
ży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa 

za pierwsze trzy kwartały roku poprze-
dzającego rok podatkowy. Średnia cena 
sprzedaży drewna, stanowiąca podstawę 
naliczania podatku leśnego w roku 2022, 
za pierwsze trzy kwartały 2021 r. wyniosła 
212,26 za 1m³ zgodnie z Obwieszczeniem 
Prezesa Głównego Urzędu Statycznego.
Jednocześnie informujemy, że na tere-
nie Gminy Szemud w roku 2022 nie będą 
obowiązywać (w roku 2021 również nie 
obowiązywały): 
– opłata targowa, 
– opłata od posiadania psów, 
– opłata prolongacyjna.
Wszystkie informacje, druki i stawki do-
tyczące podatków lokalnych obowiązują-
cych na terenie Gminy Szemud dostępne 
są na stronie internetowej:
www.szemud.pl
źródło: UG Szemud

PoDatKi loKalne w roKu 2022
gmina szemuD | Podatek od nieruchomości oraz podatek od środków transporto-
wych na terenie gminy szemud w roku 2022 pozostają w wysokości nie zmienianej 
co do roku 2021.

fot. freepik.com
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- „Program przeciwdziałania rakowi szyjki 
macicy w  Gminie Miasto Reda na  lata 2009 
– 2023” jest finansowany wyłącznie z budże-
tu Gminy Miasto Reda – mówi Łukasz Ka-
miński, zastępca burmistrza – Umowy z  re-
alizatorami programu zawierane są co dwa 
lata, a każda umowa obejmuje dwa pełne cy-
kle szczepień, czyli dwa lub trzy szczepie-
nia. W  roku 2022 będziemy szczepić rocz-
nik 2009, tu uprawnionych jest 187 dziewcząt, 
a w  roku 2023 – rocznik 2010, odpowiednio 
179 uprawnionych dziewcząt.

Rak szyjki macicy jest drugim co do często-
ści występowania nowotworem u kobiet do 45 
roku życia na świecie. Główną przyczyną za-
chorowań na raka szyjki macicy jest zakażenie 
wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). Ruty-
nowe szczepienia nastolatek przeciwko infekcji 
HPV jako ważną część skutecznej profilaktyki 
raka szyjki macicy rekomendują m.in. Polskie 
Towarzystwo Ginekologiczne (PTG), Polskie 
Towarzystwo Profilaktyki Zakażeń HPV, a tak-
że Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). 
PTG szacuje, że powszechne szczepienia ca-
łych roczników nastolatek spowodują zmniej-
szenie ogólnej liczby zachorowań na raka szyj-
ki macicy od 76 do 96 procent w ciągu 15-20 lat 
od rozpoczęcia szczepień. 

Obowiązujący w  Polsce Program Szczepień 
Ochronnych dzieli szczepienia na obowiąz-
kowe i  zalecane. Szczepienia przeciwko wi-
rusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) należą 

do grupy szczepień zalecanych i  nie podlega-
ją refundacji. Refundacja szczepionek jest re-
alizowana głównie przez lokalne samorządy. 
Źródło: UM Reda

