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Spektrum inwestycji Gminy Szemud 
w różnych dziedzinach życia naprawdę 
robi wielkie wrażenie. Jak reagują na to 
mieszkańcy? Czy pomimo dużego na-
pływu nowych mieszkańców udaje się 

w Gminie utrzymać zaangażowanie spo-
łeczne i powstrzymać zbyt dużą roszcze-
niowość?

Może czasami  taka roszczeniowa po-
stawa przybiera na sile jednak nie gene-

ralizowałbym tego. Sądzę, że w większości 
nasze społeczeństwo jest społeczeństwem 
obywatelskim zaangażowanym w rozwój 
lokalny. Jest to widoczne w wielu inicja-
tywach społecznych, sąsiedzkich itp., jak 
choćby tzw. komitety płytowe, gdzie ludzie 
wspólnie składają się na budowę odcin-
ków dróg utwardzonych z płyt yomb. Do-
brym przykładem jest tez zaangażowanie 
wielu mieszkańców Gminy w organizację 
Dożynek Gminnych. Z wielkim entuzja-
zmem patrzę też na rozwój i działalność 
naszych Ochotniczych Straży Pożarnych. 
Jeszcze kilka lat temu w młodzieżowych 
drużynach pożarniczych było zaledwie 
kilkanaście osób a dziś mamy sześć wie-
loosobowych drużyn w łącznej liczbie po-
nad 110 strażaków. 

Z radością i podziwem obserwuję rów-
nież rozwój stowarzyszeń realizujących 
zadania na rzecz naszych mieszkańców. 
Warto zaznaczyć, że jest to społeczna pra-
ca na rzecz naszej lokalnej społeczności. 
Jest to niezwykle budujące i motywujące 
do dalszej pracy. Z drugiej strony wiemy, 
że oddajemy dużo inwestycji w gminie 
i czasami jest to na naszą niekorzyść, bo 
ludzie szybko przyzwyczajają się do do-
brego i nie ma czasu na odpowiednią ce-
lebrację otwarcia czegoś nowego. Mamy 
jednak jasny plan to są nasze kamienie 
milowe, na tym opieramy oś rozwoju 
i wyprzedzamy  nasze potrzeby. Dlatego 
jesteśmy przygotowani na przyszłość.

Urzędnicy szemudzkiego samorządu 
mają naprawdę dużo pracy przy czy tak 
wysoko postawionych celach. Mamy ja-
sny obraz tego jak widzicie przyszłość 
gminy. Będziemy musieli Panie Wójcie, 
jeszcze zapytać się o szczegóły planowa-
nych inwestycji w następnym wywiadzie. 

Dziękuję za spotkanie oraz za pozytyw-
ne podejście, które napawa optymizmem 
w tych trudnych czasach.

Dziękuję Panie Redaktorze i zapraszam 
do Gminy Szemud. Warto przekonać się 
osobiście, jak prowadzimy sprawy rozwo-
ju naszego samorządu. Zachęcam też po-

tencjalnych mieszkańców oraz inwesto-
rów do odwiedzenia szemudzkiej ziemi. 
Mamy klarowną strategię, która daje pew-
ność i podstawy do osiągnięcia sukcesu. 
Z wielką przyjemnością przy następnym 
spotkaniu podzielę się kolejnymi planami 
inwestycyjnymi nad którymi pracujemy.

Gmina Szemud - filozofia, strategia 
i przykład skoku cywilizacyjnego

GMINA SZEMUD | W kolejnej odsłonie wywiadu z Ryszardem Kalkowskim poruszono tematy działalności mieszkańców i ich zaangażowanie w życie 
gminy. Rozmowę przeprowadził Piotr Ruszewski.
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W ramach inwestycji, w budynku przy ulicy 
Wałowa 18 i Wałowa 18A wykonano m.in. re-
mont elewacji północnej, południowej, zachod-
niej ściany, remont dachu oraz izolacje ścian fun-
damentowych wraz z robotami towarzyszącymi. 
Całkowity koszt zadania wyniósł ponad 469 tys. 
zł, dofinansowanie unijne w ramach projek-
tu „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa” - 252 
tys. zł, wkład własny wspólnoty mieszkaniowej – 
217 tys. zł., w  tym dotacja z Urzędu Miejskiego 
w Wejherowie w wysokości 90 tys. zł.

- Remont budynku przy ul. Wałowej 18 i 188 A to 
przykład kompleksowego działania dwóch wspól-
not mieszkaniowych, które od początku z nami  
ściśle współpracowały – mówi Beata Rutkiewicz, 
zastępca prezydenta Wejherowa.  – Teraz kamie-
nica, która znajduje się w sąsiedztwie efektow-
nego muralu, zwraca uwagę nowym wyglądem. 
Poprawił się nie tylko wizerunek tego budynku, 
ale przede wszystkim poprawiła się jakość życia 
jego mieszkańców. Na początku napotkaliśmy 
szereg problemów m.in. finansowych, ponieważ 

jak się okazało po wykonaniu projektu i złożeniu 
ofert, budżet się nie spinał wskutek inflacji i pod-
wyżki cen materiałów. Na prośbę bardzo prężnie 
działających mieszkańców, postanowiliśmy nie-
dobór środków pokryć z budżetu miasta i udało 
się tę inwestycję zrealizować. 

Z rewitalizacji budynku liczącego ponad 130 lat, 
najbardziej zadowoleni są sami mieszkańcy.

- Efekty prac rewitalizacyjnych widzimy nie tyl-
ko my - mieszkańcy kamienicy, ale też mieszkańcy 
całego miasta – mówi Jerzy Bielaszewski z zarządu 
Wspólnoty Mieszkaniowej Wałowa 18. – Przecież 
wiemy, jak ważne znaczenie ma, w jakim otoczeniu 
się mieszka, gdzie wychowują się dzieci. Początko-
wo wspólnie z sąsiadami zbieraliśmy fundusze, 
remontowaliśmy klatkę schodową własnym na-
kładem sił, jednak niektóre rzeczy przerosły na-
sze możliwości. Dziękujemy za dofinansowanie, 
bo sami nie bylibyśmy w stanie tego sfinansować. 
Udało się dzięki środkom unijnym i z budżetu 
miasta, za co dziękujemy.

Źródło: wejherowo.pl

Unijne oraz miejskie wsparcie na remont budynku
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WEJHEROWO | Zakończył się ważny etap prac w budynku wielorodzinnym przy ul. Wałowej 18 i 18A. To kolejny budynek w tej części miasta, którego elewacja wypiękniała.
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Wejściówki na koncert zaintere-
sowani mieszkańcy mogli otrzymać 
bezpłatnie po zgłoszeniu się w WCK 
zgodnie z informacją podaną na stro-
nie internetowej i w serwisie facebook 
(wg kolejności zgłoszeń). Ponadto pre-
zydent Wejherowa na koncert zaprosił 
m.in. przedstawicieli organizacji spo-
łecznych, gospodarczych, sportowych 
i służb mundurowych  działających na 
terenie miasta.

Tradycyjnie przed występem zabrał 
głos prezydent Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt wprowadzając zebranych 
w atmosferę koncertu a także Świąt 
Bożego Narodzenia.

- Przed nami Święta Bożego Naro-
dzenia - najpiękniejszy czas w roku, 
gdy częściej uśmiechamy się do siebie, 
ofiarujemy drugiemu człowiekowi po-
moc, podajemy rękę w geście przeba-
czenia. W naszych domach panuje czas 
podniosłego oczekiwania na uroczy-
sty, niepowtarzalny, rodzinny wieczór 
wigilijny. Życzę Państwu dobrych, 
ciepłych, zdrowych świąt, spędzonych 
w gronie bliskich. Niech wszyscy od-
najdą w tych szczególnych dniach jak 
najwięcej radości i optymizmu. Niech 
wolne miejsce przy wigilijnym stole 
przypomina o wszystkich tych, którzy 
nie mogą być tego dnia z nami, a mi-
łość Betlejemskiej Nocy niech rozkwit-
nie w Waszych rodzinach przepięknym 
blaskiem szczęścia – mówił prezydent 
Krzysztof Hildebrandt.

Chór przedstawił się nietypowo, 
w ciemności przy opuszczonej kur-
tynie przekonując zza kotary, że są 
normalnymi młodymi ludźmi, którzy 
na codzień żyją swoimi sprawami, ale 
kiedy wchodzą na scenę i zaczynają 

śpiewać na trzy i cztery głosy potrafią 
z siebie wydobywać dźwięki septymo-
we i harmoniczne. 

Chórzyści w swoim repertuarze za-
prezentowali kilka znanych utworów 
w nowoczesnej aranżacji m.in. zespołu 
„Bajm”, Krystyny Prońko i Zbigniewa 
Wodeckiego, a po krótkiej przerwie 
pojawili się w białych strojach i wyko-
nali cykl kolęd amerykańskich w re-
welacyjnym jazzowym wykonaniu. Na 
koniec chór zaprezentował składankę 
trzech polskich kolęd, do zaśpiewania 
których dyrygent Beata Śnieg zapro-
siła wejherowską publiczność. Sama 
też wcześniej pięknie zaśpiewała jeden 
z utworów jako solistka. Na koniec 
były gorące brawa i kwiaty, które Jo-
lanta Rożyńska - dyrektor Filharmo-
nii Kaszubskiej wręczyła na ręce Pani 
Dyrygent. W foyer po koncercie była 
okazja zakupić płyty chóru m.in. naj-
nowszą pt. "Karuzela gna". 

