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W połowie lutego dziesięć samo-
rządów, m.in. z powiatu wejherow-
skiego, porozumiało się w sprawie 
partnerstwa w kwestii budowy na 
Pomorzu pierwszej polskiej elek-
trowni atomowej. Polskie Elek-
trownie Jądrowe planują bowiem 
„atomówkę” zbudować na terenie 
gminy Choczewo.
Jak już pisaliśmy, gmina Chocze-
wo została wybrana jako prefero-
wane miejsce, w którym powsta-
nie pierwsza w Polsce elektrownia 
jądrowa. Lokalizację nazwaną „Lu-
biatowo-Kopalino” wskazano na 
podstawie prowadzonych od 2017 
roku badań środowiskowych i lo-
kalizacyjnych, które wykazały, że 
spełnia ona wszystkie wymagania 
środowiskowe stawiane tego typu 
obiektom i jest bezpieczna dla 

mieszkańców. Polskie Elektrownie 
Jądrowe ubiegają się obecnie 
o uzyskanie niezbędnych decyzji 
administracyjnych.
Tymczasem Generalna Dyrek-
cja Dróg Krajowych i Autostrad 
w Gdańsku poinformowała, że 
została zobligowana do rozpoczę-
cia prac przygotowawczych dla 
budowy nowej drogi krajowej, któ-
ra zapewni połączenie elektrowni 
z drogą ekspresową S6.
-GDDKiA opracowała Program 
Inwestycji (PI) na prace przygo-
towawcze. W lutym br. dokument 
został zatwierdzony przez Ministra 
Infrastruktury. Obecnie przygoto-
wujemy dokumenty do ogłoszenia 
przetargu na opracowanie Kon-
cepcji programowej z wariantowa-
niem przebiegu trasy i materiałów 

niezbędnych do wniosku o wy-
danie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach - czytamy 
w komunikacie dyrekcji.

Jak wyjaśniają drogowcy, wstęp-
ne plany zakładają budowę ok. 
35-kilometrowej, jednojezdniowej 
drogi głównej ruchu przyspie-

szonego (klasa GP) łączącej 
planowaną lokalizację elektrowni 
z drogą ekspresowa S6 na węźle 
Łęczyce.

fot. gov.pl

Dzięki tym środkom powstanie bez-
kolizyjne skrzyżowanie z tunelem pod 
drogą krajową nr 6. Natomiast zgodnie 
z porozumieniem, zawartym w 2017 roku 
pomiędzy PKP PLK S.A. i miastem Wej-
herowo oraz Powiatem Wejherowskim 
i Województwem Pomorskim, budową 
tunelu pod torami zajmą się i sfinansują 
PKP Polskie Linie Kolejowe.

- Budowa węzła ZRYW to realizacja 
mojej obietnicy wyborczej. Mówiłem, że 
to zrobimy, choć skala tego zadania jest 
ogromna, co naturalnie wydłużyło czas 
realizacji – podkreśla prezydent Krzysztof 
Hildebrandt  – To największa wejherowska 
inwestycja drogowa, której miasto Wejhe-
rowo samodzielnie nie miałoby możli-
wości zrealizowania z własnych środków, 
dlatego prowadzono długotrwałe starania 
o pozyskanie ze środków zewnętrznych. 
Cieszymy się, że podjęte starania zakoń-

czyły się powodzeniem. Dzięki zrozu-
mieniu i przychylności życzliwych miastu 
osób, takich jak wiceminister infrastruk-
tury Marcin Horała i wojewoda pomorski 
Dariusz Drelich, ta inwestycja jest realna. 
Za tę pomoc bardzo dziękuję! Gratuluję 
również inicjatywy i dziękuję za wsparcie 
wejherowskim radnym i mieszkańcom, 
którzy zorganizowali akcję ZRYW NA 
ŚMIECHOWIE i wszystkim, którzy w ra-
mach tej akcji poparli petycję do rządu. To 
bardzo wzmocniło głos Wejherowa w sta-
raniach o środki. To dobry przykład tego, 
jak wspólnie zmieniamy Wejherowo.

- Przypomnijmy, że węzeł Zryw z tune-
lami jest bardzo dużym przedsięwzięciem 
podzielonym na etapy. Miasto wykonało 
już za prawie 28 mln zł część węzła Zryw 
z nowym połączeniem drogowym do 
ulic Necla-Gryfa Pomorskiego po pół-
nocnej stronie drogi krajowej nr 6 oraz 

przygotowało dokumentację projektową 
wraz z pozwoleniami na resztę zadania 
drogowego. Zabezpieczyliśmy też na ten 
cel część środków własnych w swoim 
wieloletnim budżecie w kwocie ponad 
17 mln zł – mówi Beata Rutkiewicz, za-
stępca prezydenta ds. rozwoju – Teraz, 
po otrzymaniu dotacji, rozpoczniemy 
przygotowania i procedury przetargowe 
do zawarcia umowy z wykonawcą bez-
kolizyjnego skrzyżowania z tunelem pod 
drogą krajową nr 6. Rozpoczęcie robót 
budowlanych będzie możliwe pod ko-
niec bieżącego roku. Natomiast Polskie 
Koleje Państwowe Polskie Linie Kolejowe 
zobowiązały się wykonać tunel pod tora-
mi w ramach porozumienia wynegocjo-
wanego i podpisanego przez Prezydenta 
Wejherowa dnia 18.07.2017 roku.

WejheroWo przoduje 
W inWestycjach

- Węzeł ZRYW to inwestycja niezwy-
kle ważna dla miasta Wejherowa i całego 
powiatu wejherowskiego. Zapewnienie 
środków z Rządowego Fuduszu Rozwoju 
Dróg, to ważny krok w kierunku realiza-
cji tej inwestycji drogowej i niemal pew-
ność, że ona powstanie. Rząd polski chce 
wspierać samorządy, by tworzyć warunki 
do poprawy jakości życia mieszkańców  
- powiedział wiceminister infrastruktury 
Marcin Horała wyrażając nadzieję, że bu-
dowa tego węzła komunikacyjnego rozła-
duje korki oraz ułatwi dojazd do domów, 
do pracy i szkół. Wyraził też przekonanie, 
że prezydent Wejherowa skutecznie prze-
prowadzi przetarg i sprawnie pokieruje 
realizacją tej inwestycji.

Wojewoda pomorski Dariusz Drelich 
powiedział, że Rządowy Fundusz Roz-
woju Dróg, który ostatnio zatwierdził 
premier Mateusz Morawiecki, może mieć 
takie znaczenie dla samorządów, jak dla 
rodzin program 500 plus. Podkreślił też, 
że budowa węzła ZRYW od 2019 roku jest 
największą inwestycją w województwie 
w zakresie budowy dróg na terenie miast 

rangi powiatu, a Wejherowo w tych inwe-
stycjach przoduje.

- W Wejherowie, żeby przedostać się 
na drugą stroną miasta, trzeba doko-
nać bardzo długiego objazdu i czekania 
w korkach. Odczuwają ten problem nie 
tylko mieszkańcy, ale również turyści 
przyjeżdżający nad morze. Wejherowo 
przygotowuje się od dłuższego czasu na 
skomunikowanie się z istniejącą siecią tras 
szybkiego ruchu, w tym S6 i budowaną 
Trasą Kaszubską. Ta inwestycja spowodu-
je zwiększenie atrakcyjności naszego re-
gionu i całego województwa dla turystów 
i przedsiębiorców - mówi wojewoda po-
morski Dariusz Drelich gratulując wejhe-
rowskim samorządowcom bardzo dobrze 
i mocno umotywowanego wniosku.

Wojewoda podkreślił, że o pozyskanie 
środków na budowę węzła ZRYW zabie-
gali intensywnie, przedstawiając liczne ar-
gumenty, zarówno Prezydent Miasta Wej-
herowa Krzysztof Hildebrandt,  Starosta 
Powiatu Wejherowskiego Gabriela Lisius, 
jak również radni i mieszkańcy.

