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Po wprowadzeniu sztandaru uczelni 
tradycyjny Gaudemaus odśpiewał chór 
"Gloria dei" z Nowego Dworu, dyrygo-
wany przez Tomasza Beckera.

W swoim wystąpieniu kończącym 
studia magisterskie na socjologii rektor 
uczelni prof. dr hab. Marcin Pliński pod-
kreślił, że to bardzo ważny dzień dla hi-
storii wejherowskiej uczelni, której mury 
opuszcza ponad trzydziestu pierwszych 
magistrów. Rektor zaznaczył, że urucho-
mienie tego kierunku nie było sprawą 
łatwą, bo koniecznością było pozyskanie 
do współpracy z uczelnią odpowiedniej 
ilości samodzielnych pracowników na-
ukowych z tytułami profesorów ze ściśle 
określoną specjalnością. Niebagatelne 
znaczenie miało też wsparcie formalne 
ze strony władz powiatu wejherowskiego 
i puckiego oraz miasta Wejherowa, a tak-
że NSZZ Solidarność i przedsiębiorców 

Pomorza, co ma znaczenie dla rozwoju 
regionalnego.

- Symboliczną datą dla uczelni był 23 
czerwca 2020 roku, kiedy odwiedził nas 
minister nauki i szkolnictwa wyższego 
Wojciech Murcek, by wręczyć zgodę na 
uruchomienie studiów magisterskich 
z socjologii na KPSW - powiedział prof. 
dr hab. Marcin Pliński gratulując ab-
solwentom decyzji o podjęciu studiów 
magisterskich na wejherowskiej uczelni, 
a przede wszystkim ich ukończenia.

Po wręczeniu dyplomów słowa po-
dziękowań w imieniu świeżo upieczo-
nych magistrów wygłosiła prymuska 
Aneta Kochanik.

- To, co wiemy, to kropelka, a to czego 
nie wiemy, to ocean - powiedziała doda-
jąc, że gdy półtora roku temu decydowała 
się na podjęcie studiów magisterskich nie 
przypuszczała, że dostąpi zaszczytu za-

brania głosu po ich ukończeniu w imie-
niu wszystkich absolwentów. Wyraziła 
też opinię, że z wyższego miejsca jest 
ładniejszy widok, co dowodzi, że warto 
się wspinać.

Do gratulacji dla absolwentów, którzy 
uzyskali dyplom magisterski, przyłączyli 
się zaproszeni goście. W imieniu Prezy-
denta Miasta Wejherowa gratulacje absol-
wentom i wykładowcom złożył zastępca 
prezydenta Arkadiusz Kraszkiewicz pod-
kreślając rangę tej historycznej chwili.

- Jesteśmy dumni, że uczelnia się roz-
wija, uruchamiła nowe kierunki i we-
szła na wyższy poziom nauczania, co 
potwierdza możliwość zdobycia tytułu 

magistra w Wejherowie. Z całego serca 
składam najlepsze gratulacje absolwen-
tom z okazji ukończenia studiów dru-
giego stopnia. Niech ten tytuł będzie 
ważnym fundamentem waszego rozwoju 
zawodowego i pozwoli realizować wasze 
pasje i dążenia - mówi Arkadiusz Krasz-
kiewicz podkreślając, że zafascynowały 
go, podobnie jak wszystkich gości, tytu-
ły prac magisterskich.

Wśród zaproszonych gości obecni byli: 
przewodniczący Zarządu Regionalnego 
NSZZ Solidarność Krzysztof Dośla, wi-
cestarosta wejherowski Jacek Thiel i wi-
cestarosta pucki Tomasz Hermann, bur-
mistrz Redy Krzysztof Krzemiński, wójt 

gminy Krokowa Adam Śliwicki, dyrektor 
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wej-
herowie Barbara Gusman i inni jak np. 
Jacek Rybicki, aktualnie nauczyciel aka-
demicki w KPSW.

Po uroczystości wszyscy, łącznie z ka-
drą dydaktyczną i gośćmi, wyszli na 
zewnątrz, zaś absolwenci z radością wy-
rzucili w górę swoje czarne birety akade-
mickie, ciesząc się z zakończenia studiów 
i zdobycia tytułu magistra. Uszczęśliwie-
ni odbierali gratulacje od swoich najbliż-
szych, współpracowników i znajomych. 
Robili też pamiątkowe zdjęcia przed bu-
dynkiem uczelni.