Music Everywhere to jeden z naj-
młodszych chórów w Trójmieście, 
bowiem powstał w 2010 roku z pasji 
śpiewania oraz miłości do muzyki. 
Od momentu powstania chór bardzo 
dynamicznie się rozwija i może po-
szczycić się imponującym dorobkiem 
prestiżowych nagród w konkursach 
i festiwalach na arenie ogólnopolskiej 
i międzynarodowej. Chór łączy w wy-
bitny sposób różne style, w swoim bo-
gatym repertuarze ma między innymi 
muzykę rozrywkową, klasyczną, ludo-
wą, sakralną czy gospel. Niestereoty-
powy charakter chóru można określić 
słowami Świętego Augustyna „śpiewa-
ją głosem, śpiewają sercem, śpiewają 
ustami, śpiewają swoim życiem”.

Źródło: UM Wejherowo

Chór Music Everywhere wystąpił 
w Koncercie Wigilijnym

WEJHEROWO | W przedświątecznym Koncercie Wigilijnym w wejherowskiej Filharmonii Kaszubskiej wystąpił rewelacyjny Chór Music Everywhere 
z Gdańska pod dyrekcją Beaty Śnieg.

Prezentowana publikacja o ponad 
stuletniej historii tenisa w Wejhe-
rowie składa się z materiałów po-
zyskanych przez Autora z różnych 
źródeł i opracowań, w tym bibliotek 
cyfrowych, archiwów państwowych, 
zbiorów prywatnych oraz z roz-
mów ze świadkami różnorodnych 
tenisowych wydarzeń. Są wśród 
nich informacje nieznane a także 
niepublikowane dotąd zdjęcia. 
Autor, gromadząc zbiory, niejedno-
krotnie weryfikował krążące w obie-
gu informacje dotyczące historii 
wejherowskich kortów. Przy okazji 
odkrył, jak silne związki z wejhe-
rowskim tenisem miała rodzina dr. 
Panka. Autor wskazał też najstarsze 
lokalizacje kortów w Wejherowie, 
które urządzono jeszcze przed wy-
budowaniem obiektu przy ul. Kal-

waryjskiej, ustalając także dokładną 
datę otwarcia tego obiektu.
W książce, oprócz dokumental-
nych opisów turniejów tenisowych, 
znalazł się wykaz znanych osób, 
które bywały na wejherowskich 
kortach, z większością których 
Autor miał okazję spotykać się 
osobiście. Po prelekcji padło kilka 
pytań m.in. Piotr Schmandt zapytał 
o tenisowe zainteresowania sióstr 
Panek. Bardzo ciekawy i przychylny 
komentarz na temat tej publika-
cji wygłosił mecenas Wojciech 
Dereziński, który od dziecka bywał 
na wejherowskim kortach i jak 
wyznał, miał zaszczyt jako mały 
chłopiec podawać piłki Jadwidze 
Jędrzejowskiej podczas pokazowe-
go meczu Polska - Czechosłowacja, 
który rozegrano na wejherowskich 

kortach w sierpniu 1949 roku. W. 
Dereziński podkreślił, że w tenisa 
grali nieprzypadkowi ludzie tworzą-
cy swego czasu elitę Wejherowa.
Oficjalne gratulacje i podziękowa-
nia Michałowi Jelińskiemu z okazji 
wydania tej cennej pod względem 
historycznym publikacji złożyli: 
zastępca prezydenta Wejherowa 
Arkadiusz Kraszkiewicz, wice-
starosta Jacek Thiel oraz Piotr 
Schmandt - w imieniu dyrektora 
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej, organizato-
ra promocji książki.
- Dzięki tej książce mamy okazję 
poznać ciekawe wydarzenia i cieka-
wych ludzi, którzy te korty stwo-
rzyli i na tych kortach grali. Tenis 
jest ważną częścią historii miasta 
Wejherowa i za tę publikację ser-

decznie Panu dziękuję – powiedział 
zastępca prezydenta Arkadiusz 
Kraszkiewicz.
Książka ukazała się w Wydawnictwie 
Beata-Żmuda-Trzebiatowska BiT 
dzięki mecenatowi Prezydenta Mia-

sta Wejherowa. Patronat nad publi-
kacją objął Polski Związek Tenisowy. 
Książka dostępna jest na kortach 
tenisowych w Wejherowie, w wejhe-
rowskich księgarniach i w internecie.
Źródło: UM Wejherowo

Promocja „Historii wejHerowskiego tenisa” micHała jelińskiego
wejHerowo | w pałacu miała miejsce promocja książki michała jelińskiego „Historia wejherowskiego tenisa”. Przybyli na nią m.in. miłośnicy tenisa oraz przedstawiciele wydawnic-
twa Beata-Żmuda-trzebiatowska Bit.
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Tegoroczny budżet zakłada 117 984 733 zł 
po stronie dochodów. Po stronie wydatków 
132 611 894   zł. Deficyt ustalony został na po-
ziomie 14 627 161 zł.

- Drugi rok zmagamy się z pandemią, rosną-
ca inflacja oznacza bardzo duży wzrost wydat-
ków właściwie w każdej dziedzinie, od ener-
gii, poprzez ciepło, kończąc na cenach usług 
- mówi Krzysztof Krzemiński, burmistrz 
Redy - Dochody samorządów systematycznie 
spadają, subwencje rządowe nie pokrywają 
nawet części wydatków z tytułu oświaty i re-
alizacji innych zadań zleconych. Mimo tego 
staramy się myśleć i planować długofalowo, 
podejmując działania, które przygotują Gmi-
nę w kolejnych latach do aplikowania o środki 
pomocowe. 

Największą pozycję po stronie wydatków 

w budżecie na 2022 rok stanowi  oświata 
i edukacyjna opieka wychowawcza. To ponad 
42 % w wydatkach bieżących miasta. Zaraz 
po oświacie plasują się wydatki na pomoc 
społeczną i ochronę zdrowia, wynosząc około  
22%  ogólnej kwoty wydatków. Gospodarka 
komunalna, to nieco ponad  17 % zaplanowa-
nych wydatków.

Na tegoroczne inwestycje władze miasta 
zamierzają przeznaczyć  16 717 704  zł. Naj-
większa część powyższych środków przezna-
czona zostanie na prace związane z rozbudo-
wą Szkoły Podstawowej nr 5 oraz inwestycje 
w ZSP nr 1 i SP 3. Z miejskiej infrastruktury 
najważniejsze będą modernizacja i utrzyma-
nie dróg, kanalizacja deszczowa oraz poprawa 
bezpieczeństwa pieszych. Na uwagę zasługują 
działania związane z poprawą stanu gminnych 

budynków socjalnych i komunalnych. Przewi-
dziane są też inwestycje związane ze sportem, 
rekreacją i rozwojem terenów zielonych oraz 
Budżetem Obywatelskim. 

- Do priorytetowych inwestycji w 2022 roku 
należy zaliczyć rozbudowę szkoły przy ul. 
Rekowskiej – mówi Krzysztof Krzemiński. 
- Mniejszych i większych działań inwestycyj-
nych jest znacznie więcej. Przewidujemy m.in. 
prace projektowe pod kątem przyszłych inwe-
stycji drogowych oraz prace nad dokumenta-
mi strategicznymi, jak studium zagospodaro-
wania przestrzennego i miejski plan adaptacji 
do zmian klimatu.

Uchwała budżetowa na rok 2022 została 
przyjęta przy jednym głosie wstrzymującym 
się i jednym głosie przeciwnym.

Źródło: UM Reda

Przyjęto budżet na 2022 rok
REDA | Na ostatniej grudniowej sesji redzcy radni przyjęli budżet na rok 2022 – To nie będzie łatwy 
czas, wszystkie samorządy borykają się z trudnościami - mówi burmistrz Krzysztof Krzemiński.
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Złożyli też życzenia 
w związku ze zbliża-
jącymi się Świętami 
Bożego Narodzenia 
i Nowym Rokiem 
wyrażając nadzieję na 
dalszą bardzo dobrą 
współpracę. W trakcie 
spotkania Prezes 
Zarządu Pomorskiego 
Okręgowego Pol-

skiego Związku Działkowców Mieczysław Kamiński, a także 
dyrektor biura gdańskiego okręgu POD Andrzej Łockiewicz 
wyrazili uznanie dla Pani Beaty Rutkiewicz i władz Wejhe-
rowa za znakomitą współpracę z Zarządami wejherowskich 
ogrodów i pełne zrozumienie dla działalności działkowców. Od 
kilku lat dzięki tej współpracy w Konkursie na najpiękniejszy 
ogród, okno i balkon mogą uczestniczyć ogrody działkowców 
w wydzielonej kategorii. W dowód uznania zastępca pre-
zydenta Beata Rutkiewicz została wyróżniona Medalem za 
zasługi dla Polskiego Związku Działkowców „Bene Meritus”.
- Wszystkie z pozoru bardzo trudne sprawy można zawsze 
rozwiązać i załatwić w duchu wzajemnego zrozumienia 
i atmosferze życzliwości. Pracując w sektorze publicznym 
przy podejmowaniu decyzji trzeba zawsze mieć na uwadze 
nie tylko samo przestrzeganie przepisów, ale i dobro 
mieszkańca, którego władza samorządowa reprezentuje – 
podkreśliła Beata Rutkiewicz.
Źródło: UM Wejherowo