Budżet obywatelski w Redzie jest realizowany od 2017 
roku. Dzięki niemu miasto wzbogaciło się m.in. o takie in-
westycje, jak parkingi rowerowe przy szkołach, place za-
baw i wyremontowane chodniki.  Jest to jedna z form kon-
sultacji społecznych polegających na tym, że część budże-
tu miasta zostaje rozdysponowana przy aktywnym udzia-
le obywateli. To mieszkańcy zgłaszają, a następnie głosują 
nad propozycjami działań inwestycyjnych i remontowych, 
które mogą przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa, 
rozbudowy infrastruktury czy poprawy estetyki miasta. Te, 
które zbiorą najwięcej głosów, są realizowane w kolejnym 
roku kalendarzowym.
- W tym roku weryfikację pomyślnie przeszło 11 projektów, 
na które mieszkańcy  głosowali od 15 do 30 listopada – mówi 
Hanna Janiak, Sekretarz Miasta Redy – Bardzo cieszy nas 
tegoroczna frekwencja, gdyż oddano 2040 ważnych głosów 
i ani jednego nieważnego. Na realizację czterech wybranych 
projektów przeznaczamy w sumie 400 tysięcy złotych.
Największą ilość 555 głosów uzyskał projekt „Plac do ćwi-
czeń na świeżym powietrzu z klatką typu street workout” 
zlokalizowany w Ciechocinie, przy skrzyżowaniu ulic Brzozo-
wej, Kazimierskiej i Nowej. Projekt zakłada wykonanie pod-
budowy i montaż bezpiecznej dla ćwiczących, miękkiej na-
wierzchni oraz instalację rozbudowanej klatki wielofunkcyj-
nej do treningu typu crossfit i street workout. - Przy wzra-
stającej popularności treningów typu crossfit lub street wor-
kout projekt trafia w sedno potrzeb osób chcących podtrzy-
mywać wysoki poziom aktywności fizycznej w niemalże każ-
dej kategorii wiekowej – czytamy w uzasadnieniu.
Drugi pod względem ilości oddanych głosów projekt, na 
który głosowało 408 osób, to „REDA: Ratuj Ekspresowo 
Dostępnym AED- automatycznym defibrylatorem”. Polega 
on na instalacji w miejscach publicznych takich jak szkoły, 
Fabryka Kultury oraz Park Miejski nowoczesnych defibry-
latorów AED umożliwiających udzielenie szybkiej pomo-
cy osobom z zatrzymaniem krążenia. Pozostałe zwycięskie 
projekty to „Podwórko Betlejem – boisko do piłki nożnej”, 
na który głosowały 284 osoby oraz „Budowa placu zabaw” 
przy Szkole Podstawowej nr 2, czyli budowa integracyjne-
go placu zabaw w systemie modułowym do ćwiczeń spraw-
nościowych dla dzieci wieku 7-15 lat (274 głosy).
- Dziękujemy pomysłodawcom za projekty, a mieszkańcom 
za głosowanie. Współudział w planowaniu inwestycji jest 
ważnym elementem współpracy mieszkańców, radnych 
i urzędników – dodaje Hanna Janiak.
Szczegółowy opis projektów wybranych do realizacji oraz 
statystyki głosowania znajdują się na stronie www.bo.reda.pl

znamy już wyniKi buDżetu 
obywatelsKiego 2022
reDa | 3 grudnia opublikowano wyniki głosowania 
mieszkańców na projekty zgłoszone w ramach budżetu 
obywatelskiego 2022. Do realizacji wybrano cztery pro-
jekty, oddano 2040 głosów, wszystkie były ważne.
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„Program Przeciwdziałania Rakowi 
Szyjki Macicy w Gminie Miasto Reda” 
przedłużony o dwa lata
REDA | Od 2009 roku Reda realizuje gminny program zdrowotny pod nazwą „Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Mia-
sto Reda”. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Redzie radni zdecydowali o przedłużeniu programu o dwa kolejne lata.

Nowatorską instalację przygotowali działacze 
Wejherowskiego Alarmu Smogowego wspól-
nie z  młodzieżą Powiatowego Zespołu Szkół 
nr 4 w Wejherowie. Jest to przyczepa samocho-
dowa wyposażona w miernik, wentylator, wy-
świetlacz oraz włókninę filtracyjną w kształcie 
ludzkich płuc. To właśnie ten ostatni element 
„oddycha”, przybierając szary kolor, jeśli w po-
wietrzu pojawią się szkodliwe dla zdrowia pyły. 

O przekroczeniu dopuszczalnych norm infor-
muje również sygnalizator świetlny i dźwięko-
wy. Odczyty czujników jakości powietrza moż-
na śledzić na wyświetlaczu instalacji oraz na 
stronie internetowej: wejherowskialarmsmo-
gowy.pl. Niepokojące wyniki mają mobilizo-
wać odbiorów np. do zmiany przyzwyczajeń 
transportowych czy grzewczych na bardziej 
ekologiczne.

-Głównym celem naszej inicjatywy jest in-
formowanie mieszkańców o stanie jakości po-
wietrza, które nie zawsze jest u nas dobre. Gdy 
pojawia się mgła i spadek temperatury, braku-
je przewiewu, wtedy wydobywające się z  na-
szych kominów zanieczyszczenia zostają w po-
wietrzu, a my nim oddychamy. Ta instalacja ma 
obrazować ten problem – podkreśla Tomasz 
Nowak, prezes Stowarzyszenia „Wejherowski 
Alarm Smogowy”.