Źródło: UM Wejherowo

Pierwsze dyplomatorium 
magisterskie w wejherowskiej KPSW

WEJHEROWO | Pierwsi absolwenci studiów wyższych II stopnia z socjologii odebrali dyplomy magisterskie w Kaszubsko-Pomorskiej Szkole Wyższej 
w Wejherowie. Nazwiska absolwentów i tytuły prac odczytywał kanclerz Rafał Gierszewski a dyplomy wręczali rektor prof. dr hab. Marcin Pliński i dziekan 
Wydziału Społeczno-Przyrodniczego dr Beata Dudzińska.
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Pomimo że prace budowlane związane 
z montażem elementów małej architek-
tury, poszczególnych zabawek oraz urzą-
dzeń siłowni zewnętrznej zakończyły się 
już kilka miesięcy temu plac został od-
dany do użytku dopiero niedawno. Było 
to podyktowane czasem koniecznym do 
zaaklimatyzowania się zasadzonych na 
placu zabaw roślin.

Na nowym placu mogą spędzać czas 
młodsi i starsi mieszkańcy okolicy. Oprócz 
zabawek dla dzieci jest również siłownia 
zewnętrzna dla młodzieży i dorosłych. 
Wiosna jest bardzo dobrym momentem 
do przekazania obiektu do użytku. Coraz 
cieplejsze dni sprawiają, że chętnie spę-
dzamy wolny czas na świeżym powietrzu.

Inwestycja zrealizowana dzięki współ-
pracy z firmą DS Development.

Źródło: Miasto Rumia/fb fo
t. 
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Nowy plac zabaw
RUMIA | Przy ul. Malinowej w Rumi oddano niedawno do użytku nowy plac zabaw. Mogą spędzać tu 
czas i młodsi i starsi mieszkańcy okolicy.

Druga połowa maja to czas, kiedy 
sadzimy rośliny. Co jednak zrobić 
z doniczkami, które zostają nam po 
posadzeniu roślin? Te pojemniki, po 
jednokrotnym wykorzystaniu nie 
tracą swoich właściwości, wciąż są 
świetnym opakowaniem! Dlatego, nie 
wyrzucaj – oddaj!
-Przypominamy, że zebrane puste 
doniczki ogrodowe z tworzyw sztucz-
nych po sadzonkach zostaną przeka-
zane do szkółek ogrodniczych w celu 
ich ponownego wykorzystania.
Zachęcamy Was do przyłączenia się 
do akcji! - informuje Urząd Miasta.
Punkt PSZOK, ul. Ekologiczna 7, 
czynny jest od poniedziałku do piąt-
ku w godz. 8-18, a w soboty – 8-13.
źródło: UM Wejherowo

Drugie życie Doniczek - oDDaj pojemnik
WejHeroWo | rozpoczęła się zbiórka doniczek w punkcie Selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych (pSzok) w ramach akcji „kLimaTycznie w Wejherowie”. mieszkańce zachęca-
ni są do zmiany nawyków na bardziej ekologiczne. Doniczki zbierane będą do 17 czerwca.

fot. pixabay.com
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Szczególnym zainteresowaniem cieszył 
się Ratusz, z salami z makietami Kalwarii 
i centrum miasta oraz z multimedialną 
salą historyczną. Była to nie tylko kolejna 
atrakcja turystyczna, ale i ciekawa lekcja 
o historii miasta.

kurkoWe BracTWo STrzeLeckie
W ratuszowej sali obrad Rady Miasta, 

z unikalną wystawą zaprezentowało się 
Wejherowskie Kurkowe Bractwo Strze-
leckie, które w ubiegłym roku obchodzi-
ło jubileusz 185-lecia. Wystawę o historii 
i współczesnej działalności mogliśmy 
oglądać właśnie podczas Nocy Muzeów. 
Z tej okazji wydano także jednodniową 
gazetkę okolicznościową pod red. Hen-
ryka Połchowskiego. Gospodarzami tej 
wystawy byli sami bracia kurkowi oraz 
Król Okręgu Pomorskiego Kurkowego 
Bractwa Strzeleckiego - wejherowianka 
Ludmiła Gołąbek z Wejherowa.