DoBra wsPółPraca 
miasta z Działkowcami
wejHerowo | Działacze zarządu Pomorskiego okrę-
gowego Polskiego związku Działkowców z gdańska 
przyjechali specjalnie do wejherowskiego ratusza, aby 
porozmawiać z zastępcą prezydenta Beatą rutkiewicz 
i podsumować dobrą współpracę z miastem, porozu-
mienie oraz rozwiązywanie problemów wspólnie z dział-
kowcami w wejherowie. 

fot. UM Wejherowo
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Wejherowo już trzykrotnie zwyciężało w eta-
pie wojewódzkim zdobywając tytuł Stolicy 
Świetlnej Województwa oraz nagrody dla sto-
warzyszeń i organizacji pożytku publicznego. 
Obecnie nasze miasto jest na 9. miejscu w wo-
jewództwie z dorobkiem 152 głosów, podczas 
gdy prowadzący Starogard ma ich już 1190. 
Zachęcamy mieszkańców i osoby odwiedzają-
ce Wejherowo do głosowania na nasze miasto, 
które każdego roku wprowadza kolejne insta-
lacje świetlne upiększając wizerunek grodu 
Wejhera w okresie świąteczno-noworocznym. 
W tym roku w naszym regionie partnerem re-
alizującym plebiscyt jest "Dziennik Bałtycki", 
serwis internetowy Energa oraz lokalne serwi-
sy www.naszemiasto.pl. 

W akcji ŚWIEĆ SIĘ z Energą, obok rywa-
lizacji miast, najważniejszy jest jej szczytny 
cel. Nagrodami dla 16 najpiękniej rozświe-
tlonych miast w całym kraju będzie wsparcie 
charytatywne – energooszczędny sprzęt AGD 
o łącznej wartości 200 000 złotych. Trafi on 
do najbardziej potrzebujących osób, lub in-
stytucji pomocowych, wskazanych przez mia-
sta-laureatów. Dodatkowo nagrodami będą 
także wirusobójcze lampy UV-C dostarczone 

przez spółkę Energa Oświetlenie, a w ogólno-
polskim finale nowoczesna, warta 25 000 zł, 
instalacja fotowoltaiczna zrealizowana przez 
spółkę Energa Obrót dla wskazanej przez mia-
sto placówki użyteczności publicznej. 

Aby miasto zwyciężyło w plebiscycie i otrzy-
mało wsparcie charytatywne warto prowadzić 
aktywne działania, które pomogą zdobyć wię-
cej głosów. Cenne wskazówki, jakie działania 
należy podjąć, można znaleźć w poradniku 
dostępnym na www.dziennikbaltycki.pl/glo-
sy-dla-miast

W wojewódzkim etapie plebiscytu na mia-
sta można głosować online od 10 grudnia br. 
do 11 stycznia 2022 r. Każdy może oddać do 
10 głosów dziennie, a swoje punkty można 
przekazać na więcej niż jedną miejscowość. 
Dlatego zapraszamy Państwa do regularnego 
głosowania, już od pierwszych dni plebiscytu. 
Im więcej głosów oddamy, tym większa szansa 
na zwycięstwo.

Aktualne wyniki bezpłatnego głosowania 
i wszystkie informacje o akcji można znaleźć 
w internecie pod adresem: www.dziennikbal-
tycki.pl/SwiecSie.

Źródło: UM Wejherowo

Głosujmy na Wejherowo w akc ji 
„Świeć się z Energą”

WEJHEROWO | Od ponad tygodnia trwa trzynasta edycja plebi-
scytu najpiękniej rozświetlonych na święta miast w Polsce w ra-
mach akcji ŚWIEĆ SIĘ z Energą. 
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- W tym roku w sesji zimowej egzaminów 
na stopień nauczyciela mianowanego bra-
ło udział trzech redzkich pedagogów. Dziś 
w każdej z ich macierzystych placówek 
odebraliśmy ślubowanie oraz wręczyli-
śmy akty awansu zawodowego. Wszyscy 
nauczyciele wykazali się wiedzą oraz 
zaprezentowali komisji swoje zawodowe 
osiągnięcia kilku ostatnich lat. Bardzo 
pozytywnie odbieramy ich zaangażowanie 

w życie szkoły, swoich klas oraz zrealizo-
wane pomysły i przedsięwzięcia – mówi 
zastępca burmistrza Łukasz Kamiński.
Trzy nauczycielki ze Szkół Podstawowych 
nr 3 i 6 oraz Zespołu Szkolno-Przedsz-
kolnego nr 2 w Redzie uroczyście złożyło 
ślubowanie i od teraz jako nauczyciele 
mianowani będą mogli starać się o kolejny 
stopień awansu zawodowego.
Źródło: UM Reda

wręczono akty mianowania Dla 
nauczycieli
reDa | w dniu 16 grudnia zastępca burmistrza łukasz kamiński oraz kierownik refe-
ratu oświaty i spraw społecznych wręczali akty mianowania niedawno egzaminowa-
nym nauczycielom.

fot. UM reda
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Spotkanie przedświąteczne 
Zrzeszeńców
WEJHEROWO | W siedzibie Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego spotkali się przedstawiciele środowisk 
tworzących Oddział ZKP w Wejherowie, aby porozmawiać o dalszej współpracy i złożyć sobie życzenia 
świąteczne i noworoczne.

Prezes Zarządu Oddziału ZKP Mirosław Gaffka po-
dziękował wszystkim za aktywność i zaangażowanie 
na rzecz społeczności kaszubskiej m.in. w klubach 
wejherowskiego Oddziału ZKP oraz wszystkim przy-
byłym złożył życzenia z okazji zbliżających się Świąt 
Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku.

Uczestniczący w spotkaniu prezydenta miasta 
Krzysztof Hildebrandt podkreślił, że działacze wej-
herowskiego Oddziału ZKP tworzą wspólną rodzinę 
kaszubską, a w Zrzeszeniu czuć tę rodzinną atmosfe-
rę, która przyciąga mieszkańców Wejherowa. Życzył 
zrzeszeńcom utrzymania poczucia tej wspólnoty 
i współpracy na rzecz miasta i Kaszub. Podziękował 
także przedstawicielom za nieocenioną aktywność 

na wydarzeniach związanych z miastem oraz Ka-
szubami.

Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie jest jedną z naj-
większych organizacji pozarządowych w Polsce. Jego 
działalność ma charakter regionalno - kulturowy. 
Głównym celem Zrzeszenia jest wszechstronny roz-
wój społeczny, gospodarczy i kulturalny Kaszub i Po-
morza. Pragniemy chronić tradycję i rozwijać kulturą 
kaszubsko-pomorską, jednocześnie budować spo-
łeczność nowoczesną, zwróconą ku przyszłości.

W uroczystości uczestniczyli także zastępca prezy-
denta miasta, Arkadiusz Kraszkiewicz oraz sekretarz 
miasta, Bogusław Suwara.

Źródło: UM Wejherowo



Nagroda Remusa dla Witosławy 
Frankowskiej

Powiat Wejherowski
www.powiatwejherowski.pl /powiatwejherowski

Nagroda została przyznana za osią-
gnięcia w dziedzinie twórczości arty-
stycznej oraz upowszechniania i ochro-
ny dziedzictwa kulturowego regionu.

– Dziękuję za propagowanie kultury 
kaszubskiej, kultywowanie lokalnej tra-
dycji, popularyzację i dokumentowanie 
muzyki regionalnej oraz promowanie 
i rozsławianie Powiatu Wejherowskiego 
w kraju i poza jego granicami – mówiła 
Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.

Dr hab. Witosława Frankowska – wy-
chowana w rodzinie o długoletnich 
tradycjach kaszubskich i muzycznych, 
łączy działalność artystyczno-naukową 
z popularyzacją muzyki dawnej i re-
gionalnej. Od 1993 r. związana z Wy-
działem Wokalno-Aktorskim Akademii 

Muzycznej w Gdańsku, gdzie prowadzi 
zajęcia przygotowujące młodych śpie-
waków do praktycznej realizacji reper-
tuaru barokowego. 

Opracowuje utwory ludowe i regio-
nalne, była redaktorem i autorką więk-
szości haseł muzycznych w książce 
„Muzyka Kaszub. Materiały encyklo-
pedyczne” (2005), prowadzi cieszący 
się dużą popularnością cykl koncertów 
„Spotkania z muzyką Kaszub” w wejhe-
rowskim muzeum. Dokonała szeregu 
nagrań dla radia i telewizji, przygoto-
wała do wydania płyty Mòrze (2004), 
Ptôszkòwie na lëpie (2006). Laureatka 
Medalu Stolema, Medalu Za Zasługi dla 
Powiatu Wejherowskiego oraz Nagrody 
Remusa.