Akcja społeczna potrzebna i skuteczna
Należy przypomnieć zwłaszcza akcję 

społeczną ZRYW NA ŚMIECHOWIE, 
która rozpoczęła się na początku stycz-
nia 2021 roku. Jej celem było pozyskanie 
finansowego wsparcie ze strony rządu 
na budowę bezkolizyjnego Węzła Zryw 
z tunelem w Śmiechowie. W tym celu 
powstała specjalna petycja skierowana do 
GDDKiA oraz rządu i pomorskich par-
lamentarzystów, którą 13 kwietnia 2021 
roku w imieniu mieszkańców i radnych 
złożyli miejscy radni Mariusz Łupina, Ja-
cek Gafka, Wojciech Kozłowski i Tomir 
Ponka. Pomimo pandemii, która bardzo 
utrudniała zbieranie podpisów, łącznie 
apel podpisało co najmniej 1366. miesz-
kańców. Organizatorzy akcji bardzo dzię-
kują wszystkim mieszkańcom za poparcie 
petycji, która była potrzebna i skuteczna.

- Z zadowoleniem możemy poinfor-
mować mieszkańców, że nasza wspólna 
akcja ZRYW NA ŚMIECHOWIE przy-

niosła pożądany sukces, a wspólne zaan-
gażowanie ponad podziałami polityczny-
mi przełoży się na możliwość połączenia 
drogowego części północnej i południo-
wej Wejherowa, tak bardzo koniecznej 
dla naszego miasta – mówi radny Tomir 
Ponka w imieniu organizatorów akcji. 
- Jak widać nasza petycja została usły-
szana zarówno w Warszawie, jak i wo-
jewództwie. Przy wsparciu mieszkań-
ców stała się dodatkowym argumentem 
w skutecznym pozyskaniu środków przez 
Prezydenta Krzysztofa Hildebrandta. 
Dzięki działaniom Prezydenta Wejhero-
wa i wszystkim, którzy podpisali petycję 
Wejherowo dostało 18,8 mln zł dotacji na 
tę inwestycję.

Władze Wejherowa bardzo skutecznie 
zdobywają pieniądze zewnętrzne na in-
westycje potrzebne mieszkańcom. Tylko 
w ciągu ostatnich niespełna 4. miesięcy 
pozyskano łącznie rekordowe 57,4 mln zł 
dotacji dla miasta. W październiku 2021 
- 24,1 mln zł na budowę nowego odcin-
ka ulicy Karnowskiego i przebudowę ul. 
Budowlanych, w styczniu 2022 r. - 14,5 
mln zł na budowę budynku nowego ko-
munalnego i teraz 18.782.500,00 zł na 
zadanie pn.: „Budowa bezkolizyjnego po-
wiązania drogowego łączącego północną 
i południową cześć miasta Wejherowa 
oraz drogę krajową nr 6 wraz z obiektami 
mostowymi (węzeł ZRYW)”. Dla porów-
nania, wydatki na wszystkie zeszłoroczne 
inwestycje, których było przecież dużo, 
wyniosły 46,1 mln zł.

Przyznanie miastu dotacji z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg 2022 na budowę 
długo wyczekiwanego węzła ZRYW było 
dogodną okolicznością do spotkania na 
Śmiechowie w miejscu przyszłej inwestycji 
przedstawicieli rządu z samorządowcami. 
Wzięli w nim udział m.in. wiceminister 
infrastruktury Marcin Horała, wojewo-
da pomorski Dariusz Drelich, prezydent 
Wejherowa Krzysztof Hildebrandt i staro-
sta wejherowski Gabriela Lisius.

Źródło: UM Wejherowo

Są pieniądze na węzeł ZRYW
WEJHEROWO | Władze Wejherowa pozyskały 18,8 mln zł dotacji na dalszą budowę węzła ZRYW na Śmiechowie z Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg. To sukces Wejherowa i kolejna inwestycja oczekiwana przez mieszkańców.
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Wybudują drogę krajoWą do „atomóWki”
poWiat | pomorscy drogowcy poinformowali o swoich planach dotyczących budowy drogi, która ma połączyć tzw. trasę kaszubską z planowaną elektrownia atomową. nowa trasa 
ma przecinać m.in. teren gminy choczewo.
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Działania projektowe skierowane są 
łącznie do 2448 uczniów i 28 nauczycie-
li szkół podstawowych z gmin objętych 
projektem, a całkowity koszt otrzyma-
nego wsparcia wyniesie ponad 2 mln zł. 
Zajęcia będą prowadzone w 14 szkołach 
podstawowych oraz w Yacht Clubie 
Rewa. Przez trzy najbliższe semestry, 
do końca czerwca 2023 roku, w szko-
łach, które przystąpiły do projektu będą 
organizowane kółka żeglarskie, prak-
tyczne zajęcia żeglarskie, wyjazdy do 
związanych z edukacją morską i żeglar-
ską oraz pikniki naukowo-żeglarskie. 
Prowadzone będzie także doradztwo 
zawodowe dotyczące branż charaktery-
stycznych dla regionów nadmorskich.
W Gminie Miasto Reda do projektu 
przystąpiło 480 uczniów i 6 nauczycieli 
z trzech placówek oświatowych. Są to: 
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 przy 
ul. Łąkowej 36, Zespół Szkolno-Przedsz-
kolny nr 2 przy ul. Zawadzkiego 12 oraz 
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Drzeż-
dżona przy ul. Rekowskiej 36.
- Nie da się ukryć, że najbardziej wycze-
kiwane są zajęcia na wodzie, prowadzo-

ne w Yacht Club Rewa. Jednak oprócz 
zajęć dla uczniów, w projekcie znalazły 
się także elementy doskonalenia za-

wodowego nauczycieli – mówi Łukasz 
Kamiński, zastępca burmistrza Redy 
– Pedagodzy będą przygotowywani do 

pracy metodą projektów i do prowadze-
nia zajęć żeglarskich. Przewidziane są 
także inne formy wsparcia nauczycieli, 

jak włączanie cyfrowe – wykorzystanie 
elementów cyfryzacji w edukacji mor-
skiej i żeglarskiej, efektywne włączanie 
elementów edukacji morskiej do pod-
stawy programowej, a także kompeten-
cje naukowo-techniczne dla edukacji 
morskiej.
Projekt nr RPPM.03.02.01-22-0006/21 
„Pomorskie Żagle Wiedzy - Partner-
stwo Gminy Kosakowo” realizowany 
będzie do czerwca 2023 roku. Liderem 
projektu jest Gmina Kosakowo. Partne-
rami projektu są Gmina Miasto Reda, 
Gmina Puck, Gmina Miasta Puck, 
Gmina Wejherowo, Gmina Mikołajki 
Pomorskie, Samorząd Województwa 
Pomorskiego, Stowarzyszenie Przyja-
ciół Ekologicznej Szkoły Społecznej 
w Rumi oraz Yacht Club Rewa. Głów-
nym celem projektu jest podniesienie 
jakości pracy szkół i placówek poprzez 
kompleksowe wspomaganie rozwoju 
szkoły rozumianego jako ścisłe zespo-
lenie systemu wsparcia nauczycieli ze 
zdiagnozowanymi potrzebami ucznia 
i szkoły.
Źródło: UM Reda

OgłOszenie 1/2022/DB
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Reda rozwija żagle. „Pomorskie 
Żagle Wiedzy”

REda | W letnim semestrze w trzech redzkich szkołach ruszają zajęcia w ramach projektu „Pomorskie Żagle Wiedzy - Partnerstwo Gminy Kosakowo”, 
w którym partnerem jest Gmina Miasto Reda.
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Funkcjonuje tam nowoczesne Centrum 
Sportowe, a mieszkańcy tej i sąsiednich 
miejscowości nie muszą jeździć do Trój-
miasta, aby skorzystać z atrakcji basenów 
i hal sportowych. 