Te pierwsze na Pomorzu mobilne płuca ruszy-
ły w  trasę 5 listopada. Do tej pory odwiedziły 
Gościcino, gdzie były testowane, Bolszewo oraz 
Wejherowo. Od 6 do 20 grudnia akcja pomiaro-
wa będzie kontynuowana na parkingu Miejskie-
go Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi.

-Od lat realizujemy szereg działań przyczy-
niających się do poprawy jakości powietrza 
w naszym mieście, między innymi rozbudowu-
jąc miejską sieć ciepłowniczą, przyznając dota-
cje na likwidację tzw. kopciuchów, instalując 
panele fotowoltaiczne na budynkach prywat-
nych i  publicznych czy też inwestując w  roz-
wój terenów zielonych. Powołaliśmy Wydział 
Klimatu i Ochrony Powietrza, pozyskujemy też 
dotacje na proekologiczne działania, w tym na 
edukacyjne projekty. W ten kierunek doskona-
le wpisuje się inicjatywa zapoczątkowana przez 
Wejherowski Alarm Smogowy, za co jesteśmy 
ogromnie wdzięczni – podsumowuje Michał 
Pasieczny, burmistrz Rumi.

źródło: Urząd Miasta Rumia 

Mobilne płuca w trasie
RUMIA | Instalacja stanęła na placu MOSiR-u. Umożliwia realizację akcji pomiarowej, podczas któ-
rej wszyscy chętni będą mogli się naocznie przekonać, jakim powietrzem oddychają. Inicjatywa ma 
skłonić odbiorców do zmiany szkodliwych dla środowiska naturalnego nawyków.
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Dokładnie w  sobotę miało miejsce wspólne szkolenie 
jednostek OSP Reda i  OSP Gościcino. Zajęcia rozpoczę-
ły się o godzinie 11:00, nastąpiło omówienie sprzętu wyso-
kościowego oraz zapoznanie się z  podstawami jego używa-
nia. W dalszej części ćwiczeń strażacy poszerzali swoją wie-
dzę poprzez wykonywanie węzłów używanych w  ratownic-
twie wysokościowym. Każdy z uczestników przypomniał so-
bie zasady ich tworzenia i miał okazję wielokrotnie przećwi-
czyć je własnoręcznie.

Kolejnym etapem było wykorzystanie utrwalonej wie-
dzy w praktyce czyli inscenizacja sytuacji, z którymi straża-
cy mogą spotkać się w  trakcie działań. Omówiono również 
działanie trójnogu ratowniczego. Szkolenie przeprowadził 
starszy ogniomistrz Dawid Strachowicz, ratownik wysoko-
ściowy i strażak JRG-1 Gdynia. 

5 grudnia przed godziną 18:00 policjan-
ci otrzymali zgłoszenie o wypadku dro-

gowym, do którego doszło w Tłuczewie. 
Na miejsce zdarzenia pojechali policjan-

ci ruchu drogowego, którzy zabezpie-
czyli miejsce wypadku, przeprowadzi-
li oględziny oraz wyjaśniali jego okolicz-
ności. Ze wstępnych policyjnych usta-
leń wynika, że 26-letni kierowca audi, ja-
dąc w kierunku Strzepcza z nieustalo-
nych przyczyn zjechał na pobocze drogi  
uderzył czołowo w przydrożne drzewo. 
Zarówno kierujący, jak i 50-letni pasażer 
z obrażeniami ciała zostali przetranspor-
towani do szpitala.
Policjanci na miejscy ustalili, że kierowca 
nie posiadał uprawnień do kierowania. 
Pobrano od niego krew do analizy.
Policjanci przypominają i apelują o za-
chowanie szczególnej ostrożności na 
drodze. Warunki drogowe zimowe są 
bardzo trudne. Apelują o dostosowanie 
stylu jazdy nie tylko do obowiązujących 
przepisów, ale także do warunków dro-
gowych.
Źródło: KPP Wejherowo

Kierowca uDerzył w Drzewo
tłuczewo | wieczorem w tłuczewie doszło do wypadku drogowego. 26-latek kierujący audi uderzył w przydrożne drzewo. 
ranny kierowca oraz 50-letni pasażer przewiezieni zostali do szpitala. Podczas sprawdzania dokumentów okazało się, że 
kierowca nie posiadał uprawnień do kierowania. Pobrano od niego krew do analizy.

fot. pixabay.com
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Sprzęt wysokościowy sprawdzony 
podczas szkolenia
REDA | W ostatni weekend w jednostce ochotniczej straży po-
żarnej w Redzie odbyły się ćwiczenia z zakresu ratownictwa wy-
sokościowego.