Witosława Frankowska – kameralistka, kompozytorka, 
inicjatorka m.in. cyklu wydarzeń muzycznych „Spotkania 
z muzyką Kaszub”, została wyróżniona przez Zarząd Powia-
tu Wejherowskiego Nagrodą Remusa. 
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Koncert i promocja albumu
W Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie odbyła się promocja albumu mo-
nograficznego „Spotkania z muzyką Kaszub”, którego autorką jest Witosława Frankowska, pracownik naukowy 
Akademii Muzycznej w Gdańsku.

Wydarzenie zainicjowane 
w 2002 r. doczekało się realizacji 69 
koncertów oraz albumu dokumen-
tującego cykl 66 koncertów, stano-
wiących istotny wkład w poznanie 
twórczości naszego regionu. 

– Sądzę, że udało się zaprezento-
wać różne oblicza muzyki Kaszub, 
począwszy od muzyki ludowej po-
przez muzykę inspirowaną tutej-
szym folklorem, językiem kaszub-
skim po współczesną twórczość 
literacko-muzyczną – mówiła Wi-
tosława Frankowska.

 Promocję albumu poprzedził 
koncert pieśni dziecięcych Ceza-
rego Paciorka (muzyka) i Tomasza 
Fopke (słowa) pt. „Mieszkô mësz-
ka w Borzëszkach”. Dziecięcy ze-
spół do występu przygotowała dr 
Aleksandra Janus.

– Cieszę się, że zapoczątkowany 
blisko dwadzieścia lat temu cykl 
wydarzeń muzycznych znalazł 
uznanie wśród szerszego grona 
odbiorców, którzy z chęcią uczest-
niczyli w koncertach, poznając 
dorobek niematerialny naszej 
kultury – podkreślił podczas wy-
darzenia Wicestarosta Wejherow-
ski Jacek Thiel.

Uczestnicy mogli wykazać się swoimi 
zdolnościami w kilku kategoriach: kartka 
świąteczna: praca plastyczna i grafika 
komputerowa, szopka oraz praca literacka 
z podziałem na prozę i poezję. Konkurs, 
którego organizatorem jest Powiatowy Ze-

spół Placówek Oświatowo-Wychowawczych 
w Wejherowie, od wielu lat cieszy się dużym 
zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży.
 Nagrody wręczył i uczestnikom oraz 
organizatorom podziękował wicestarosta 
Jacek Thiel.

PoDsumowanie konkursu 
„gwiazDka tuŻ, tuŻ...”
w Powiatowym zespole szkół nr 1 w wejherowie odbyło się wręczenie nagród laure-
atom konkursu plastyczno-literackiego „gwiazdka tuż, tuż…”. 
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Jednym z ciekawszych przesądów jest ten 
by nie wydawać pieniędzy oraz by oddać 
te pożyczone od kogoś. Ma to uchronić 
nasz majątek przed utratą oraz sprawić by 
nasz portfel w przyszłym roku nie świecił 
pustkami.
Dobrze jest też powiesić na choice kilka cu-
kierków w złotych papierkach by w naszym 
domu panował dobrobyt przez cały następ-
ny rok a stół udekorować z kolorach czer-
wonym i złotym. Zapewni to nam bogactwo 
i szczęście. Pod talerze domowników można 
podłożyć monetę by nigdy nikomu nie za-
brakło gotówki a podczas kolacji w kieszeni 
mieć kilka drobnych by nie zabrakło ich do 
następnej wigilijnej kolacji. Podczas Wigilii 
koniecznie trzeba skosztować każdej po-

trawy, szczególnie dużo należy zjeść maku, 
który uważany jest za synonim dostatku.
Może niejednokrotnie każdy zna go od 
swoich babć, mam czy innych członków 
rodziny słyszał, że to co robimy w Wigilię, 
będziemy robić cały rok. Co można, więc 
zrobić dobrego? Nie kłóćmy się z nikim, nie 
szyjmy, nie naprawiamy niczego, w przy-
padku dzieci, mogą one przeczytać kilka 
kartek z ulubionej książki lub zajrzeć do 
notatek z lekcji.
Liczba uczestników wieczerzy wigilijnej 
powinna być parzysta. W przeciwnym razie 
może spotkać domowników pech. Dawno 
temu, aby ustrzec się nieszczęściu zapra-
szano osobę bezdomną do wspólnej Wigilii, 
aby liczba osób się zgadzała.

wigilijne PrzesąDy, co oznaczają?
Święta | jak przy każdych świętach wraca temat różnych przesądów. jedni wierzą, 
a drudzy nie, ale na pewno jest w tym ziarnko prawdy. na co, więc zwracamy uwagę 
w wigilię?

fot. pixabay.com
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KASZUby | Wiadomo nie od dzisiaj, że ten jedyny wieczór w roku ma swój ustalony od pokoleń porządek. Pod obrusem leży sianko a zwierzęta mówią 
ludzkim głosem. Co jeszcze istotnego jest w tym dniu?

Przy stole
Kolacja wigilijna była skromna, a na stole 

stawiano potrawy przygotowane głównie z su-
szonych grzybów, fasoli, grochu czy kapusty 
i ziemniaków oraz maku. Podawano kluski 
z makiem i suszonymi owocami, śledzie w róż-
nych postaciach a także węgorze.

Dawniej ilość potraw nie przekraczała dzie-
sięciu, na stole stało sianko a to co zostało po 
kolacji otrzymywały zwierzęta wraz z najlep-
szą paszą. Wierzono, że zwierzęta w tą jedy-
na noc mówią ludzkim głosem, ale ludzie nie 
mogli tego usłyszeć bo przynosi to pecha całej 
rodzinie.

gwiazDka- czyli kolęDnicy
Na orszak składają się policjant, dziad z babą, 

śmierć z kosą, diabeł, skaczący kozioł, bocian 
podszczypujący dziewczyny, niedźwiedź pro-
wadzony przez Cygana i żołnierz jadący na 
drewnianym koniu. Na kolędowanie przyby-
wają oni również w okresie między Świętami 
a Nowym Rokiem a w Sylwestra stroją psoty. 
Wierzono, że za wszystkim stoi Stary Rok, któ-
ry w ten sposób żegna się z domownikami.

strojenie 
cHoinki

Ta tradycja zawędrowała na Kaszuby dopiero 
na początku XX wieku. Wcześniej w kącie izby 
stawiano snopek siana by przyszły rok obfitował 
w plony. Po tej tradycji obecnie zostało włada-
nie sianka pod obrus na stole wigilijnym. Obec-

nie świąteczne drzewko przystraja się w wigilię, 
kiedyś używano do tego jabłek i ciastek.

Prezenty tylko oD gwiazDora
Nie Święty Mikołaj a Gwiazdor przynosi pre-

zenty dla domowników. Kaszubski Gwiazdor 
ubrany jest w odwrócony na spodnią stronę ko-
żuch, przewiązany w pasie słomianym sznurem. 
Na głowie ma myce (czapkę), na nogach skorz-
nie (kalosze), a w ręce korbacz, czyli rózgę, ale 

również cipe (kosz) z łakociami dla grzecznych 
dzieci. Na twarzy ma maskę z cielęcej skóry na-
zywaną larwą. W obecnych czasach najczęst-
szym strojem Gwiazdora jest przyozdobiony ko-
lorowymi wstążkami płaszcz i słomiana korona.

Zadaniem Gwiazdora jest przepytywanie 
dzieci ze znajomości pacierza i dowiedzenie się 
od rodziców, czy maluch były grzeczne. Nie-
grzeczne dzieci karci rózgą, a grzeczne otrzy-
mują smakołyki z kosza.

Kaszubskie tradycje Bożonarodzeniowe
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Pierwszy regionalny 
plener ceramiczny

Instruktorem i opiekunem projektu jak i w ogóle 
ASTiW jest Małgorzata Kaszubowska, która na co 
dzień prowadzi i kształci grupę „Ceramiczek Doni-
mierskich”, również biorących udział w tegorocznym 
Plenerze. Są to dwie mieszkanki Gminy Szemud 
: Beata Chmura i Aleksandra Perz oraz Gabriela 
Gruźlewska i Barbara Biniarska – Staniszewska. Poza 
stałymi bywalczyniami Akademii w Plenerze wzięły 
udział dwie panie zajmujące się od 6 lat ceramiką: 
Natalia Wyganowska i Beata Kącicka – obie miesz-
kanki Gdyni. Tematyką ceramicznych spotkań było 
Boże Narodzenie i zima. Powstały więc przepiękne 
anioły, krasnale, mikołaje, choinki, kościółki, dom-
ki, bombki, serwetniki, talerzyki i wszystko co tylko 

podpowiadała wyobraźnia artystek. Ich dzieła opra-
wione odpowiednią, tworzącą klimat scenografią 
można było podziwiać w gościnnej sali wystawowej 
Centrum Muzycznego w Kielnie. Samej wystawie 
towarzyszyła muzyka grana na żywo w wykonaniu 
trójmiejskich muzyków Stanisława Jackiewicza i Zbi-
gniewa Góry. Na zakończenie każda z uczestniczek 
otrzymała pamiątkowe dyplomy, które wręczał Wójt 
Gminy Szemud Ryszard Kalkowski. 