Ścianka wspinaczkowa, korty do squ-
asha, siłownia z sauną, sale do fitnessu, 
hala sportowa i najważniejsze - basen 
z kameralną strefą aquapark. Oferta 
Centrum Sportowego w Kielnie wyglą-

da zachęcająco nie tylko dla mieszkań-
ców. Atutem kompleksu jest także jego 
lokalizacja. Szemud to wiejska gmina, 
która liczy mniej niż dwadzieścia tysięcy 
mieszkańców. Dostępność i atrakcyjność 
centrum sportowego to coś, czego pozaz-
drościć mogą gminy w całej Polsce.

Walory dużego miasta W małej 
gminie
Centrum Sportowe w Kielnie ma w swo-
jej ofercie szereg atrakcyjnych zajęć 
z szkółkami pływackimi. Organizowane 
są również zapachowe seanse aromatera-
peutyczne z saunamistrzem oraz nauka 
wspinaczki z profesjonalnymi instruk-
torami. A wszystko w atrakcyjnej cenie, 
niejednokrotnie kilka razy niższej niż 
w pomorskich aquaparkach.
Z oferty korzystają również uczniowie 
okolicznych szkół podstawowych – taka 
forma aktywności zachęca do udziału 
w lekcjach WF-u.
- W drugim tygodniu ferii nasze Cen-
trum wzbogaciło się o wyjątkową gratkę 
dla dzieci. Stworzyliśmy na basenie tor 
przeszkód, który będzie dostępny dla 
wszystkich w cenie biletu do końca ferii 
zimowych – mówi Ryszard Kalkowski, 

wójt gminy Szemud. – Dodatkowo ba-
sen podczas tej przerwy, był dla dzieci 
i młodzieży do 18 roku życia za pół ceny. 
Cieszymy się, że mieszkańcy chętnie 
korzystają z przygotowanej oferty re-
kreacyjno-sportowej. Jesteśmy dumni 
z tego, że w naszej gminie powstają takie 
inwestycje.

Cała budowa kompleksu wraz z rozbu-
dową szkoły podstawowej i przebudową 
układu drogowego kosztowała ponad 30 
milionów złotych. Centrum sportowe 
w Kielnie otwarte jest codziennie, od po-
niedziałku do niedzieli działa od 7:00 do 
22:00, a w weekendy od 8:00 do 20:00.
źródło: UG Szemud
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Centrum Sportowe w Kielnie to 
fenomen w skali kraju

GMINa SZEMUd | Mała gmina może mieć duże możliwości. To nie hasło promocyjne, ale rzeczywistość. Można się o tym przekonać w Kielnie.
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Dokładnie na ulicy 10 Lutego 4/5 
w Wejherowie otwarto miejsce, w któ-
rym można zadbać o prawidłowy rozwój 
swojego dziecka. Program Potala Junior 
stawia na wczesne wykrywanie wad po-
stawy i skuteczną identyfikację dzieci 
zagrożonych wadami kręgosłupa gdyż 
prawidłowe i przede wszystkim szybkie 
zdiagnozowanie wady pozwala uniknąć 
dotkliwych dysfunkcji narządu ruchu 
w dorosłym życiu.

Nadrzędnym celem powstałego projek-
tu jest możliwość przesiewowego prze-
badania w jak najkrótszym czasie jak 
największej ilości dzieci z grupy podwyż-
szonego ryzyka, dlatego placówka, która 
posiada wykwalifikowaną kadrę zaprasza 
do współpracy również szkoły.

Pandemia doprowadziła do tego, że 
bardzo często uczniowie lekcje odbywają 
w domach co sprawia, że zainteresowa-
nie aktywnością fizyczną znacznie spada 
a wady postawy pogłębiają się. W Cen-
trum Diagnostyki i Terapii Wad Postawy 
specjaliści oferują indywidualne zajęcia 
i pracę z pacjentem w systemie 1/1, co ma 
kluczowe znaczenie w drodze do osiągnię-
cia prawidłowej i zdrowej sylwetki.

Centrum dysponuje sprzętem najwyż-

szej jakości, który umożliwia szybką 
i przede wszystkim bezinwazyjną diagno-
stykę. Trójwymiarowa analiza kręgosłupa 
to rewolucyjna i bardzo przyszłościowa 
kombinacja najnowocześniejszej techniki 
optycznej i cyfrowego przetwarzania da-
nych. To szybki i bezdotykowy, w więk-
szości przypadków również automatyczny 
– bez użycia markerów, pomiar oraz ana-
liza pleców i kręgosłupa pacjenta jak rów-
nież różnic w długości kończyn dolnych. 
Wyniki pomiaru są bardzo dokładne, 
a dzięki błyskawicznej transmisji obrazu 
do komputera analiza danych następu-
je natychmiast po wykonaniu badania. 
Dzięki pomiarowi możliwa jest dokład-
na diagnoza ułatwiająca dobór możliwie 
najlepszej indywidualnej terapii. Tech-
nologia formetrycznego pomiaru DIERS 
jest najbardziej rozpowszechnionym sys-
temem do analizy światło-optycznej 4D 
kręgosłupa i postawy.

Na miejscu System DIERS Pedoscan 
umożliwi przeprowadzenie analizy cho-
du, jest to statyczne i dynamiczne bada-
nie stóp. Płyta pomiarowa do mierzenia 
nacisku stóp rejestruje dokładne ułoże-
nie stopy oraz działających sił nacisku, 
zarówno w badaniu statycznym jak i dy-

namicznym. Dzięki temu możliwa jest 
precyzyjna detekcja sił reakcji działają-
cych  na stopę i środka ciężkości podczas 
stania i chodzenia. Oprogramowanie po-
zwala na wizualizacje rozkładu sił naci-
sku na stopę w czasie rzeczywistym.

Należy zaznaczyć, że przyczyny wad 
postawy są liczne. Poza przypadkami, 
w którym ich podłożem są wady wrodzo-

ne lub określone schorzenia. Rozwijają się 
zwykle bez uchwytnej przyczyny. Znaczą-
cą rolę odgrywają tu zapewne czynniki, 
powodujące częste przyjmowanie nie-
prawidłowego układu ciała, prowadzące 
z czasem do rozwoju i utrwalenia się na-
wyku nieprawidłowej postawy oraz sprzy-
jają rozwojowi wady. Pamiętajmy więc, że 
wady postawy są groźne dlatego, że kon-

sekwencje pojawiają się kilkanaście lat po 
wystąpieniu pierwszych symptomów.

Kompleksowa diagnostyka i terapia 
dzieci w Wejherowie

WEJHEROWO | Potala Centrum Terapii Kręgosłupa i Stawów poszerza swoją działalność o projekt dotyczący najmłodszych. W Wejherowie 
powstało nowe Centrum Diagnostyki i Terapii Wad Postawy. Osobą koordynująca działanie nowego Centrum jest mgr Katarzyna Guzek. 
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Wejherowo, ul. 10 lutego 4/5
tel.  ( 58 ) 670 43 08
junior@potala.pl
poniedziałek - środa 10 do 18
czwartek - piątek 8 do 16