80 wykroczeń, kontrole w sklepach
POWIAT | Obecna fala pandemii cały czas przyspiesza, a wraz z nią policjanci intensyfikują działania na rzecz walki z rozprzestrzenianiem się Co-
vid-19. Dlatego funkcjonariusze regularnie prowadzą i będą prowadzić kontrole w środkach komunikacji publicznej, sklepach oraz galeriach. 

Policjanci apelują. Bądźmy od-
powiedzialni i  stosujmy się do ob-
ostrzeń, ponieważ mają one na celu 
ochronę zdrowia i  życia nas wszyst-
kich. Pamiętajmy, że te osoby, które 
nie będą przestrzegały obowiązują-
cych nakazów dotyczących zasłania-
nia ust i nosa w przestrzeni wspólnej, 
zamkniętej, muszą liczyć się z konse-
kwencjami. Policjanci ujawnili 80 wy-
kroczeń, znaczna część osób została 
ukarana mandatami.

Policjanci z powiatu wejherowskie-
go systematycznie prowadzą działa-
nia poświęcone walce z rozprzestrze-
nianiem się koronawirusa. Podczas 
kontroli m.in. placówek handlowych, 
dworców i środków komunikacji pu-
blicznej funkcjonariusze zwracają 

uwagę przede wszystkim na obowią-
zek zasłaniania maseczką ust i  nosa. 
Podczas patroli mundurowi wery-
fikują, jak klienci oraz pracownicy 
sklepów stosują się do obecnych prze-
pisów związanych z obowiązkiem za-
słaniania ust i nosa oraz limitów osób, 
które obecnie obowiązują w  róż-
nych miejscach. Wobec osób, któ-
re nie przestrzegają obostrzeń, mun-
durowi będą podejmować interwen-
cje. Tylko w trakcie jednego dnia po-
licjanci interweniowali osiemdziesiąt 
razy, w związku z naruszeniami. Zda-
rza się, że to sami mieszkańcy proszą 
o interwencję w jakiejś placówce han-
dlowej, ponieważ ktoś z klientów nie 
zasłania ust i nosa.

W  trosce o  bezpieczeństwo nas 

wszystkich policjanci apelują o  re-
spektowanie przepisów porządkowych 
związanych z odpowiednim zachowa-
niem się w miejscach publicznych, za-
słanianie nosa i  ust oraz przestrzega-
nie zasad utrzymania odpowiedniej 
odległości. Pamiętajmy, aby unikać 
miejsc gromadzenia się osób, bo tam 
możemy narazić się na zakażenie. Kie-
rujmy się rozsądkiem i odpowiedzial-
nością dla naszego wspólnego dobra. 
Osoby, które nie będą stosowały się do 
obowiązujących nakazów muszą li-
czyć się z konsekwencjami.

Wszystkie aktualne zasady i ograni-
czenia związane z  epidemią korona-
wirusa dostępne są na stronie:

www.gov.pl.
Źródło: KPP Wejherowofo

t. 
KP

P 
W

ej
he

ro
w

o

W Wejherowie 6 grudnia odbyło się spotkanie zespołu 
zajmującego się wyjaśnieniem i badaniem przyczyn wy-
padków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. Komisja 
ustalała, czy infrastruktura drogowa mogła mieć jakikol-
wiek wpływ na to zdarzenie.
Przypominamy, że 2 grudnia mundurowi otrzymali zgło-
szenie o wypadku drogowym z udziałem kierowcy samo-
chodu mercedes oraz osoby pieszej. Jak wstępnie ustali-
li policjanci, kierujący samochodem 23-latek na oznako-
wanym przejściu dla pieszych pomiędzy marketem a sta-
cją paliw na ulicy Gdańskiej w Wejherowie potrącił 5-latkę 
przechodzącą na zielonym świetle. W wyniku tego zda-
rzenia piesza z ciężkimi obrażeniami ciała została prze-
wieziona do szpitala, gdzie zmarła.
Świadkowie wypadku mogą kontaktować się z policjantem 
prowadzącym sprawę dzwonić pod numer 47 742 97 58.
źródło: KPP Wejherowo