WySTaWa rzeźB i SpoTkanie 
z prezyDenTem

Tego wieczoru udostępniony dla gości 
był gabinet prezydenta miasta, w którym 

można było się spotkać z prezydentem 
Krzysztofem Hildebrandtem i otrzymać 
pamiątkową kartkę. Podczas Wejherow-
skiej Nocy Muzeów można było obejrzeć 
wystawę rzeźb Artura Szołdry.

zWieDzanie krypT 
kLaSzTornycH i Wycieczki po 
kaLWarii

Popularnością cieszyły się zabyt-
kowe samochody na wejherowskim 
rynku- eksponaty udostępnione przez 
Muzeum Techniki Wojskowej GRYF 
oraz wieczorne wycieczki po Kalwarii 
Wejherowskiej, a odważni mieli okazję 
zobaczyć krypty, w których spoczywa 
założyciel miasta Jakub Wejher z rodzi-
ną. Krypty znajdują się w podziemiach 
Klasztoru OO. Franciszkanów. Wieczo-
rem odbył się pokaz fireshow.

pamiąTki z czaSóW 
SoLiDarności

Wejherowska Wspólnota Pokoleń udo-
stępniła swoją ekspozycję, która znajduje 
się w budynku parafii pw. Trójcy Świętej, 
przy ul. Kościuszki 2 w Wejherowie. Zwie-

dzający mogli zobaczyć pamiątki z czasów 
Solidarności, a także wystawę poświęconą 
zbrodni katyńskiej i żołnierzom wyklętym.

Natomiast Miejska Biblioteka Publiczna 
w Wejherowie zaproponowała mobilną 
grę terenową „Podróż za jedną książkę”, 
która rozgrywała się w centrum miasta.

WejHeroWSka karTa 
mieSzkańca

Do tegorocznej Nocy Muzeów dołączyli 
m.in. gastronomiczni Partnerzy Wejhe-
rowskiej Karty mieszkańca – Cukiernia 
Wenta, która mieści się na Placu Wejhera 
i Baba Jaga Bar & Lounge, ul. Św. Jacka 8, 
Oranżeria La Belle w Parku Miejskim im. 
Majkowskiego.

Źródło: UM Wejherowo

Pełna wrażeń Wejherowska Noc Muzeów
WEJHEROWO | Interesujące wystawy i niecodzienne spotkania, pokazy, wycieczki i gry pod osłoną nocy – tak wyglądała tegoroczna  Wejherowska Noc 
Muzeów. To wyjątkowe wydarzenie, zorganizowane po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa, przyciągnęło setki mieszkańców 
i odwiedzających miasto gości. Zainteresowanie imprezą, która udała się znakomicie, było bardzo duże.
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Zakończenie budowy kanalizacji deszczo-
wej na ul. Gryfa Pomorskiego przewidziano 
w czerwcu 2022 r., natomiast w ul. Necla - 
w listopadzie 2022. Jednocześnie wykonaw-
ca - firma budowlano-drogowa MTM S.A. 
z siedzibą w Gdyni zapewnia, że prace dro-
gowe będą kontynuowane w drugiej połowie 
czerwca.

- Podczas budowy wykonawca napotkał na 
szereg niespodzianek w innym niż zakładał 
projekt przebiegu infrastruktury podziemnej 
– mówi Beata Rutkiewicz, zastępca prezyden-
ta Wejherowa ds. rozwoju miasta. – Koniecz-
ne było przeprojektowanie drogi z uwagi na 
dostosowanie wysokościowe zjazdów, które 
powstały przy ul. Gryfa od momentu opraco-