– Od kilku tygodni pracujemy nad przy-
gotowaniem dokumentacji niezbędnej do 
wyłonienia wykonawców części zaplanowa-
nych na ten rok inwestycji – mówi Krzysztof 
Krzemiński, burmistrz Redy – W tej chwili 
najważniejsza jest dofinansowana ze środ-
ków rządowych przebudowa ulic Jodłowej 
i Topolowej. Poza tym przygotowujemy się 
do realizacji projektów Budżetu Obywatel-

skiego i corocznych prac przy ulepszaniu 
nawierzchni miejskich ulic.
Przebudowa ulic Jodłowej i Topolowej to 
inwestycja dofinansowana w 95% z Rzą-
dowego Funduszu Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych – edycja pierw-
sza. Polega na kompleksowej przebudowie 
dróg osiedlowych, jakimi są ulice Topolowa 
i Jodłowa, stanowiąc etap porządkowania 
infrastruktury drogowej w Ciechocinie. 
Jednoczesne uporządkowanie systemu 
kanalizacji deszczowej ma przeciwdziałać 
zalewaniu terenu w razie nagłych zdarzeń 
pogodowych. Program będzie realizowany 
poprzez promesy inwestycyjne udzielane 
przez Bank Gospodarstwa Krajowego. 
Spośród czterech zwycięskich projektów 
redzkiego Budżetu Obywatelskiego 2022 
trzy mają charakter inwestycyjny. Są to: zlo-
kalizowany przy skrzyżowaniu ulic Brzozo-
wej, Kazimierskiej i Nowej „Plac do ćwiczeń 
na świeżym powietrzu z klatką typu street 
workout”,  „Podwórko Betlejem – boisko do 
piłki nożnej” oraz „Budowa placu zabaw” 
przy Szkole Podstawowej nr 2, czyli budowa 
integracyjnego placu zabaw w systemie 
modułowym do ćwiczeń sprawnościowych 
dla dzieci wieku 7-15 lat.
- Potencjalnych wykonawców zachęcamy 
do śledzenia Platformy Zakupowej w Biu-
letynie Informacji Publicznej Gminy Miasto 
Reda i w momencie ogłoszenia postępowa-
nia - składania ofert w naszych przetargach 
– dodaje Krzysztof Krzemiński.
Źródło: UM w Redzie

reda przygotoWuje Wiosenne przetargi
reda | idzie wiosna, co oznacza wejście w kolejny sezon budowlany. W redzkim magistracie 
urzędnicy sprawdzają ostatnie detale przed ogłoszeniem przetargów na planowane roboty. 

fot. UM w Redzie
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To warsztaty teatralne, podczas których uczestnicy 
w ciągu 5 dni tworzą spektakl, ostatniego dnia po-
kazywany uroczyście zaproszonym gościom. W tym 
roku, w pierwszym tygodniu ferii Bajeczne Spotka-
nia odbywały się w Szkole Podstawowej w Bojanie. 
Tu pragniemy serdecznie podziękować Pani Dy-
rektor Danucie Mostrąg za umożliwienie przepro-
wadzenia warsztatów w zawsze gościnnej szkole. 
Dziękujemy również pracownikom szkoły (paniom 
sekretarkom, woźnym, panu konserwatorowi), któ-
rzy z życzliwością pomagali w każdej sytuacji.

Spektakl, który trwał 20 min., a przecież powstał 

w ciągu zaledwie kilku dni, powstał na kanwie 
„Opowieści z Narni” i nosił tytuł „Lew, Czarowni-
ca i Stara Szafa”. L.C. Lewisa. Nie była to, oczywi-
ście, adaptacja znanej opowieści a powstało jedynie 
przedstawienie nią inspirowane, jednak dało reżyse-
rom i młodziutkim adeptom sztuki teatralnej wiele 
radości i satysfakcji.

W warsztatach w Bojanie wzięło udział 17 dzieci 
w wieku od 7 do 12 lat a pracowali z nimi  znani 
z wielu realizacji teatralnych Aleksandra Perz i Be-
niamin Koralewski.

Źródło: UG Szemud

Bajeczne spotkania teatralne
GMINa SZEMUd | W czasie ferii zimowych GCKSiR od kilku już lat zaprasza dzieci i młodzież do 
spędzania czasu w atmosferze teatru. „Bajeczne Spotkania Teatralne”.
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Od lat wyprowadzał sportowców różnych 
dyscyplin z poważnych kontuzji a swoją 
dokładnością i ogromnym zaangażowa-
niem pomagał wrócić im do pełni zdrowia. 
Specjalizował się w fizjoterapii sportowej 
i ortopedycznej, leczeniu schorzeń i dole-
gliwości bólowych kręgosłupa, odnowie bio-
logicznej oraz terapii manualnej. Po pomoc 
mógł zgłosić się do niego dosłownie każdy, 
zarówno osoby, które potrzebowały wspar-
cia fizjoterapeuty i dla których niezbędna 
była rehabilitacja. Współpracował ze spor-
towcami takimi jak Rafał Kownatke, Mate-
usz Ostaszewski, Sebastian Kurek, Maciej 
Hirsz, Bartłomiej Grubba, Krzysztof Kac-
nerski, Marcin Chabowski. Wielokrotnie 
przekazywał swoją wiedzę i umiejętności 
uczniom kierunku technik masażysta. We-
dług pacjentów Adam był wybitnym specja-
listą, któremu wielu zawdzięcza powrót do 
pełnej sprawności. Zawsze życzliwy i empa-
tyczny, udowadniał, że swoją pracę wyko-
nywał na bardzo wysokim poziomie a każ-
de spotkanie z nim odciskało w człowieku 
pewien ślad. Dzieło jakim jest FactoryMed 
pozostanie kontynuowane przez zaufanych 
mu współpracowników. Jego wielką pasją 
były góry, gdzie zmarł w tragicznych oko-
licznościach. Rodzinie i bliskim składamy 
najszczersze wyrazy współczucia.

Redakcja gwe24.pl 

Odszedł wybitny specjalista
W piątek 18 lutego świat dla lokalnego środowiska sportowego zatrzymał się. Odszedł Adam 

Makowski, znany i ceniony na całym Pomorzu magister fizjoterapii, właściciel Centrum Zdrowia 
i Rehabilitacji FactoryMed w Wejherowie. 

Łącząc się w bólu z Rodziną i Bliskimi
składamy 

Panu

Czesławowi 
MakowskieMu 

wyrazy głębokiego współczucia i żalu
z powodu tragicznej śmierci

sYNa 
aDaMa

Koleżanki i Koledzy 
ze Związku Inwalidów Wojennych RP 

Oddział Wejherowo

OgłOszenie 53/2022/DB

Wyrazy głębokiego współczucia
Panu

MiChałowi krYża
Radnemu Rady Miejskiej Rumi 

oraz Bliskim z powodu śmierci

MaMY
Śp. urszuli 

krYża
Składają

Przewodniczący Rady Miejskiej Rumi
Krzysztof Woźniak

Burmistrz Miasta Rumi
Michał Pasieczny

oraz Radni Rady Miejskiej Rumi

OgłOszenie 52/2022/DB

Naszej Koleżance

agNieszCe 
grzYwaCz

pracownikowi
Urzędu Miasta w Redzie 

składamy wyrazy głębokiego
żalu i współczucia

oraz słowa otuchy i wsparcia
z powodu śmierci

oJCa
Krzysztof Krzemiński

Burmistrz Miasta Redy
wraz z pracownikami

OgłOszenie 55/2022/DB

„Ci, których kochamy, nie umierają nigdy, bo miłość to nieśmiertelność”. 
     Emily Dickinson

OgłOszenie 56/2022/DB

Śp.
gerarDa 

grzeNkowiCza

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pogrążonej w żalu Rodzinie i Bliskim
najszczersze wyrazy współczucia składają:

radnego i kadencji rady powiatu wejherowskiego
w latach 1999-2002

Przewodniczący Rady
Powiatu Wejherowskiego

Józef Reszke
wraz z Radnymi

Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius

wraz z Zarządem Powiatu
i współpracownikami
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Ferie w bibliotece

Odbyły się liczne spotkania, warsztaty 
m.in. taniec nowoczesny; laleczki makra-
mowe; rosnące farby; origami; kulinarne-
gofry. Ponadto z okazji Walentynek odbyły 
się warsztaty tworzenia oryginalnych kar-
tek, szycia serc oraz lampionów. Uczestnicy 
dodatkowo umilali sobie czas grając w gry 
planszowe oraz biorąc udział w otwartych 
zajęciach gitarowych. Młodzież budowa-
ła roboty z klocków Lego Mindstroms, 
a młodsze dzieci brały udział w warszta-
tach z robotem Photon. Również odbyły 
się warsztaty z Teatrzykiem Kamishibai 
(jap. kami-shibai, kami – papier, shibai – 
teatr, przedstawienie, dramat, sztuka – te-
atr ilustracji, teatr obrazkowy, dosłownie: 
papierowy teatr). Jest to tradycyjna japoń-
ska sztuka opowiadania historii za pomo-

cą ilustracji wykonanych na kartonowych 
planszach, wsuwanych do małej, płaskiej, 
drewnianej, otwartej częściowo skrzynki, 
pełniącej rolę sceny/ekranu. Dzieci miały 
przyjemność wysłuchania jednej z opo-
wieści, a na części warsztatowej wykonały 
na kartach swoje opowiadania i przedsta-
wiały w teatrzykach. Było to dla większości 
nowe doświadczenie, które spotkało się 
z dużą aprobatą.