Policyjna Komisja 
baDała miejsce 
wyPaDKu ze sKutKiem 
Śmiertelnym
wejherowo | Przed południem policjanci wejherow-
skiej drogówki, badali miejsce wypadku drogowego, 
w którym doszło do śmiertelnego potrącenia 5-letniej 
dziewczynki w wejherowie. obecni tam członkowie ko-
misji sprawdzali infrastrukturę drogową m.in. pod ką-
tem prawidłowości w jej oznakowaniu.

fot. KPP Wejherowo 
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Rusza Jarmark Bożonarodzeniowy
WEJHEROWO | Rynek od 10 do 23 grudnia zamieni się w świąteczne miasteczko. Urząd Miasta zaprasza do wspólnego spędzenia tego szczególnego i pięk-
nego czasu na Wejherowskim Jarmarku Bożonarodzeniowym. Będą świąteczne dekoracje, dźwięki kolęd, smakowite zapachy i jedyna taka atmosfera w roku.

Otwarcie VIII Wejherowskiego Jarmarku Bożona-
rodzeniowego odbędzie się 10 grudnia o  godz. 16. 
Jarmark będzie czynny od poniedziałku do czwart-
ku w  godz. 12-19, a  w  piątki, soboty i  niedzie-
le w godz. 12-21. Najmłodsi będą mogli skorzystać 
z przejażdżki przepięknie oświetloną świąteczną ka-
ruzelą, a  dla amatorów łyżwiarstwa otwarte zosta-
nie lodowisko. Zarówno karuzela, jak i  lodowisko 
będą otwarte bezpłatnie, w godzinach funkcjonowa-
nia Jarmarku. 

DeKoracje i Świąteczne Prezenty
Na odwiedzających czekać będzie 19 stoisk z boga-

tą ofertą świątecznych dekoracji i pomysłów na pre-
zenty dla bliskich. Znajdą się tam m.in.: ręcznie wy-
konane ozdoby, stroiki, biżuteria, świąteczne wyroby 
i  słodycze – np. pierniki, bombonierki, aromatycz-
ne kawy i herbaty oraz akcesoria do ich zaparzania. 

sPecjały Kulinarne
Coś dla siebie znajdą także smakosze. Na jarmar-

ku nie zabraknie specjałów z  różnych regionów 
Polski i świata. Zakupić będzie można m.in.: piero-
gi, regionalne wędliny, góralskie sery, chleb, litew-
skie specjały, węgierskie langosze, miody, słodycze 
i domowej roboty wypieki. Na miejscu będą też do-
stępne rozgrzewające napoje: kawa, gorąca czeko-
lada, świąteczna herbata oraz grzaniec. Wśród wy-
stawców gastronomicznych pojawią się również 
wejherowskie lokale. 

animacje i Prezentacje artystyczne 
Przedświąteczny czas uatrakcyjnią także artyści. 

W soboty i niedziele od godz. 17 na wejherowskim 
rynku będą odbywały się prezentacje artystyczne, 
animacje i spotkanie z Mikołajem.

Źródło: UM Wejherowo fo
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Odznaczenie wręczył mu w wejherowskim Ratuszu Ar-
kadiusz Kraszkiewicz - zastępca prezydenta miasta 
w obecności zastępcy dowódcy Batalionu Dowodzenia 
MW kmdr. ppor. Mateusza Redlina.
Z wnioskiem o odznaczenie  chorążego wystąpiła do Mi-
nistra Zdrowia Elżbieta Flisikowska - prezes Stowarzy-
szenie do Walki z Korupcją, Niegospodarnością i Obrony 
Praw Człowieka w Rumi. W laudacji, którą odczytała za-
stępca prezesa Stowarzyszenia Bogumiła Golec, napisa-
no m.in. , że „Pan Tomasz Paprocki, to nie tylko żołnierz 
Wojska Polskiego, ale osobą, która każdego dnia poma-
ga ludziom poszkodowanym w wypadkach i klęskach 
żywiołowych ratując ludzkie życie. Pracuje również 
w gdyńskim Pogotowiu Ratunkowym, gdzie mieszkańcy 
mogą dostrzec jego profesjonalizm i zaangażowanie”. 
- W imieniu mieszkańców Powiatu Wejherowskiego ser-
decznie Panu dziękujemy za pełną poświęcenia pracę 
i za ofiarną służbę drugiemu człowiekowi – powiedziała 
Elżbieta Flisikowska.
Gratulacje chorążemu złożyli wszyscy obecni podczas 
uroczystości.
Źródło: UM Wejherowo