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji 
w Szemudzie zaprasza do udziału w proponowanych 
przez siebie zajęciach. Oferta znajduje się na stronie

www.gcksir.szemud.pl.
źródło: UG Szemud

GMINA SZEMUD | Jesienią - w październiku i listopadzie tego roku - Gmin-
ne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie, przy współpracy z Aka-
demią Sztuk Tradycyjnych i Współczesnych w Donimierzu rozpoczęło przy-
gotowania do świąt Bożego Narodzenia zapraszając ceramików z regionu 
Pomorza do udziału w Pierwszym Regionalnym Plenerze Ceramicznym.
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Praca policjantów na miejscach zdarzeń
WEJHEROWO | Po przyjeździe na miejsce okazało się, że kierująca samochodem skoda fabia zjechała na pobocze drogi, gdzie pojazd przewrócił się 
na dach. Sprawą zajmą się policjanci ds. wykroczeń, którzy będą dokładnie ustalać jak doszło do tego zdarzenia. Tego samego dnia doszło też do 
uszkodzenia ogrodzenia. Policjanci ruchu drogowego otrzy-

mali zgłoszenie o zdarzeniu drogo-
wym, do którego doszło w Gowinie. 
Jak ustalili funkcjonariusze, 25-latka 
kierująca samochodem skoda fabia 
prawdopodobnie nie dostosowała 
prędkości do warunków panujących 
na drodze, w wyniku czego straciła 
panowanie nad pojazdem i zjechała do 
przydrożnego rowu, a następnie samo-
chód wywrócił się na dach. W samo-
chodzie znajdowało się także 2 letnie 
dziecko. W wyniku zdarzenia dziecko 
zostało przewiezione na badania do 
szpitala. Policjanci sprawdzili trzeź-
wość kierującej, kobieta była trzeźwa.

Tego samego dnia rankiem w Go-
ścicinie na ul. Robakowskiej tak-
że doszło do zdarzenia drogowego, 

w którym  kierowca opla także praw-
dopodobnie stracił panowanie nad 
pojazdem i zjechał na pobocze, wje-
chał w zarośla i uszkodził ogrodzenie 
posesji. Na szczęście w tym zdarzeniu 
nikt nie doznał żadnych poważnych 
obrażeń ciała. Kierowca samochodu 
był trzeźwy. Tego poranka jezdnia była 
mokra, a jej brzegi oszronione.

Policjanci apelują o zachowanie 
ostrożności i rozwagi na drodze. 
Przypominają, że warunki drogowe 
każdego dnia zmieniają się, tempera-
tury spadają poniżej zera stopni, jed-
nia staje się śliska. Kierowcy powinni 
prędkość dostosować nie tylko to 
obowiązujących przepisów ale także 
warunków drogowych.

Źródło: KPP Wejherowo fo
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W ciągu zaledwie kilku dni darczyńcy zebrali artykuły 
niezbędne rodzinie, potrzebującej pomocy. Podarowali 
ubrania, słodycze i zabawki dla dzieci.
Po raz kolejny policjanci z Komendy Powiatowej Policji 
w Wejherowie chętnie włączyli się w zbiórkę świątecz-
ną. Zorganizowane przedsięwzięcie miało na celu przy-
gotowanie bożonarodzeniowych prezentów dla rodziny, 
w której wychowuje się troje dzieci. Każdego dnia od 
początku organizacji tego przedsięwzięcia przybywało 
upominków. Wczoraj zebrane prezenty, zabawki, ubra-
nia i inne rzeczy zostały przekazane rodzinie. To już 
kolejna akcja funkcjonariuszy z Wejherowa, którzy stali 
się „Niebieskimi Mikołajami”.
Źródło: KPP Wejherowo

„nieBieska Paczka” oD 
Policjantów
wejHerowo | mundurowi z powiatu wejherowskiego 
po raz kolejny przygotowali „niebieską Paczkę” dla 
rodziny, która znajdowała się w potrzebie. 

fot. kPP Wejherowo
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OgłOszenie 
WÓJTA gMinY gnieWinO

na podstawie art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. 
zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 03 
października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 247) zawiadamiam 
o podjęciu przez radę Gminy Gniewino uchwały XXVii/233/2021 
z dnia 22 października 2021 r. o przystąpieniu do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla fragmentu obrębu Czymanowo w gminie gniewino, a także 
o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko dotyczącej w/w zmiany projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego.

załącznik graficzny do wyżej wymienionej uchwały szczegółowo 
określający granice zmiany planu jest eksponowany na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy Gniewino.

zainteresowani mogą składać wnioski do zmiany planu miejscowego 
w formie papierowej lub elektronicznej: 
- w formie pisemnej do Wójta Gminy Gniewino na adres Urząd Gminy 
Gniewino, ul. Pomorska 8, 84-250 Gniewino,
- w postaci elektronicznej na adres elektronicznej skrzynki podawczej 
Urzędu Gminy Gniewino na platformie ePUaP2 lub na adres mailowy 
gniewino@gniewino.pl,

w terminie do dnia 14 stycznia 2021 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu europejskiego i rady (Ue) 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz. Urz. Ue l nr 119) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/We (zwane 
rODO), informuję że: administratorem Pani/Pana danych osobowych 
jest Urząd Gminy Gniewino z siedzibą w Gniewinie przy ul. Pomorskiej 
8, 84-250 Gniewino reprezentowany przez Wójta Gminy Gniewino, 
adres kontaktowy e-mail: gniewino@gniewino.pl, tel. +48 58 676 76 77. 
administrator Danych zgodnie z art. 37 rODO wyznaczył inspektora 
Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się Państwo kontaktować 
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa oraz 
waszych podopiecznych danych osobowych, a także korzystania 
z przysługujących Państwu praw związanych z ich przetwarzaniem. 
kontakt z inspektorem Ochrony Danych Osobowych UG Gniewino; 
e-mail: inspektorodo@gniewino.pl lub pisemnie na adres Urzędu Gminy 
Gniewino, ul. Pomorska 8, 84-250 Gniewino z dopiskiem „inspektor 
Ochrony Danych”. Szczegóły dotyczące przetwarzania Państwa danych 
osobowych przez Urząd Gminy Gniewino znajdują się na stronie: https://
www.bip.gniewino.pl/.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 8a ust.1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym „W związku 
z przetwarzaniem przez wójta (…) danych osobowych, uzyskanych w toku 
prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, 
(…), prawo, o którym mowa w art.15 ust.1lit.g rozporządzenia Parlamentu 
europejskiego i rady (Ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/We (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (…), przysługuje, jeżeli 
nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

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 20.12.2021r., na wniosek Wójta Gminy 
Szemud, 84-217 Szemud ul. kartuska 13 z dnia 30.04.2021r. (uzupełniony 
dnia 15.06.2021r.) wydano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej  polegającej na:

budowie drogi gminnej nr 151024g ul. strażackiej w m. Dobrzewino

na  nieruchomościach gruntowych na terenie Gminy Szemud określonych 
poniżej:

A.  działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogi gminnej:*
- obr. Dobrzewino działki nr ewid.: 216/8 (216/7), 204/2, 215/128 (215/93), 
215/22, 215/126 (215/28), 215/58, 215/124 (215/20), 208/4, 208/19 
(208/2), 208/21 (208/17), 215/15, 208/23 (208/18), 205/77 (205/23), 406/5, 
205/6, 205/39

B. działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogowego dróg 
innych kategorii (dla przebudowy drogi powiatowej):*
- obr. Dobrzewino działki nr ewid.: 112/2, 204/1, 215/92

C. działki objęte obowiązkiem rozbiórki obiektów budowlanych, 
budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu,  zjazdów i innych 
dróg publicznych:*
- obr. Dobrzewino działki nr ewid.: 215/23, 215/125 (215/20), 215/48, 
215/36, 208/15, 213, 215/19, 203/10, 203/1, 203/10, 203/5, 406/14, 202/6
* 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 332/2021/DB



www.gwe24.pl/aktualnościPiątek, 24 grudnia 2021 19
OGłOSzenie 333/2021/DB

nie BąDź OsTATni - zgłOś 
sWOJe źrÓDłO CiepłA!

W gminie Wejherowo złożono już – samodzielnie i z pomocą gminy 
650 deklaracji.

CeeB, czyli Centralna ewidencja emisyjności Budynków to system 
informacji o źródłach ogrzewania budynków w Polsce. CeeB ma wspierać 
działania w wymianie kopciuchów, a tym samym walkę ze smogiem. za 
budowę systemu CeeB odpowiada Główny Urząd nadzoru Budowlanego. 
Baza CeeB ruszyła 1 lipca 2021 r. Ma ona być narzędziem wspierającym 
pracę organów administracji centralnej, jak i samorządowej w zakresie 
planowania polityki niskoemisyjnej.

Obowiązkiem właścicieli/zarządców nieruchomości jest złożenie 
deklaracji, poprzez wypełnienie (online lub odręcznie) specjalnego 
formularza, jakim źródłem ciepła ogrzewają swoje nieruchomości. W ten 
sposób powstanie "mapa" emisyjności budynków w całym kraju. należy 
zgłosić każdy budynek, który posiada zainstalowane źródło ciepła 
lub spalania paliw o mocy nominalnej do  1MW, wykorzystywane do 
ogrzewania budynku i podgrzewania wody użytkowej.  

Jak złożyć deklarację do CeeB?