-Wszystkim uczestnikom dziękujemy za 
wspaniale spędzony zimowy czas i zapra-
szamy do naszych bibliotek przez cały rok! 
Zapraszamy również do oglądania galerii 
zdjęć z ferii na naszej stronie internetowej 
www.biblioteka.szemud.pl – informuje ze-
spół Bibliotekarzy.

Źródło: UG Szemud

GMINa SZEMUd | Podczas tegorocznych ferii zimowych wszystkie Biblioteki Publiczne Gminy Szemud przygotowały szeroką ofertę dla dzieci i młodzieży.
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Mimo ograniczeń związanych z pandemią 
COVID-19 na dzieci i młodzież z Wejhero-
wa czekało sporo atrakcji. Dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej Ewelina Magdziarczyk-
Plebanek mówi, że ze względu na pandemię 
koronawirusa placówka postawiła w tym roku 
na mniejsze ilościowo grupy, ale większą ilość 
i różnorodność zajęć. W pierwszym tygodniu 
odbywały się warsztaty teatralne w kierun-
ku pantomimy i clownady, które prowadziła 
Aneta Dębek-Moszczyńska, a także warsztaty 
gry na bębnach. Natomiast w drugim tygo-
dniu miały miejsce warsztaty kreatywne i ar-

tystyczne, w tym własnoręczne wykonywanie 
biżuterii i obrazków z nici na deseczkach oraz 
zajęcia ze wstępem do programowania z robo-
tami Photon. Ponadto biblioteka zorganizowa-
ła też „Piątki z planszówkami” wykorzystując 
gry znajdujące się w zasobach własnych.

Instruktor Joanna Bojke z WCK informu-
je, że przez prawie cały okres ferii zimowych 
odbywały się zajęcia ceramiczne w dwóch 
grupach wiekowych pod kierunkiem Karo-
liny Tylki, inspirowane filmem „Wiki i jej 
sekret”, którego głównym motywem był 
uratowany mały wilczek. Jak każdego roku 

w Filharmonii Kaszubskiej dzieci uczest-
niczyły w zajęciach z tańca nowoczesnego 
i współczesnego z elementami jazzu i chore-
ografii pod kierunkiem Elżbiety Czeszejko. 
Ponadto brały udział m.in. w zajęciach pla-
stycznych z Aleksandrą Mazurkiewicz-Ties-
sler, w warsztatach teatralnych, fotograficz-
nych, budowania domków dla nietoperzy, 
które trafią do parku na drzewa oraz bud dla 
piesków. W każdej z grup brały udział dzieci 
niepełnosprawne, a więc zajęcia miały cha-
rakter integracyjny.

Źródło: UM Wejherowo
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Ferie zimowe pełne atrakcji
WEJHEROWO | Wejherowskie Centrum Kultury i Miejska Biblioteka Publiczna przeprowadziły w okresie ferii zimowych interesujące zajęcia 
dla dzieci i młodzieży, podczas których mogły w ciekawy i pożyteczny sposób spędzić wolny czas.

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przyznane 
zostało dofinansowanie w wysokości 2 043 765 złotych co 
stanowi 50% wartości przedsięwzięcia szacowanego na 4 
087 531 złotych.
W ramach zadania zostanie wykonana nowa nawierzchnia 
drogi na całym odcinku o długości 717 m o szerokości 5,5 
m, wybudowane zostaną wyniesione skrzyżowania oraz 
przejścia dla pieszych, chodniki o szerokości od 1,5m do 
2,5m (z odcinkowym dopuszczeniem ruchu rowerowego) 
oraz zjazdy o szerokości min. 3m, po obydwu stronach 
jezdni. Wykonane zostanie także oświetlenie drogowe 
wraz z doświetleniem przejść dla pieszych, budową kanału 
technologicznego oraz kanalizacji deszczowej. Na ukoń-
czeniu są już prace projektowe, a inwestycja rozpocznie się 
najprawdopodobniej w drugiej połowie roku. Zakończenie 
planowane jest na przyszły rok.
Źródło: UG Wejherowo

kolejne dofinansoWanie 
na budoWę drogi
gmina WejheroWo | gmina otrzymała dofinan-
sowania na realizację kolejnej inwestycji drogowej. 
pozyskano wsparcie na budowę ulicy strażackiej 
w bolszewie, która stanowi jedną z głównych osi ko-
munikacyjnych miejscowości.

fot. Ug Wejherowo
Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
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Prezydent Wejherowa Krzysztof Hil-
debrandt podpisał w dniu 17 lutego br. 
w Ratuszu umowę z wykonawcą robót fir-
mą Kruszywo Sp. z o.o o wartości ponad 9 
mln zł. Udział finansowy w tej inwestycji 
w kwocie 2,3 mln zł zadeklarowało Staro-
stwo Powiatowe w Wejherowie, a PEWIK 
sfinansuje prace w zakresie swojej sieci 
w kwocie ponad 74 tys. zł.
- Realizacja zadania składa się z dwóch 

elementów - informuje prezydent Krzysz-
tof Hildebrandt. - Pierwszy to cześć dro-
gowa obejmująca przebudowę w cało-
ści ul. Zamkowej od skrzyżowania z ul. 
Klasztorną i ul. Parkową do ul. Roszczy-
nialskiego i dalej ul. Roszczynialskiego do 
skrzyżowania z ul. Wniebowstąpienia. Te 
odcinki ulic są złym stanie technicznym. 
Przebudowany zostanie most drogowy 
nad rzeką Cedron i zmieniony na łagod-

niejszy promień łuku drogi. Spowoduję 
to zmianę lokalizacji skrzyżowania i po-
prawi bezpieczeństwo na tym odcinku 
drogi. Jezdnia otrzyma nawierzchnię bi-
tumiczną, a po obu stronach chodniki, 
a także przejścia dla pieszych. Zakres ro-
bót obejmuje również przebudowę kanali-
zacji deszczowej, budowę oświetlenia oraz 
przebudowę kolidującej sieci wodociągo-
wej i sanitarnej. Z uwagi na zabytkową 

zabudowę tej części miasta przewidziany 
jest stały nadzór archeologiczny nad pro-
wadzonymi pracami.
- Drugi element zadania to kompleksowe 
zagospodarowanie terenu przy ul. Zam-
kowej, na którym zostanie wybudowa-
nych ponad 70 miejsc postojowych dla 
samochodów osobowych oraz 8 miejsc 
postojowych przewidzianych na autobusy 
turystyczne – dodaje zastępca prezydenta 
Beata Rutkiewicz. - Nawierzchnia par-
kingów zostanie utwardzona geokratą, 
a całość płytami ażurowymi MEBA. Nato-
miast ciągi piesze otrzymają nawierzchnię 
z kostki brukowej. Zważywszy na rekre-
acyjno-turystyczny charakter tego miejsca 
zostanie tutaj zamontowanych 7 komple-
tów stołów i ławek, 5 wiat drewnianych 
i toaleta automatyczna. Oczywiście zo-
stanie nasadzona zieleń. Ponadto zostaną 
wyremontowane umocnienia brzegowe 
rzeki Cedron na odcinku od mostu drogo-
wego w ul. Zamkowej do Pałacu Przeben-
dowskich wraz z remontem konstrukcji 
koła wodnego i zastawki oraz pomostem 
zlokalizowanych przy dawnym młynie. 
W ramach zagospodarowania zostanie 
odtworzona nieistniejąca obecnie kładka. 
Projektowane kładki piesze nawiązywać 