mł. chor. tomasz 
PaProcKi z oDznaKą 
ministra zDrowia 
wejherowo | młodszy chorąży tomasz Paprocki z ba-
talionu Dowodzenia. młodszy chorąży tomasz Paprocki 
z batalionu Dowodzenia mw w wejherowie został uho-
norowany odznaką „za zasługi dla ochrony zdrowia” 
przyznaną przez ministra zdrowia.

fot. UM Wejherowo
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Głównym celem zawodów jest popularyza-
cja koszykówki wśród młodzieży, zorganizo-
wanie czasu wolnego od nauki oraz rozpo-
wszechnianie zdrowego stylu życia.
Zawody zostaną rozegrane zgodnie z prze-
pisami PZKOSZ, a system rozgrywek zale-
żeć będzie od ilości zgłoszonych drużyn. 
Zgłoszenia można dokonać w dniu zawo-
dów w kategoriach: Mikołajki (roczniki 2009 
i młodsi – drużyny mieszane) – 3x3, Renifery 
(roczniki 2007 - 2008) – 3x3, Reniferki (rocz-
nik 2007 - 2008) – 3x3, Open mężczyzn – 
3x3, Open kobiet – 3x3. Wpisowe w kategorii 
OPEN wynosi  50 zł. Mikołajki, Renifery i Re-
niferki grają za darmo.
Na zawodach obowiązuje strój sportowy, jed-
nolite koszulki z numerami oraz obuwie spor-
towe. W kategorii Mikołajków, Reniferów, Re-
niferek oraz OPEN Kobiet i Mężczyzn każda 
drużyna składa się z nie więcej niż 4 zawodni-
ków (3 + 1 rezerwowy) , z których jeden pełni 

funkcję kapitana i zgłasza zespół do gry. Każ-
dy zawodnik powinien posiadać aktualne za-
świadczenie lekarskie o stanie zdrowia i zgodę 
rodzica lub opiekuna. Organizatorzy nie odpo-
wiadają za rzeczy pozostawione w szatniach 
oraz zagubione podczas zawodów. Czas gry 
zależy od ilości zgłoszonych ekip. Organizator 
nie zapewnia piłek do rozgrywania meczów. 
Wszyscy zawodnicy, trenerzy oraz opiekuno-
wie maja obowiązek zakrywania ust i nosa na 
całym obiekcie za wyjątkiem zawodników gra-
jących w danym momencie.
Dla najlepszych drużyn zostaną ufundowane 
nagrody. W kategoriach Open nagrody finan-
sowe: I miejsce - 300 zł, II miejsce - 200 zł, III 
miejsce - 100 zł
Miejscem rozgrywek jest Hala Widowisko-
wo- Sportowa MOSiR Rumia ul. Mickiewicza 
49. Termin turnieju: 18 grudnia 2021 r. Począ-
tek spotkań: godz. 9:00 Mikołajki (dozwolone 
drużyny mieszane) godz. 11:00 Renifery i Re-
niferki (2007-2008) oraz OPEN
Więcej informacji dostępnych na facebooku 
MOSiR Rumia.
Źródło: MOSiR Rumia/fb