wania dokumentacji (rok 2016)  do rozpoczę-
cia robót budowlanych. Obecnie trwają prace 
przy budowie kanalizacji deszczowej i sanitar-
nej. Prace przy przebudowie sieci telekomuni-
kacyjnych i elektroenergetycznych postępują 
zgodnie z harmonogramem robót.
Jak zapowiada wykonawca, największe natę-
żenie robót przypadnie na miesiące wakacyj-
ne. Zaprojektowane konstrukcje wzmocnień 
nawierzchni drogowych, przy jednoczesnej 
przebudowie całej infrastruktury podziem-
nej, powodują że budowę takiego wzmoc-
nienia należy wykonywać pełną szerokością 
nawierzchni – stąd kłopotliwe będzie dla 
mieszkańców wyłączenie z ruchu ul. Necla 
i utrudnienia na ul. Gryfa - ruch jednokierun-
kowy, które potrwają do jesieni 2022 r.
Trzeba również dodać, że tempo realizacji in-
westycji, a co za tym idzie utrudnienia w ru-
chu, zależy również od tempa przekazywania 
dotacji przez instytucję zewnętrzną w po-
szczególnych latach, która współfinansuje re-
alizację tego zadania.
- Urząd Miejski w Wejherowie i wykonawca ro-
bót - firma Kruszywo sp. z o.o., dołożą wszelkich 
starań, aby zminimalizować utrudnienia pod-
czas prowadzenia prac budowlanych w tym re-
jonie, jednak są one nieuniknio ne. Zakres prac 
jest rozległy i wiąże się z przejściowymi trudno-
ściami. Prosimy o wyrozumiałość – to budowa 
dla mieszkańców! - informuje Urząd Miasta.
Źródło: UM Wejherowo

fo
t. 

U
M

 W
ej

he
ro

w
o

Budowa ul. Necla-Gryfa
WEJHEROWO | Trwa kolejny etap prac związanych z budową ul. Necla i ul. Gryfa Pomorskiego w Wej-
herowie. Obecnie na odcinku ul. Necla od ul. Chmielewskiego do ul. Patoka prowadzone są prace przy 
budowie kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

OgłOszenie 53/2022/PR-Media-group/DB

O co chodzi autorowi  groźby? Po-
informował o tym Krzysztofa Hilde-
brandta, cyt: „Możesz jednak tego 
wszystkiego uniknąć - usuń wszyst-
kie konta w mediach społeczno-
ściowych, zakończ swoją polityczną 
działalność.” Takie żądnie pojawia się 
kolejny raz w groźbach kierowanych 
do prezydenta. Czy tak ma wyglądać 
teraz walka polityczna w Wejherowie?
Prezydent Krzysztof Hildebrandt 
stara się pracować normalnie, jak 
również nie ulegać pojawiającym 
się prowokacjom. Ochrona budynku 
realizowana przez Straż Miejska musi 
być przede wszystkim   skuteczna, 
a nie utrudniać kontakt prezydenta 
z mieszkańcami i pracę Urzędu. Tak 
było np. podczas sobotniej (14.05) 
Nocy Muzeów w Ratuszu. Funkcjo-
nariusze byli obecnie na miejscu 
i dyskretnie oraz profesjonalne za-
bezpieczali imprezę tak, aby nie psuć 
mieszkańcom tego wyjątkowego wie-
czoru oraz spotkań i wspólnych zdjęć 
z prezydentem Wejherowa w jego 
gabinecie. Próby wywołania chaosu 
w mieście i zakłócenia funkcjonalna 
władz miasta nie powiodły się.
Alarm bombowy w Urzędzie Miejskim
Do Urzędy Miejskiego trafił e-mail 

z groźbą ataku bombowego, cyt. 
„W tym budynku znajduje się ładunek 
wybuchowy domowej roboty o dużej 
mocy.”, „Detonacja nastąpi w środę.”. 
Policja wkroczyła do akcji. W środę, 
11.05 o godz. 8:10 pracownicy i intere-
sanci zostali ewakuowani z budynków 
na pl. Jakuba Wejhera 8 i ul. 12 Marca 

195. Policyjni pirotechnicy sprawdzili 
oba obiekty. Ładunku wybuchowego 
nie znaleziono. Urzędnicy wrócili do 
pracy o godz. 9:30. Zdarzenie można 
traktować jako element   eskalacji 
ataków słownych, nękania i gróźb 
wobec Krzysztofa Hildebrandta.
Źródło: UM Wejherowo

„DoSTanieSz nieDługo oD nicH koSę W BrzucH jak 
aDamoWicz.”
WejHeroWo | kolejną groźbę o takiej treści otrzymał prezydent Wejherowa krzysztof Hildebrandt. To już ósma bezpo-
średnia groźba zamordowania prezydenta, do tego była jeszcze w zeszłym tygodnia groźba ataku bombowego na urząd 
miejski. policja prowadzi śledztwo, ale dotychczas nie zatrzymała sprawców. jak długo jeszcze sprawcy i ci, którzy być 
może ich zachęcają, będą bezkarni?