będą swoim charakterem do rozwiązań 
parkowych charakterystycznych dla tego 
terenu. Zaprojektowano rozwiązania 
analogiczne do zastosowanych nieopodal 
W Parku Miejskim, co pozwoli zachować 
spójność i estetyczny wygląd terenów 
przyległych do Parku.
Jest to kolejna inwestycja, o realizację któ-
rej skutecznie zabiegali miejscy radni ze 
Śródmieścia - Piotr Bochiński i Wojciech 
Kozłowski.
- Namawialiśmy prezydenta, aby ulica zo-
stała przebudowana na odcinku od Książ-
nicy prof. Labudy aż do skrzyżowania 
z ul. Wniebowstąpienia, gdyż tam droga 
jest w naprawdę złym stanie - mówi radny 
Piotr Bochiński - Zdajemy sobie sprawę, 
że środki są ograniczane i tym bardziej 
cieszymy się z takiego zakresu inwestycji.
- Dziękujemy w imieniu mieszkańców 
również za to, że zostanie wybudowany 
parking przy ul. Zamkowej na potrzeby 
Książnicy prof. Gerarda Labudy, Muzeum 
i Parku Miejskiego – podkreśla radny 
Wojciech Kozłowski. - Jest to bardzo po-
trzebne, wystarczy spojrzeć jak dużo ludzi 
odwiedza nasz park i ile samochodów za-
trzymuje się w jego pobliżu.
Źródło: UM Wejherowo
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Wkrótce przebudowa ulicy 
Zamkowej wraz z budową parkingu

WEJHEROWO | Miasto Wejherowo przystępuje do przebudowy ul. Zamkowej wraz z budową parkingu oraz do przebudowy części ul. Roszczynialskiego. 
Roboty budowlane rozpoczną się wkrótce i zostaną ukończone w III kwartale 2023 roku.



www.gwe24.pl/aktualności Piątek, 25 lutego 202210

Standardowy pączek z marmoladą to 
około 300 kalorii, a średnio Polacy zjadają 
więcej niż jedną sztukę. Żeby spalić kalorię 
z jednego pączka nie trzeba się nawet 
wybierać na siłownię, wystarczy wchodzić 
po schodach przez 22 minuty lub 40 minut 
jeździć rowerem. 
Innymi formami aktywności może być 
godzinny streching lub godzina aerobiku 
w wodzie. Dla osób nie lubiących aż tak 
sportu też się coś znajdzie. W zamian za 
zjedzenie jednego pączka można  oglądać 
telewizje przez 4 godziny bez podjadania, 
biec powoli przez 32 minuty lub odkurzać 

przez 90 minut albo tańczyć przez 30 
minut.
Warto też pamiętać, że jeden czy dwa 
pączki nie zniweczą planów związanych 
z odchudzaniem czy zdrowym odżywianiem. 
Najważniejsze są nasze nawyki żywieniowe, 
których się nauczyliśmy. Drobne odstępstwa 
od diety nie są złe, trzeba jednak postawić 
sobie granicę i wiedzieć na ile możemy sobie 
pozwolić by jednak dalej sukcesywnie dążyć 
do wybranego celu. Pamiętajmy by jednak 
pączkiem nie zastępować posiłków, które 
zawierają cenne wartości odżywcze w po-
równaniu do słodkiego odstępstwa.

jak zgubić pączka?
poWiat | słodkie szaleństwa za nami. co możemy zrobić by zgubić zjedzone kalorie?

fot. pixabay.com
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OgłOszenie 57/2022/DB

KOMUNIKATY WÓJTA
GMINY WEJHEROWO

Deklaracja o posiadanym źródle ciepła. 

zawiadamia się właścicieli/zarządców nieruchomości o konieczność 
złożenia deklaracji, która dotyczy źródła ciepła i spalania paliw  
(Centralna ewidencja emisyjności Budynków – CeeB). Dotyczy 
istniejących i nowy budynków.

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. 

Ogłoszenie o naborze kandydatów na rzeczoznawców szacowania 
wartości zwierząt

Wójt gminy Wejherowo zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie 
rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza 
weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz. U. z 2009 
r. nr 142 poz. 1161), ogłasza nabór na rzeczoznawcę w celu 
przeprowadzania szacowania wartości zwierząt, utraconych 
w wyniku działań związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych 
w terminie do dnia 18 marca 2022 r.  

szczegóły i wnioski dostępne na stronie internetowej i BiP gminy 
Wejherowo oraz na tablicy ogłoszeń. Dodatkowe informacje: 
p. Aleksandra goyke 58 677-97-31. 

Drzwi się nie zamykały, a kolejka rosła
WEJHEROWO | Dziesiąta już edycja akcji „Super pączki pomagają dzieciom”, jak każda poprzednia, cieszyła 
się dużym zainteresowaniem. Chętni do kupienia pączków musieli ustawiać się na zewnątrz cukierni.

Dzięki tej inicjatywie 5% od zebranej kwoty 
ze sprzedaży słodkości zostanie przekazane na 
wsparcie fundacji.

Tak ten intensywny dzień opisywała Elżbieta 
Wenta, właścicielka cukierni:

-Dzisiejszy dzień przebiega bardzo dobrze. Pie-
kliśmy pączki całą noc, nadal je pieczemy i mamy 
nadzieję, że dla wszystkich wystarczy. Jest to już 
dziesiąta jubileuszowa akcja „Super pączki po-
magają dzieciom”, z której pieniądze zostaną 
przekazane na Fundację Wspierania „Razem po 
sukces” na potrzeby dzieci związane ze spędza-
niem wolnego czasu, z rozrywką i zabawą.

Praca w cukierni nie ustaje. Witryny sklepowe 
tak szybko jak były uzupełniane, tak samo były 
również opróżniane przez gości cukierni. Już 
niedługo będziemy mogli poznać finał całej ak-
cji. Tego dnia kalorie liczyły się ujemnie.

M. F.
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21.02.22
08:30 - Zerwane opierzenie na Hali widowiskowo 

sportowej GOSRiT na ulicy Mickiewicza w Luzinie, 
wyjeżdża OSP Luzino.

09:05 – OSP Gniewino wyjeżdża do pochylonego 
drzewa nad jezdnią w Gniewinie na ulicy Słonecz-
nej.

10:13 – OSP Strzepcz zostaje zadysponowane do 
usunięcia pochylonych drzew przy szkole podsta-
wowej na Głodnicy.

10:16 – Niebezpiecznie pochylone drzewo nad 
ogrodzeniem na ulicy Łąkowej w Gościcinie, inter-
wencja OSP Gościcino.

11:04 - OSP Choczewo zostało zadysponowane do 
drzewa zagrażającego powaleniem na drogę powia-
tową DP 1322G, przed miejscowością Gościęcino.

10:55 – Ponowny wyjazd OSP Luzino, tym razem 
pożar makulatury i drzewa składowanego w ko-
tłowni budynku jednorodzinnego na ulicy Letniej 
w Luzinie.

11:34 – OSP Kielno interweniuje przy zalanej po-
sesji w Kielnie.

11:38 – OSP Gościcino wyjeżdża do zalanej drogi 
w Gowinie, skrzyżowanie Wichrowe Wzgórza z uli-
cą Równą.

14:17 - Kolejny wyjazd OSP Choczewo do po-
walonego drzewa przed miejscowością Łętowo. Po 
przybyciu na miejsce zdarzenia zastano powalone 
drzewo na drodze powiatowej, blokujące przejazd 
w obu kierunkach.

14:25 – Alarm OSP Kostkowo, powalone drzewo 
na trasie Kostkowo – Dąbrówka.

15:40 – OSP Luzino i JRG 1 Wejherowo interwe-
niują przy przepełnionym zbiorniku retencyjnym 
na ulicy Gdańskiej w Kębłowie.

15:44 – OSP Gościcino udziela pomocy mężczyź-
nie na ulicy Równej w Gościcinie.