W dniu 04.12.2021 w Hali Widowiskowo Spor-
towej Szkoły Podstawowej nr 5 w Wejhero-
wie odbyły się Ligowe Zawody Karate Dzie-
ci i Młodzieży pod nazwą '' Turniej Pierwsze-
go Kroku'' organizowane przez Stowarzysze-
nie Sportów Walki Shotokan i La. 
W zawodach brało udział około 50 zawodni-
ków z klubu SHOTOKAN i L.A w wielu kon-
kurencjach i kategoriach wiekowych. Na wy-
różnienie zasługuje najlepszy zawodnik i za-
wodniczka turnieju: Jakub Kowalczyk zdoby-
wając 2 złote medale i jeden srebrny oraz Ju-
lia Belgrowa, która zdobyła również 2 złota 

oraz srebro.
Brylowska Barbara – I m kumite
Agata Zieman – I m kumite
Maja Wenta – I m kumite
Franciszek Włodarczyk - I m kumite
Borys Włodarczyk -I m kumite
Hania Belgrowa – I m kichon
Alan Maslaczyk – I m w konkurencji szybkościowej
Noel Szewczyk – I m w konkurencji szybko-
ściowej
Gratulacje dla wszystkich zawodników za start.
Źródło: SSWiLA SHOTOKAN i L.A, Rudolf 
Siemenak

nba rumi

Pierwsze KroKi na macie, turniej

KoszyKówKa | już niedługo startują za-
wody organizowane przez uKs basket 
ósemka wejherowo i mosir rumia. roze-
grane będą w czterech kategoriach.

Karate | wszyscy ciężko przygotowywali się do starć, a wyzwanie było duże.

fot. pixabay.com

fot. SSWiLa SHOTOKan i L.a
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Do Miejskiego Parku Rodzinnego zawitało wie-
lu Mikołajów, Pań Mikołajowych, elfów oraz innych 
postaci związanych ze świętami Bożego Narodzenia. 
Bieg Mikołajkowy na dystansie 5 kilometrów wyjąt-
kowo odbył się w  Parku, gdzie uczestnicy mieli do 
pokonania trzy pętle. Start i meta biegu zostały zloka-
lizowane przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej.

- Wszystkich uczestników udekorowaliśmy pa-
miątkowymi medalami,  a  najlepsi biegacze zosta-
li nagrodzeni statuetkami oraz nagrodami rzeczo-
wymi – mówi Zbigniew Elwart z Miejskiego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji w Redzie - W zawodach wzięło 
udział 97 zawodników i zawodniczek, najlepsze wy-
niki wśród mieszkańców Redy osiągnęli Michał Zajk 

i Monika Giejło. Pełna klasyfikacja zawodów znajduje 
się na stronie www.elektronicznezapisy.pl .  

Impreza została zorganizowana wspólnie przez 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Redzie, Gmi-
nę Miasto Reda, Starostwo Powiatowe w  Wejhero-
wie oraz The North Event. Nagrody ufundowali Sta-
rostwo Powiatowe w Wejherowie oraz Gmina Miasto 
Reda. Pamiątkowe medale dla każdego, kto ukończył 
bieg wręczała radna Rady Miejskiej w Redzie Emilia 
Sawicka – Lieder.

- Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspaniałą 
atmosferę i kreatywne przebrania, które wprowadzi-
ły nas w przedświąteczny klimat – dodaje Zbigniew 
Elwart.

Redzki Bieg 
Mikołajkowy 2021

BIEGI | Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią, w ubiegłą niedzie-
lę, 5 grudnia, w Redzie odbył się tradycyjny Uliczny Bieg Mikołajkowy. 

Latem w  klubie ze Wzgórza Wolności doszło 
do wielu roszad personalnych, na czele ze zmia-
ną szkoleniowca. Grzegorza Nicińskiego zastą-
pił inny Grzegorz - Lisewski, który podobnie jak 
popularny „Nitek” ma za sobą występy w roli pił-
karza gdyńskiej Arki. Z  drużyny odeszło też wie-
lu zawodników, m.in. Przemysław Trytko, czy 
Kamil Kankowski, a  karierę zakończył będą-
cy od lat podporą Gryfa, bramkarz Wiesław Fer-
ra. W  związku z  tym zespół został zbudowany 

głównie w  oparciu  o  młodych graczy z  regionu.  
„Zółto-czarni” odnieśli jesienią pięć zwycięstw, 
z  czego cztery zanotowali przed własną publicz-
nością, a na wynik punktowy składa się jeszcze je-
den domowy remis i wygrana przywieziona z No-
wego Stawu.

Do rozgrywek ligowych drużyna powróci na po-
czątku marca, gdy podejmie u siebie Chojniczankę 
II Chojnice. Występy zespołu Gryfa dofinansowa-
ne są ze środków Gminy Miasta Wejherowa. 