fot. UM Wejherowo
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Uroczystość rozpoczęła się mszą św. 
w intencji strażaków koncelebrowaną 
przez ks. biskupa Wiesława Szlachetkę 
z udziałem pocztów sztandarowych OSP 
Gminy Wejherowo i innych zaprzyjaź-
nionych jednostek. Następnie, w uroczy-
stym przemarszu udano się na plac przed 
remizą OSP Gowino, gdzie poświęcono 
i odsłonięto tablicę pamiątkową oraz 
wręczono zasłużonym druhom medale 
i odznaki Prezydium Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego ZOSP RP woj. pomor-
skiego. Wójt Gminy Wejherowo Prze-
mysław Kiedrowski z okazji okrągłego 

jubileuszu ufundował jednostce sprzęt 
ratujący życie, który wręczył na ręce 
Prezes Eweliny Paszki. Przyznał rów-
nież wyróżniającym się druhom nagro-
dy pieniężne za wkład pracy i osobiste 
zaangażowanie w działalność społeczną 
na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa 
mieszkańców Gminy Wejherowo.

W uroczystości ze strony Gminy Wej-
herowo udział wzięli również: Wice-
przewodniczący Rady Gminy Edmund 
Bianga, radni: Elżbieta Dettlaff, Maciej 
Szczygieł, Roman Stanisławczyk, Marek 
Albecki, Marek Miotk, Przemysław Bu-

jak, Artur Wensierski, Beata Nowicka, 
sołtys Gowina Kazimierz Kendziora, soł-
tys Ustarbowa Natalia Dampc, sołtys So-
pieszyna Joanna Klawikowska, Sekretarz 
Gminy Małgorzata Niemirska-Thiel oraz 

pracownicy Urzędu Gminy: Zbigniew 
Kowalewski oraz Ireneusz Foltyn.

-Pani Prezes i wszystkim druhom jesz-
cze raz serdecznie gratulujemy i życzymy 
tylu samych powrotów z akcji, co wyjaz-

dów. Wszystkim mieszkańcom Gowina 
składamy serdeczne podziękowania za za-
angażowanie w przygotowanie obchodów. 
- informuje Gmina Wejherowo.

Źródło: UG Wejherowo

OSP Gowino świętowało 100-lecie
GMINA WEJHEROWO | W minioną sobotę 14 maja Gowino żyło obchodami 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej.
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Powiat Wejherowski
www.powiatwejherowski.pl /powiatwejherowski

Konkurs dla NGO 
„Róża Północy”

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Wejhero-
wie zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe i grupy niefor-
malne powiatu wejherowskiego do wzięcia udziału w I Konkur-
sie „Róża Północy”. 

Głównymi celami Konkursu są:
uhonorowanie szczególnie wyróżniających się •	
organizacji pozarządowych z powiatu wejhe-
rowskiego,
wzmacnianie wizerunku organizacji pozarzą-•	
dowych,
promowanie dobrych praktyk,•	
promowanie współpracy międzysektorowej, •	
poszerzenie aktywności społeczności lokalnej,•	
nawiązywanie współpracy pomiędzy organi-•	
zacjami pozarządowymi z powiatu wejherow-
skiego.

Nagrody w Konkursie mają wymiar rzeczowy 
(specjalnie zaprojektowane statuetki) i finansowy.

Zgłoszenia do konkursu odbywają się na formula-
rzu, który jest załącznikiem do Regulaminu. W Kon-
kursie uwzględniane będą tylko zgłoszenia złożone 
na formularzu (formularz wraz z regulaminem do-
stępny na stronie internetowej: powiatwejherowski.pl 
w zakładce aktualności).