16:53 - To już trzeci dzisiaj alarm dla OSP Choczewo 
dotyczący powalonego drzewa. Tym razem na drogę 
gminną w miejscowości Kopalino na ulicy Sosnowej.

16:58 – Ponowny alarm dla OSP Luzino, pochy-
lone drzewo nad drogą powiatową w Kębłowie na 
ulicy Chłopskiej.

17:24 – Kolejny wyjazd OSP Gniewino. Interwen-
cja dotyczyła pochylonych drzew nad jezdnią na uli-
cy Alpejskiej w Perlinie.

17:25 – Alarm OSP Luzino, sprawdzenie zagroże-
nia na ulicy Modrzewiowej w Kębłowie.

18:28 - OSP Choczewo zostaje zadysponowane do 
pożaru sadzy w przewodzie kominowym budynku 
wielorodzinnego, w miejscowości Zwartowo 8.

19:11 – Kolejny wyjazd OSP Luzino, pożar śmieci 
w pustostanie na ulicy Sobieskiego w Luzinie. Na 
miejscu również JRG 1 Wejherowo.

20:35 – Ponowna interwencja OSP Kostkowo. 
Pochylone drzewo nad drogą na trasie Kostkowo - 
Chynowie.

21:54 – Alarm OSP Gniewino, drzewo zagraża-
jące powaleniem na budynek na ulicy Pomorskiej 
w Gniewinie.

Interwencje 
straży pożarnej

POWIat | Trudne warunki atmosferyczne na terenie powiatu wejherowskie-
go sprawiły, że bardzo często była potrzebna pomoc straży pożarnej. Poniżej 
raport interwencji z jednego, intensywnego dnia.
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Straż Miejska otrzymała zgłoszenie, 
że w jednej z klatek schodowych 
na osiedlu Fenikowskiego w Wej-
herowie leży nieznany mężczyzna. 
Przybyli na miejsce zdarzenia 
funkcjonariusze obudzili mężczy-
znę. Okazało się, że ten znajduje 
się w stanie nietrzeźwości. Obok 
niego stał wózek inwalidzki, który 
należał do Szpitalnego Oddziału 
Ratowniczego w Wejherowie. To na 
nim prawdopodobnie mieszkaniec 
Wejherowa przyjechał na osiedle 
pomimo tego, że zamieszkuje po 
drugiej stronie miasta.
W sprawie nieobyczajnego wybry-
ku i przywłaszczenia szpitalnego 
wózka trwają czynności wyjaśnia-
jące. Wózek został odwieziony do 
właściciela.
Źródło: sm.wejherowo.pl

na Wózku przyjechał na osiedle
WejheroWo | pacjent przyjechał wózkiem inwalidzkim z sor na osiedle fenikowskie-
go. drzemkę urządził sobie w klatce schodowej leżąc obok wózka.

fot. sm.wejherowo.pl
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Dyżurny wejherowskiej komendy otrzymał zgło-
szenie o tym, że na jednej z wejherowskich posesji 
mogło dość do włamania. Na miejsce natychmiast 
pojechali policjanci prewencji. Kiedy dojechali, 
sprawca opuszczał posesję ciągnąc za sobą ko-
siarkę i próbował oddalić się w innym kierunku. 
Zachowanie mężczyzny było bardzo podejrzane, 
a funkcjonariusze dodatkowo ujawnili za bramą 
wjazdową porzuconą, otwartą kłódkę. Jak się 
okazało sprawca włamał się do środka drewnia-
nej szopy, uszkodził i zerwał skobel wraz kłódką, 
a następnie ukradł znajdującą się wewnątrz ko-

siarkę o wartości 1000 zł.
Policjanci zatrzymali 41-latka i doprowadzili do 

wejherowskiej komendy. Podejrzany usłyszał za-
rzut kradzieży z włamaniem, która zagrożona jest 
karą do 10 lat pozbawienia wolności. Odzyskana 
kosiarka została zwrócona właścicielowi.

W tym miesiącu to już kolejna obywatelska po-
stawa mieszkańców, a dzięki szybko przekazanej 
dyżurnemu informacji o włamaniu zatrzymany 
przez policjantów sprawca odpowie przed sądem 
za popełnione przestępstwo.

Źródło: KPP Wejherowo

Próbował ukraść kosiarkę, nie 
udało się
WEJHEROWO | Na jednej z posesji najprawdopodobniej doszło do włamania. Funkcjonariusze zatrzymali 
złodzieja niemal na gorącym uczynku kradzieży kosiarki.
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Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wej-
herowie zatrzymali poszukiwanego przez wymiar 
sprawiedliwości mężczyznę, którego ponadto 
podejrzewali o posiadanie znacznych ilości nar-

kotyków. W trakcie zatrzymania 28-latka, pod-
czas przeszukania jego odzieży potwierdziły się 
przypuszczenia funkcjonariuszy, ponieważ w kie-
szeniach jego kurtki znaleźli woreczki z różnymi 
substancjami oraz suszem roślinnym. Po zbadaniu 
tych substancji testerem do wykrywania narkoty-
ków okazało się, że była to amfetamina o wadze 
ponad 180 gramów oraz marihuana o wadze pra-
wie 20 gramów. Zabezpieczone narkotyki zostały 
przekazane do badań przez biegłego specjalistę, 
a 28-latek został doprowadzony do wejherowskiej 
komendy.

Mężczyzna został już przesłuchany i usłyszał za-
rzut posiadania znacznej ilości narkotyków, za to 
przestępstwo grozi kara od roku do 10 lat pozbawie-
nia wolności. Mężczyzna został już przewieziony do 
zakładu karnego, w którym spędzi ponad 2 lata.

Źródło: KPP Wejherowo
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W kieszeniach kurtki były 
dowody przestępstwa
WEJHEROWO | Policjanci z wejherowskiej komendy zatrzymali 28-latka podejrzanego o posiadanie 
znacznych ilości narkotyków. Mężczyzna usłyszał zarzuty, za posiadanie znacznych ilości narkotyków.

Policjanci z Rumi otrzymali zgłoszenie 
o kradzieży katalizatora z hondy crv. Z za-
wiadomienia wynikało, że złodziej ukradł 
cały układ wydechowy, czym spowodował 
straty na kwotę prawie 8 tys. zł. Kryminalni 
natychmiast zajęli się sprawą i ustalili, że 
sprawcą kradzieży jest 31-latek z Redy. 
Funkcjonariusze pojechali do jego domu 
i zatrzymali mężczyznę. Został dopro-
wadzony do Komisariatu Policji w Rumi. 
Podczas sprawdzania odzieży zatrzyma-
nego policjanci znaleźli przy nim 3 tabletki 
extasy. Narkotyki zostały zabezpieczo-
ne, a mężczyzna przesłuchany. Łącznie 
usłyszał dwa zarzuty dotyczące kradzieży 
katalizatora oraz posiadania narkotyków.
Kradzież mienia jest przestępstwem, za 
które grozi kara do 5 lat pozbawienia wol-
ności, za posiadanie narkotyków grozi kara 
do 3 lat pozbawienia wolności.
Źródło: KPP Wejherowo

zarzuty za kradzież i narkotyki
rumia | kryminalni z pracując nad sprawą zgłoszonej kradzieży katalizatora, ustalili toż-
samość i zatrzymali sprawcę przestępstwa, którym okazał się 31-latek z redy.

fot. KPP Wejherowo

ReKLAMA U/2021/PR
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Policjanci z wejherowskiej drogówki w nocy, około godziny 23:30 
zostali wezwani do Gościcina na ulicę Lęborską, gdzie miała miejsce 
kolizja. Kierowca samochodu audi A3 stracił panowanie nad pojaz-
dem, zjechał na pobocze i dachował.

Został sprawdzony alko-testem, miał prawie dwa promile alkoholu 
w organizmie. Funkcjonariusze zatrzymali mu prawo jazdy oraz do-
wód rejestracyjny, a także ukarali mandatem karnym w wysokości 
3000 złotych za naruszenie przepisów w ruchu drogowym. Dodatkowe 
sprawdzenie w policyjnych systemach wykazało, że kierowca prawo 
jazdy posiadał od listopada 2021 roku.