Niełatwa jesień Gryfa 
PIŁKA NOŻNA | Miniona runda w mocno obsadzonej w tym sezonie IV lidze pomorskiej okazała się nieła-
twym wyzwaniem dla drużyny Gryfa Wejherowo. Dorobek szesnastu punktów w piętnastu meczach i szesnasta 
lokata na półmetku rozgrywek obrazuje skalę wyzwania jaka czeka na zespół w nadchodzącym roku.
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Rywale wejherowian przegrali do-
tychczas sześć spotkań, wygrywając 
zaledwie trzy. Warto jednak odnoto-
wać ostatnie zwycięstwo ekipy z  Kwi-
dzyna w  którym pokonała silną ekipę 
Szczypiorniaka Olsztyn 28:26 (15:14). 
SMS z 9.  punktami zajmuje obecnie 9.  
miejsce w  lidze. Zespół Tytanów z 15. 
pkt.  plasuje się na 4. pozycji.  

- SMS jest drużyną w naszym zasię-
gu i  musimy to spotkanie wygrać – 
uważa Robert Wicon, trener Tytanów 
Wejherowo. -  Oczywiście szanujemy 
przeciwników, bo to jest młody silny 
zespół, który w ostatnim meczu poko-
nał przeciwników z  Olsztyna. W  in-
nych meczach również potrafił wygry-
wać pierwsze połowy, aby ostatecznie 
ulec w  końcówkach, dlatego musimy 
być skupieni i  zagrać na pełnej mo-
bilizacji. Plan taktyczny na to spotka-
nie też jest, także liczę, że trzy punk-
ty zostaną w Wejherowie. Jeżeli chodzi 
o kadrę meczową to w dalszym ciągu 
kontuzjowany jest Hubert Koss, z po-
wodu kwarantanny nie wystąpi rów-
nież Mikołaj Sałata. Inni gracze póki 
co są do dyspozycji i  mam nadzieje, 
że będą również w dniu meczowym – 
dodaje Wicon.

Kapitan wejherowskiej drużyny Prze-

mysław Warmbier twierdzi, że przerwa 
między spotkaniami powinna dobrze 
zadziałać dla Tytanów. 

- Bo mogliśmy podleczyć mikro ura-
zy i w spokoju ciężko przygotować się 
do najbliższego spotkania – przekonu-
je Warmbier. - Wiemy, że zespół SMS 
to młodzi wybiegani zawodnicy, dla-
tego będziemy musieli postawić twar-
dą i solidną fizycznie obronę aby mieć 
cały mecz pod kontrolą. Musimy rów-
nież narzucić im swoje warunki gry 
i realizować założenia trenera aby wy-
grać to spotkanie. Na pewno będzie-
my gotowi i zwarci do gry, bo chcieli-
byśmy dobrym wynikiem i bardzo do-
brą grą podziękować kibicom, którzy 
tak licznie wspierają nas na każdym 
meczu w lepszych i gorszych momen-
tach. Chcemy również po tych dwóch 
nieudanych spotkaniach udowodnić, 
że ostatnie porażki były przypadkowe.

Początek niedzielnych zmagań o go-
dzinie 17. Po meczu Tytani zaprasza-
ją  na wspólne świętowanie ze Świę-
tym Mikołajem. Będą gry, zabawy kon-
kurencje, konkursy,  drobne upominki 
i świetna zabawa we wspólnym gronie. 
Klub przypomina też o zachowaniu ob-
ostrzeń takich jak: dezynfekcja, dystans 
społeczny oraz noszenie maseczek. 

Tytani chcą wrócić na ścieżkę zwycięstw
PIŁKA RĘCZNA | Po dwutygodniowej przerwie, piłka ręczna ponownie wraca na wejherowskie parkiety. W najbliższą niedzielę, 12 grudnia, w hali przy 
Powiatowym Zespole Szkół nr 4, Tytani Wejherowo zmierzą się z SMS ZPRP II Kwidzyn w ramach 11. kolejki I ligi w grupia A. - SMS jest drużyną w naszym 
zasięgu i musimy to spotkanie wygrać – uważa Robert Wicon, trener Tytanów.
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