Są dwie drogi zgłoszenia źródła ciepła do CeeB:

1. elektronicznie, wypełniając formularz na stronie zone.gunb.
gov.pl. Deklarację wypełnia się przez profil zaufany lub e-dowód. 
Jest to deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. 
Formularz a dotyczy budynków i lokali mieszkalnych, formularz B - 
niemieszkalnych.

2. Wypełniając formularz odręcznie i wysyłając go pocztą albo 
doręczając osobiście do właściwego ze  względu na umiejscowienie 
nieruchomości, urzędu miasta bądź gminy. 

zgodnie z ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz 
o CeeB (Dz. U. z 2021 r. poz. 554) w deklaracji trzeba podać takie 
informacje, jak:

metryka budynku (adres nieruchomości),•	

rodzaj zainstalowanego źródła ciepła (wybiera się z listy – •	
w przypadku deklaracji elektronicznej),

funkcji źródła ciepła (ogrzewanie (c.o.)/podgrzewanie wody (c.w.u.)•	

w przypadku kotła na paliwa trzeba podać dodatkowo klasę kotła •	
i rodzaj paliwa,

numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie),•	

adres e-mail (opcjonalnie).•	

ile jest czasu na zgłoszenie?•	

Czas, jaki został przewidziany na zgłoszenie urządzeń do 
ogrzewania budynków, to:

14 dni od pierwszego uruchomienia urządzenia lub instalacji, •	
w przypadku nowych źródeł ciepła.

12 miesięcy od uruchomienia CeeB (1 lipca 2021 r.), w przypadku •	
źródeł ciepła już pracujących, czyli do 30 czerwca 2022 r.

niestety prawo przewiduje kary za niezgłoszenie źródła ciepła do 
CeeB!

Jeśli ktoś nie zgłosi źródła ciepła swojej nieruchomości w odpowiednim 
terminie, może otrzymać karę grzywny wysokości do 500 zł. Jeśli 
sprawa trafi do sądu, wielkość grzywny może wzrosnąć do 5000 zł.

Muzyka wielkich 
mistrzów

Organizatorem całego cyklu była Biblioteka Pu-
bliczna Gminy Szemud z panią dyrektor Iwoną 
Piastowską na czele oraz kś. Robert Kaczorow-
ski proboszcz Parafii pw. Św. Mikołaja w Szemu-
dzie. W organizację koncertu finałowego włączyło 
się Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji 
w Szemudzie z dyrektorem Tomaszem Stein. Licznie 
zgromadzona publiczność miała możliwość wysłu-
chania utworów:  utwory m.in. : Giuseppe Verdie-
go, Mieczysława Karłowicza, Stanisława Moniuszki, 
Antonina Dvoraka, Tadeusza Bairda, Władysława 

Walentynowicza, Wolfganga Amadeusza Mozarta, 
Piotra Czajkowskiego, Gioacchino Rossini.  Wszyst-
kich słuchaczy w tematykę poszczególnych utworów 
wprowadzał kś. Robert Kaczorowski pełniący rolę 
gospodarza koncertu. Koncert był niemałą gratką 
dla melomanów również ze względu na wykonaw-
ców którymi byli:  Aleksandra Kucharska-Szefler 
– sopran, Robert Kaczorowski – baryton, Liang 
Yu- baryton, Ewa Naczk-Jankowska – fagot, Anna 
Mikolon – fortepian. 

Źródło: UG Szemud

GMINA SZEMUD | W dniu 16 grudnia 2021 roku w Centrum Muzycznym 
w Kielnie odbył się Koncert Finałowy cyklu Muzyka Wielkich Mistrzów. 
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O przebiegu zdarzeń na schodach przystan-
ku SKM Gdynia-Stocznia przypomniała sta-
rosta wejherowski Gabriela Lisius. Natomiast 
prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt 
podkreślił, że wejherowianie od wielu lat 
pielęgnują pamięć o wejherowskich ofiarach 
Grudnia 1970 – Zbigniewie Nastały i Ma-

rianie Wójciku. Obaj zginęli 17 grudnia 1970 
roku w rejonie stacji PKP Gdynia-Stocznia, 
gdy w drodze do pracy na rozkaz władz 
zostali ostrzelani przez wojsko. Zbigniew 
Nastały miał 17 lat, a Marian Wójcik – 33 lata. 
- Odwiedzamy dzisiaj groby Mariana Wójcika 
i Zbigniewa Nastałego mając na uwadze ich 
tragiczną śmierć podczas wydarzeń sprzed 
51. lat, którymi wówczas żyła cała Polska. 
Dzień wcześniej wołano żebyśmy szli do pra-
cy, a potem okazało się, że wojsko otwo-
rzyło ogień do robotników. Tak się składa, 
że Zbigniew Nastały urodził się tego samego 
roku co ja. Ja też wtedy byłem uczniem Ze-
społu Szkół Elektrycznych i miałem praktyki 
w Stoczni Komuny Paryskiej w Gdyni. Jak 
pamiętam nikt z nas wtedy nie przypuszczał, 
że wojsko może zacząć strzelać do swoich 
rodaków. To straszna tragedia. Musimy o niej 
pamiętać.Te wydarzenia zmieniły później 
bieg historii naszego kraju – mówi prezydent 
Krzysztof Hildebrandt.
W składaniu kwiatów wzięli udział min. wice-
prezydenci miasta Wejherowa Beata Rutkie-
wicz i Arkadiusz Kraszkiewicz, wicestarosta 
Jacek Thiel, sekretarz miasta Bogusław 
Suwara, wiceprzewodniczący Rady Powiatu 
Bogdan Tokłowicz, Henryk Jarosz – prezes 
Wejherowskiej Wspólnoty Pokoleń i inni.
Źródło: UM Wejherowo

w HołDzie wejHerowskim ofiarom 
gruDnia 1970
wejHerowo | jak co roku 17 grudnia br. na grobach ofiar grudnia 1970 zbigniewa 
nastałego i mariana wójcika delegacje władz miasta wejherowa, starostwa Powiatowe-
go oraz młodzieży z „samochodówki” złożyły kwiaty i zapaliły znicze. ks. artur jada-
nowski z kościoła pw. bl. a. kotowskiej i chrystusa króla zainicjował wspólną modlitwę 
w intencji zamordowanych młodych mieszkańców wejherowa.

fot. UM Wejherowo

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

OGłOSzenie 330/2021/DB

OJCA
PANI IZABELI 

SIKORY

Z głębokim żalem oraz smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia,
które choć na chwilę niech dają ukojenie w trudnych dniach

składają

Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego
 Oddział w Wejherowie.

Arkadiusz Kraszkiewicz
Zastępca Prezydenta
Miasta Wejherowa

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa 
wraz ze współpracownikami

Kombatanci 
podziękowali 
za pomoc

Przewodniczący Rady Kombatantów przy Pre-
zydencie Miasta Wejherowa i Staroście Wej-
herowskim Stanisław Harasiuk poinformował, 
że Decyzją Zarządu Głównego ZIW RP Krzyżem 
Stulecia Związku zostali uhonorowani: sekretarz 
miasta Wejherowa Bogusław Suwara, komendant 
Straży Miejskiej Zenon Hinca, naczelnik Wydzia-
łu Oświaty gminy Wejherowo Krzysztof Sapieha, 
wiceprezes oddziału ZIW RP Rafał Miszke. De-
cyzją szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Re-
presjonowanych Medalem za Zasługi dla Związku 
Kombatantów i Osób Represjonowanych zostali 
wyróżnieni: zastępca prezydenta Miasta Wejhero-
wa Arkadiusz Kraszkiewicz oraz członek Zarządu 
Oddziału ZIW RP Jarosław Kadłucki. Honorową 
Odznakę za zasługi dla Związku Sybiraków otrzy-
mał były sekretarz Starostwa Powiatowego w Wej-
herowie Marek Panek.

W trakcie spotkania życzenia świąteczne dla śro-
dowisk kombatanckich przekazali: zastępca prezy-
denta Arkadiusz Kraszkiewicz, starosta wejherowski 
Gabriela Lisius, burmistrz Redy Krzysztof Krzemiń-
ski, ks. prałat Tadeusz Reszka, dyrektor Centralnego 
Ośrodka Sportu Cetniewo Michał Kowalski oraz Ja-
rosław Kadłucki - w imieniu komendanta głównego 
Ochotniczych Hufców Pracy, minister Małgorzaty 

Zwiercan. W spotkaniu uczestniczyli również za-
przyjaźnieni ze Związkiem Inwalidów Wojennych 
RP przedstawiciele Stowarzyszenia WUTW z pre-
zesem Krystyną Laskowska na czele oraz harcerze 
z Hufca ZHP, którzy przynieśli Betlejemskie Świa-
tełko Pokoju. Zaśpiewano tradycyjne kolędy i tylko 
symbolicznie, ze względu na pandemię koronawiru-
sa, dokonano połamania się opłatkiem.

Podczas spotkania poinformowano, że pojawiła się 
możliwość utworzenia Koła Byłych Żołnierzy Za-
wodowych Wojska Polskiego w Wejherowie. Osoby 
zainteresowane przystąpieniem do działalności koła 
proszone są o przekazanie swojego stopnia, imienia 
i nazwiska oraz numeru telefonu w wejherowskim 
biurze Rady Kombatantów przy ul. Hallera 1a.