Na zgłoszenia czekamy do 7 czerwca. Osoby kon-
taktowe do udzielania informacji:

Radosław Kamiński – Wiceprzewodniczący Po-
wiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego 
w Wejherowie,
tel.:  788 926 226,
e-mail:kaminskiradek@poczta.fm

Piotr Wyszomirski – Przewodniczący Powiatowej 
Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wejherowie,
tel.:  603 783 782,
e-mail: pomyslodalnia@gmail.com

Nagrody konkursowe zostaną wręczone podczas 
uroczystej Gali w ramach I święta organizacji poza-
rządowych powiatu wejherowskiego, które odbędzie 
się 17 czerwca 2022 r. w Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. 
Bogaty i różnorodny program tego wydarzenia bę-
dzie także okazją do prezentacji organizacji z całego 
powiatu, które chcą przedstawić swoją działalność 
społeczności powiatu.
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OBWIESZCZENIE
Starosta Wejherowski

działając na podstawie art. 1, art. 11a ust. 1, art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 
10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 
176) oraz art. 10, 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeksu 
postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze 
zm.) zawiadamiam, że w dniu 17.05.2022r. na wniosek z dnia 12.01.2022r. 
(uzupełniony w dniu 13.05.2022r.) Wójta gminy szemud, 84-217 szemud ul. 
kartuska 13 wszczęto postępowanie w sprawie:

wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - 
pn.: „Budowa i rozbudowa dróg gminnych oraz rozbudowa drogi 

powiatowej nr 1415G Kielno – Kłosówko”

na nieruchomościach gruntowych na terenie gminy szemud określonych 
poniżej:

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

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

C. działki objęte obowiązkiem rozbiórki obiektów budowlanych, 
budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, zjazdów i innych dróg 
publicznych:*
- obr. kielno działki nr ewid.: 81/29, 81/21, 81/5, 76/4, 
- obr. Warzno działki nr ewid.: 183/1, 184/1, 115, 122/1,
- obr. Rębiska działki nr ewid.: 125, 192/10, 136, 124/3, 124/22

* numery w nawiasach oznaczają numery działek przed podziałem

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, właściwe 
organy administracji rządowej i samorządowej oraz właścicieli, zarządców 
i użytkowników terenów objętych inwestycją o możliwości składania 
wniosków, uwag lub zastrzeżeń dotyczących przedmiotowej sprawy, 
a także o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów 
i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji kończącej 
postępowanie, która zostanie podjęta w terminie nie krótszym niż 14 dni 
od daty dokonania się obwieszczenia. z aktami sprawy można zapoznać się 
w starostwie Wejherowskim po uprzednim umówieniu się, tel. 58 572-94-47 
lub złożyć ewentualne zastrzeżenia i uwagi na piśmie. 

informuje się, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeksu 
postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uważa 
się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 
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Redzka straż powstała jeszcze przed 
II wojną światową, w 1932 roku, licząc 
wówczas 32 członków. Pierwszym pre-
zesem został Lucjan Kellas, a komen-
dantem Franciszek Talaśka; obaj zostali 
zamordowani przez hitlerowców w La-
sach Piaśnickich. Pamięci założycieli 
redzkiej straży jest poświęcony obelisk 
na dziedzińcu remizy.

Jak czytamy w „Historii Redy po 1945 
roku” pióra Cezarego Obracht-Pron-
dzyńskiego, powojenna reaktywacja 
straży nastąpiła w styczniu 1946 roku, 
a strażacy zaczęli zbierać fundusze na 
sprzęt i remont remizy, zniszczonej 
podczas działań wojennych. Pierwszym 
prezesem po wojnie został Bolesław Gu-
zik, a naczelnikiem Alojzy Boetcher.

W ciągu lat zaopatrzenie jednostki 
stopniowo się poprawiało, pod koniec 
lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia 
redzka remiza została w czynie spo-
łecznym rozbudowana, a do nowego 
obiektu przeniosły się najważniejsze 
urzędy, jak Prezydium Miejskiej Rady 
Narodowej. W roku 1972, w dniu ju-
bileuszu 40-lecia istnienia, redzka OSP 
otrzymała nowy sztandar. Kolejna, tym 
razem generalna przebudowa remizy 
nastąpiła na początku lat osiemdziesią-
tych. W tym kształcie budynek istnieje 
do dzisiaj, lecz cztery lata temu został 
poddany remontowi i termomoderniza-

cji w ramach unijnego dofinansowania.
W roku 1992, w sześćdziesiątą roczni-

cę powstania, redzka OSP liczyła już 58 
czynnych członków i 7 wspierających. 
Przy jednostce działała też 12 osobowa 
drużyna młodzieżowa. Dwadzieścia 
lat temu, z okazji jubileuszu 70-lecia 
i w uznaniu dotychczasowej działalno-
ści, jednostka otrzymała Medal „Zasłu-
żony dla Miasta Redy”.