Mężczyźnie grozi odpowiedzialność karna nie tylko za spowodowa-
nie kolizji drogowej, ale także utrata prawa jazdy za kierowanie samo-
chodem w stanie nietrzeźwości. Kierowanie pojazdem pod wpływem 
alkoholu jest zagrożone karą do 2 lat pozbawienia wolności.

Na miejscu zdarzenia działania prowadziła policja, straż pożarna 
oraz zespół ratownictwa medycznego.

Źródło: KPP Wejherowo

Dachowanie 
nietrzeźwego 
kierowcy
GOŚCICINO | 24-letni kierowca był nietrzeźwy, jadąc audi A3 dacho-
wał. Prawo jazdy miał zaledwie od listopada 2021 roku.
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Puchar Polski Strongman Rumia ponownie odbył 
się w hali widowiskowo – sportowej MOSiR. Na 
zawodach jak zawsze gościli czołowi zawodnicy 
z całej Polski. Widzowie w akcji mogli zobaczyć 
Szczechowskiego, Wejera, Cyrwusa, Kobylarza, 
Ziółkowskiego oraz Piskorza. Konkurencje przy-
gotowane przez Fundację Strongman, która była 
organizatorem zmagań to yok 380 kg – 15m w dwie 
strony, unoszenie axla gryf 140 kg nad głowę, mar-
twy ciąg na axlu gryfie 300 kg, uchwyt herkulesa na 
aucie oraz zegar.
W rolę sędziów kolejny raz wcielili się były Strong-
man Krzysztof Radzikowski oraz Dominik Abus, 
znani także z programu telewizyjnego „Gogglebox. 
Przed telewizorem”. Gościem specjalnym imprezy był 
Arkadiusz Tańcula, aktor i zawodnik Fame MMA.
Wydarzenie było nie tylko okazją, by zobaczyć zma-
gania siłaczy, ale i wspomóc ponownie Zosię Hinz 

- ciężko chorą mieszkankę Rumi, która cierpi na pę-
cherzowe oddzielanie się naskórka. Dochód z biletów 
wstępu i prowadzonych aukcji charytatywnych został 
przeznaczony na leczenie dziewczynki.
-Organizacja zawodów jak zawsze na wysokim pozio-
mie, bardzo lubię starty na Pomorzu. Udało się zgar-
nąć najwyższą lokatę czyli miejsce pierwsze, lecz nie 
było łatwo ponieważ Oskar Ziółkowski deptał po pię-
tach. Cieszy również fakt, że był to bardzo szlachetny 
start i mogliśmy pomóc Zosi. - mówi Robert Cyrwus, 
zwycięzca Pucharu Polski Strongman Rumia.
Klasyfikacja końcowa:
1. Robert Cyrwus
2. Oskar Ziółkowski
3. Dariusz Wejer
4. Rafał Kobylarz
5. Jakub Szczechowski
6. Paweł Piskorz

Puchar Polski 
Strongman Rumia
StRONGMaN | Tym razem zawodników dyscypliny Strongman mogli-
śmy podziwiać w Rumi. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem.

-To był znakomity występ podopiecznych 
trenera Waldemara Płotki, które po raz 
kolejny udowodniły, że są najlepszą drużyną 
naszego województwa – podkreśla Piotr 
Klecha, dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu 
Rekreacji i Turystyki w Luzinie.
Luzinianki w meczu przeciwko Gdańsz-
czankom oddały tylko dwa pojedynki. Ewa 
Krakowiak przegrała z Adrianną Licbarską 
0:3, w grze podwójnej duet Karolina Hołda 
i Magda Płotka uległy Adrianne Licbarskiej 
i Darii Kędziora 1:3.
W pozostałych pojedynkach Karolina Hołda 
pokonała Agnieszkę Brzeską 3:1 i Adriannę 
Licbarską 3:0, Ewa Krakowiak była lepsza 
od Agnieszki Brzeskiej 3:2, Maja Garbino 
ograła Beatę Traczyk-Kępę i Paulinę Prędę 
po 3:0, a Magda Płotka wygrała przy stole 
w rywalizacji z Julią Witkowską 3:1 i Beatą 
Traczyk-Kępą 3:0. Natomiast w drugim deblu 

zwyciężyły Krakowiak i Garbino z Brzeską 
i Traczyk-Kępą 3:1.
Przed luzińskimi tenisistkami pozostało jesz-
cze pięć ligowych kolejek. Po 12-tu meczach 
GOSRiT jest w połowie stawki, na 5. miejscu. 
Kolejne spotkanie nasze tenisistki rozegrają 
12 marca u siebie z ATS Białystok, który 
zamyka I-ligową tabelę.

derby pomorza dla tenisistek
tenis stołoWy | 13. kolejka i ligi kobiet w tenisie stołowym okazała się szczęśliwa dla 
zawodniczek gosrit energa mar-bruk zrb luzino. podopieczne trenera Waldemara 
płotki w derbach pomorza pokonały mrks gdańsk 8:2.

fot. gOsRiT Luzino

Takie zawody to wspaniała forma docenia wybitnej 
zawodniczki Ireny Szewińskiej, zdobywczyni siedmiu 
medali olimpijskich w lekkoatletyce, wiceprezes PKOl 
i członkini MKOl, która zmarła 29 czerwca 2018 roku-
,w wieku 72 lat. Najwybitniejsza lekkoatletka w dzie-
jach polskiego sportu, uznana najlepszą sportsmenką 
globu w 1974 roku, w igrzyskach wywalczyła trzy zło-
te, dwa srebrne i dwa brązowe medale. Była rekordzist-
ką Polski, Europy i świata w biegach na 100, 200, 400 
metrów, w skoku w dal i sztafetach.

Dla wielu utalentowanych lekkoatletów zawody były 
okazją do sprawdzenia formy na początku sezonu 
halowego. W Arenie Toruń młodzi adepci „królowej 
sportu” rywalizowali w biegach na 60 m, 60 m ppł, 
200 m, 300 m, 600 m, 1000 m, w skoku wzwyż, w dal, 
o tyczce oraz w pchnięciu kulą. W toruńskich zawo-
dach z bardzo dobrej strony zaprezentowała się licz-
na grupa młodych lekkoatletów UKS Jedynka Reda. 
W skład kadry trenerskiej weszli: Ilona Myszk, Tomasz 
Formella, Krzysztof Jędrzejewski i Anna Bałdyga.

Nasi medaliści :
Mistrzostwa Okręgu Pomorskiego
1. Wojciech Iwasiuta II miejsce U18 w biegu na 200m 

i III miejsce na 60 m
2. Liliana Tadda III miejsce U18 w pchnięciu kulą
3. Szymon Gdanietz II miejsce U16 wzwyż
4. Jerzy Podolski III miejsce U16 w pchnięciu kulą
5. Julia Żylla II miejsce U16 w 60m
6. Szymon Zbróg III miejsce U16 skok w dal
7. Olaf Mej II miejsce U14 w biegu na 200m
8. Bartłomiej Joryn III miejsce U14 w 60m

I Ogólnopolskim Mityngu Pamięci Ireny Szewiń-
skiej

1. Lea Kolasa II miejsce U12 w biegu na 200m
2. Milan Marcinkiewicz III miejsce U10 na 60m
3. Natan Zieliński V miejsce U10 na 60m
4. Melania Hebel V miejsce U10 na 60m
5. Szymon Gdanietz IV miejsce U16 wzwyż
6. Tomasz Kowalski V miejsce U12 na 600m
źródło: miasto.reda.pl

Doskonały start młodych 
sportowców
LEKKOatLEtYKa | W Mistrzostwach Okręgu Pomorskiego oraz wI Ogólnopolskim Mityngu Pamięci Ireny 
Szewińskiej (oba w Toruniu) wystartowało prawie 1000 młodych zawodników z całej Polski.
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