Biuro czynne jest we wtorki i piątki w godz. 
od 10.00 do 12.00 tel. 603 908 344 (przewodniczą-
cy Rady Kombatantów). Informację można prze-
kazać telefonicznie do połowy stycznia 2022 roku. 
W razie zgłoszenia się odpowiedniej ilości zainte-
resowanych w siedzibie Rady Kombatantów przy 
ul. Hallera 1a zostanie zorganizowane spotkanie 
informacyjne z przedstawicielem Zarządu Woje-
wódzkiego BŻZ WP. O terminie spotkania zainte-
resowani zostaną powiadomieni telefonicznie.

Źródło: UM Wejherowo

WEJHEROWO | W sali Atlantic odbyło się spotkanie przedświąteczne 
przedstawicieli wejherowskich organizacji kontynuujących tradycje kom-
batanckie. Podczas spotkania osobom, które przyczyniły się do organizacji 
ubiegłorocznych obchodów 100-lecia wejherowskiego oddziału Związku 
Inwalidów Wojennych RP zostały wręczone odznaczenia. 
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TOwARZYSKiePRACA

edUKACJA

USŁUGI

SKUP 
POJAZdów 

CIężaROwyCH

Tel. 792 xxx 978

kOrepeTYCJe 
JęzYk 

nieMieCki

ApArAty słuchowe

Luzino, uL, armii krajowej 21
tel. 63 278 XX X9

 MIEjSCE zajęć dO 
UzGOdNIENIa

UMOwA Z NFZ

możliwość dofinansowania pcpr 
i uzyskania aparatu za darmo

JAN wiesiXXek

GOŚCICINO
 Ul. ZielONA 9

PRZYJMUJe 
w RAMACh 

UMOwY 
Z NFZ

wIAtA Do wyNAJĘcIA

teL. 693 XXX 933

165M KM. 
z kaNaŁEM SaMOCHOdOwyM 

I wySOką bRaMą

pOkÓJ

teL. 12 258 XX X6

GOwINO
Ul. dŁUGa 15

W NOWOCZESNYM 
MIESZKANIU

wyNajMę 
MieSZKANie

teL. 507 XXX 390

RedA

52M Kw. 
UMEblOwaNE

kUpIę MIlItaRIa

teL. 793 XXX 765

pŁatNOŚć GOtówką 
Od RękI

NaŁOGI

teL. 792 XXX 463

bOlSzEwO, Ul. dŁUGa 72 

kupię

teL. 693 XXX 006

każde auto do 
1500zł, stan 
techniczy 
obojętny

kAsACJA 
pOJAzDÓW 

teL. 603 XXX 742

SKUP POJAZdów 
pOwypadkOwyCH, 

ZNiSZCZONYCh
wYSTAwiAMY 

zaŚwIadCzENIE 
O wYCOFANiU 

Z eKSPlOATACJi

daRMOwE badaNIa SŁUCHU

 STAwKA ZA 60 MiN/35Zl

Tel. 63 278 xx x3
Tel. 601 xxx 350

zatRUdNIę

teL. 602 XXX 165

dO SPAwANiA 

KONSTRUKCJi 

STAlOwYCh i AlUMiNiO-

wYCh 

wOlNY
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Komunalny Związek Gmin „Dolina 
Redy i Chylonki” przygotował kolejny 
komiks, którego tematem jest problem 
marnowania żywności i szukania spo-
sobów, aby zapobiegać temu zjawisku. 
Komiks dostępny jest w wersji elek-
tronicznej (PDF) na stronie interneto-
wej www.kzg.pl w zakładce MATERIA-
ŁY EDUKACYJNE.

W Polsce w każdej sekundzie przez cały 
rok wyrzucanych do kosza jest blisko 153 
kg żywności w całym łańcuchu żywno-
ściowym. A w tym aż 92 kg w polskich 
domach - to tak jakby każdego dnia, 
przez cały rok, w każdej sekundzie wy-
rzucić 184 bochenki chleba.

 Najwięcej wyrzucamy: pieczywa 
(deklaracja 62,2% Polaków), owoców 
(57,4%), nietrwałych warzyw, typu 
sałata, rzodkiewka, pomidory, ogór-
ki (56,5%), wędlin (51,6%), napojów 
mlecznych (47,3%).

Marnowanie żywności przyczynia się 
do zanieczyszczenia środowiska, do de-
gradacji i wyczerpywania się zasobów na-
turalnych, a to w rezultacie zagraża bez-
pieczeństwu żywnościowemu na świecie. 
Całe zmarnowane jedzenie odpowiada 
za 8-10% emisji gazów cieplarnianych, 
co ma fatalny wpływ na zmianę klimatu. 
Dlatego obniżenie o połowę skali marno-
trawstwa żywności do roku 2030 znala-
zło się wśród 17 najważniejszych celów 

rozwojowych ONZ oraz w programie 
Komisji Europejskiej pn. „Europejski 
Zielony Ład”.

Głównymi powodami marnowania 
żywności są nieprzemyślane i za duże 
zakupy, zbyt duże porcje posiłków 

oraz niewłaściwe zrozumienie pojęcia 
terminu ważności. Informacja „data 
przydatności do spożycia” oznacza gwa-

rancję zachowania pełni cech danego 
produktu w określonym terminie. Jej 
przekroczenie może, ale nie musi dopro-
wadzić do pogorszenia jakości produktu, 
na przykład osłabienia smaku czy warto-
ści odżywczej. Natomiast „należy spożyć 
do:” oznacza, że jeżeli dany produkt ją 
przekroczył, trzeba go natychmiast wy-
rzucić, ponieważ po jej upłynięciu nie 
można wykluczyć tego, że dany produkt 
nam zaszkodzi. Czytajmy uważnie in-
formacje na opakowaniach, dzięki temu 
mniej dobrych produktów trafi do kosza. 
A przy dobrym zaplanowaniu zakupów 
możemy uniknąć do 75% problemów 
z zepsutą żywnością.

 Warto więc zmieniać codzienne na-
wyki i w temacie żywności kierować się 
zasadą 4P:

PLANUJ zakupy i przygotowuj tylko •	
tyle jedzenia, ile potrzebujesz.

PRZETWARZAJ - rób przetwory, wy-•	
korzystuj żywność do końca, przedłużaj 
termin spożycia prawidłowo przechowu-
jąc produkty.

PODZIEL SIĘ żywnością, którą masz •	
w nadmiarze z sąsiadem, przyjaciółmi, 
potrzebującymi.

POSEGREGUJ – jeśli odpady żyw-•	
nościowe powstaną, oddzielaj bioodpa-
dy od innych śmieci i segreguj zgodnie 
z określonymi zasadami.

Źródło: wejherowo.pl

Nie marnujmy jedzenia
WEJHEROWO | Zbliża się czas świąt Bożego Narodzenia. Czas, który chcemy spędzić w gronie najbliższych, ciesząc się świąteczną atmosferą. Jest to również 
czas wzmożonych zakupów i szykowania wielu potraw. Potraw, które przygotowane w nadmiarze, mogą ulec zepsuciu.
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„Cassubia Visuales” 2021
WEJHEROWO | vii międzynarodowy konkurs kaszubskiej sztuki wizualnej promujących folklor. 

CASSUBIA VISUALES to konkurs na plakat arty-
styczny – graficzne przetworzenie wzorów kaszub-
skich na współczesną, nieoczywistą i nowatorską 
formę, mający na celu promowanie współczesnych, 
a także tradycyjnych technik graficznych oraz propa-
gowanie Kaszubskiego folkloru.

Ideą konkursu w roku 2021 była transformacja 
tradycyjnego wzoru kaszubskiego na uwspółcześnio-
ną formę wizualną. Inspirowanie do poszukiwania 
i odkrywania motywów kaszubskich, a także między 
innymi pozyskanie prac graficznych o wysokim po-
ziomie artystycznym. 

W konkursie w bieżącym roku udział wzięło 26 
osób nadsyłając łącznie 46 prac konkursowych. 
Jury w składzie: przewodnicząca – Benita Grzenkowi-
cz-Ropela (Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszub-
sko – Pomorskiej w Wejherowie), Karol Formela (Wej-
herowskie Centrum Kultury) oraz Dorota Dobrzyńska 
(Fabryka  Kultury w Redzie) przyznało nagrody: 

KATEGORIA 1 – PROMOCJA REGIONU POMO-
RZA ORAZ WZORNICTWA KASZUBSKIEGO 
W ARTYSTYCZNEJ, NOWATORSKIEJ , NIEOCZY-
WISTEJ FORMIE PLAKATY ARTYSTYCZNEGO 

I MIEJSCE - Julia Barczewska 
II MIEJSCE - Dawid Sikora 
III MIEJSCE -  Anna Chyla 
WYRÓŻNIENIE -  Martyny Frąckowiak,

Emilii Siwek 

KATEGORIA 2 –   PRZETWORZENIE NA JĘZYK 
WSPÓŁCZESNEJ SZTUKI WIZUALNEJ TRADY-
CYJNEGO WZORNICTWA HAFTU KASZUB-
SKIEGO 

I MIEJSCE - Anna Krzystanek  
II MIEJSCE - Klaudia Cisek 
III MIEJSCE - Anna Dzido 
WYRÓŻNIENIE - Igor Gonera 

źródło: UM Reda

W trakcie uroczystości, którą prowadził kie-
rownik Urzędu Stanu Cywilnego Grzegorz 
Gaszta, prezydent Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt pogratulował małżonkom wielu 
lat wspólnej drogi życiowej i podziękował 
jubilatom za wytrwałość i umiejętność 
utrzymania związku małżeńskiego opar-
tego na miłości i wzajemnym zrozumieniu. 
Prezydent powiedział, że dzisiejszym 
młodym małżonkom brakuje cierpliwości 
i wyrozumiałości w rozwiązywaniu proble-
mów i konfliktów małżeńskich, szczególnie 
w początkowych latach związku, choćby 
z powodu urażonej dumy oraz braku go-
towości do kompromisu, co skutkuje zbyt 
pochopnymi decyzjami o rozwodzie.
- Państwo, jako Jubilaci o stażu 50. a nawet 
60. lat małżeństwa, jesteście przykładem 
tego, że można iść zgodnie razem przez 

całe życie i warto ten przykład pokazywać, 
bo to jest piękne i godne uznania – po-
wiedział prezydent Krzysztof Hildebrandt 
życząc jubilatom wielu kolejnych lat w zdro-
wiu, zadowoleniu i szczęściu rodzinnym.
Prezydent wręczył latom Medale Róży „Za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, a także 
upominki i kwiaty.
Medale Róży za 60 lat pożycia małżeńskiego 
otrzymali Państwo: Lubomira i Józef Piontke 
oraz Krystyna i Janusz Świt, natomiast 
medale za 50. lecie małżeństwa otrzymali 
Państwo: Jadwiga i Jan Lademann, Ludwika 
i Jerzy Piastowski, Danuta i Bernard Macholl, 
Barbara i Roman Nowiccy, Halina i i Zygmunt 
Ruta oraz Teresa i Zygmunt Wanta.
Uroczystość znakomitym występem uświet-
nił Timur Gawryś.
Źródło: UM Wejherowo

meDale Dla Par o Długoletnim staŻu
wejHerowo | małżonkowie-jubilaci, którzy przeżyli ze sobą wspólnie pół wieku 
i więcej, otrzymali medale róży „za Długoletnie Pożycie małżeńskie” przyznane przez 
Prezydenta rP. medale 8. parom jubilatów wręczył prezydent wejherowa krzysztof 
Hildebrandt podczas uroczystości w pałacu wejherowskim.

fot. UM Wejherowo
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W pierwszej kategorii, czyli Mikołajkach 
zwyciężył zespół „Dream Team”, złożony 
z zawodniczek z klubu GTK Gdynia. Na 
drugim stopniu podium uplasowała się 
drużyna o nazwie „Jagodzian Góra" a na 
trzecim "Niebiescy". Warto dodać, że w tej 
kategorii występowały zespoły mieszane. 
Każda drużyna w tej kategorii otrzyma-
ła takie same nagrody. Liczyła się dobra 
zabawa i cel został osiągnięty. Po wręcze-
niu nagród nastąpiło losowanie wśród 

najmłodszych uczestników dodatkowych 
nagród rzeczowych. W rywalizacji „Reni-
ferów” wygrał zespół pod nazwą „Czarni 
Mocarze” wyprzedzając „10 Rumia" oraz 
„SP 6 Rumia".

W Open Kobiet wygrały „Baskeciary”, 
które wystąpiły w składzie: Paulina Ba-
ranowska, Zofia Freund oraz Wiktoria 
Kupferschmidt. Dziewczyny z Wejherowa 
po raz trzeci z rzędu okazały się bezkon-
kurencyjne. Natomiast w Open Mężczyzn 

najlepszą ekipą okazał się „Coco Chanel ”, 
w składzie: Karol Nowicki, Michał Pałubic-
ki oraz Witold Węgliński. Drugie miejsce 
zajął „6 batalion”, a trzecie „Wejherowski 
Pakiet". Trzy najlepsze teamy w rozgryw-
kach „OPEN” otrzymały nagrody finanso-
we w wysokości 300, 200 oraz 100 złotych.

W zawodach został rozegrany także kon-
kurs rzutów za trzy punkty, który w katego-

rii kobiet wygrała Natalia Ossowska, a wśród 
mężczyzn wygrał Miłosz Romański. Nagro-
dami w tym konkursie były bony ufundo-
wane przez sklep Leroy Merlin Rumia.

Nagrody w każdej kategorii wręczał Dy-
rektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w Rumi – Jolanta Król oraz organi-
zator zawodów - Bartłomiej Woźniak.

Wydarzenie zostało zorganizowane 

przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
przy współpracy z UKS Basket -Ósemka 
Wejherowo. Głównym sponsorem było 
Miasto Rumia a podziękowania należą się 
firmom : Jumpcity Rumia, Leroy Merlin 
Rumia, JaTuTaTToo Studio Tatuażu, De-
cathlon Rumia oraz Radpol Display.

źródło: Bartłomiej Woźniak- MOSiR 
Rumia

NBA Rumi 2021-konkursy i zabawa
KOSZyKÓWKA | Pod dachem hali widowiskowo- sportowej MOSiR Rumia zgromadziło się ponad stu uczestników konkursu. Była to kontynuacja cyklu 
turniejów mikołajowych organizowanych corocznie przez rumski MOSiR, które trwają już od 1997 roku, a od czterech lat w nowej formule.
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Organizatorem Turnieju jest Zarząd Powiatowy 
ZOSP RP w Wejherowie, współpracujący w tym za-
kresie z GCKSiR w Szemudzie.

W turnieju udział wzięło 13 zespołów:
kategoria chłopcy: OSP Gościcino, OSP •	

Szemud, OSP Przetoczyno, OSP Częstkowo, 
OSP Chynowie, OSP Łebno, OSP Kostkowo,  
OSP Nowy Dwór Wejherowski;

kategoria mieszana (dziewczęta - chłopcy): OSP •	
Szemud, OSP Łebno, OSP Rozłazino, OSP Milwino, 
OSP Bożepole Wielkie.

Poniżej końcowa klasyfikacja:
KATEGORIA CHŁOPCY

I miejsce – MDP OSP Przetoczyno
II miejsce – MDP OSP Chynowo

III miejsce – MDP OSP Nowy Dwór Wejherowski
IV miejsce – MDP OSP Częstkowo
Król strzelców – Hubert Jakuniec
Najlepszy bramkarz - Bartosz Baran

KATEGORIA MIESZANA ( CHŁOPCY – DZIEW-
CZĘTA)

I miejsce - MDP OSP Rozłazino
II miejsce - MDP OSP Szemud
III miejsce -  MDP OSP Bożepole Wielkie
Król strzelców- Paweł Makurat
Najlepszy bramkarz – Jakub Jagodziński

Nagrody wręczyli - Wójt Gminy Szemud Ryszard 
Kalkowski oraz Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP 
RP w Wejherowie dh Mirosław Józefowicz.

Źródło: UG Szemud

Turniej piłki halowej MDP
GMINA SZEMUD |  W dniu 19.12.2021r. na Hali Sportowej GCKSiR w Szemudzie rozegrany został Xiv 
Powiatowy Turniej Piłki Halowej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, który od lat ma na celu populary-
zację piłki nożnej wśród młodych adeptów pożarnictwa.
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- Uważam, że czeka nas niezwykle trudne spotkanie w Olsz-
tynie. Szczypiorniak jest w tej chwili po samych porażkach 
i na pewno będzie chciał zacząć wygrywać, tym bardziej, że 
gramy przed samymi świętami – zapowiadał przed spotka-
niem Robert Wicon, trener Tytanów Wejherowo.
Mecz dobrze rozpoczęła drużyna z grodu Wejhera. Tytani 
po czterech minutach prowadzili 4:0. Wejherowianie prowa-
dzenie utrzymali do końca pierwszej połowy, którą wygrali 
17:13. Po zmianie stron pierwsze bramki także zdobyli szczy-
piorniści trenera Wicona, ale z biegiem czasu skuteczniej 
pod bramką rywali zaczęli grać gospodarze, aż do tego 

stopnia, że w ostatniej minucie meczu doprowadzili do remisu 31:31.
Tym samym o zwycięstwie zadecydować musiały rzuty karne. Lepiej egzekwowali je goście. 
Tytani wygrali 4:3. Dla wejherowian karne pewnie wykorzystali: Tomasz Bartoś, Radosław 
Sałata, Mikołaj Sałata oraz Norbert Wejher. Pomylił się tylko Sławomir Jurkiewicz. 
Tytani Wejherowo rok 2021 zakończyli zwycięstwem i na 4. miejscu w tabeli. Do liderującego 
KS Sokół Porcelana Lubiana Kościerzyna wejherowianie tracą 13. punktów.

rzuty karne zaDecyDowały 
o zwycięstwie tytanów
Piłka ręczna | w dobrych nastrojach szczypiorniści tytanów wejherowo zakończyli 
2021 rok. w zaległym spotkaniu 10. kolejki wejherowianie pokonali na wyjeździe szczy-
piorniak olsztyn. Do wyłonienia zwycięzcy potrzebna była seria rzutów karnych.

fot. Tytani Wejherowo/fb
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