A jak jest dzisiaj? Wchodząc w rok ju-
bileuszu, 1 stycznia 2022 roku Ochotni-
cza Straż Pożarna w Redzie zrzeszała 76 
członków, w tym 1 członka honorowe-
go, 1 członka wspierającego działalność 
jednostki oraz 12 członków Młodzieżo-
wej Drużyny Pożarniczej. W szeregach 
OSP działają 4 kobiety. W ciągu ubiegłe-
go roku redzka jednostka uczestniczyła 
łącznie 281 razy w akcjach ratowniczych, 
w tym 56  razy w gaszeniu pożarów.

Na ręce prezesa Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Redzie Karola Szymańskiego 
składamy najserdeczniejsze gratulacje 
i podziękowania za codzienną ofiarność 
i zaangażowanie w strażacką służbę – 
mówi Krzysztof Krzemiński, burmistrz 
Miasta Redy – Drodzy druhny i druho-
wie, niech święty Florian, patron stra-
żaków, pomaga wam i strzeże. Życzymy 
bezpiecznej służby i zawsze szczęśliwe-
go powrotu z akcji!

Źródło: UM w Redzie

Jubileusz Ochotniczej Straży Pożarnej
REDA | Ochotnicza Straż Pożarna w Redzie ma bogate tradycje i w tym roku obchodzi okrągłą, 90 rocznicę powstania. Główne obchody jubileuszu będą miały 
miejsce w najbliższą sobotę, 21 maja. Uroczystość rozpocznie o godzinie 16.00 msza święta w kościele Wniebowzięcia NMP i św. Katarzyny w Redzie.
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Święto Kolorów (w hinduskim) Holi swoje korzenie ma 
w Indiach, gdzie jest obchodzone bardzo hucznie. Setki 
osób wychodzą na ulicę i obrzucają się kolorowymi prosz-
kami by dzielić między sobą radość i nadejście wiosny. 
W ten dzień również odwiedza się przyjaciół i wrogów by 
zjeść z nimi przysmaki i podzielić radością. Festiwal ten 
jest też uroczystym dniem, w którym ludzie wybaczają 
sobie błędy i zapominają o wyrządzonych krzywdach. 
W Europie święto to ma charakter bardziej imprezowy, 
podczas którego słucha się muzyki, je street food i oczy-
wiście wyrzuca kolorowe proszki na zebrane osoby.
Wydarzenie odbędzie się 21 maja od godziny 14:00 do 
18:00 w Parku Miejskim w Wejherowie. Wstęp jest bez-
płatny, a kolorowe proszki będzie można zakupić na miej-
scu, gdzie również przygotowano watę cukrową, występy 
DJ-ów oraz strefę z food trackami. Ze względów bezpie-
czeństwa na teren imprezy zabronione jest wnoszenie 
własnych proszków.

śWięTo koLoróW
WejHeroWo | Wielobarwna zabawa wróciła z kolejną 
trasą. najbliższa impreza już w ten weekend.

fot. Holi Święto kolorów/fb

ReklaMa U/2022/PR-Media-group/PR

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Rumi

stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (t.j.- 
Dz. U. z 2021r., poz. 1899 z późn. zm.) 
informuję, iż w siedzibie Urzędu Miasta 
Rumi przy ul. sobieskiego 7, na okres 
21 dni wywieszony został Wykaz nr Xii 
stanowiący załącznik do zarządzenia nr 
1436/167/2022 Burmistrza Miasta Rumi 
z dnia 11 maja 2022 roku obejmujący 
nieruchomość zabudowaną stanowiącą 
własność gminy Miejskiej Rumia, 
przeznaczoną do oddania w użyczenie.

OgłOszenie 58/2022/PR-Media-group/DB

Korpus Wsparcia Seniora
WEJHEROWO | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie realizuje program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Kor-
pus Wsparcia Seniorów” na rok 2022. Celem programu, który potrwa do 31 grudnia 2022 r., jest zapewnienie możliwości bezpiecznego 
funkcjonowania seniorów w ich miejscu zamieszkania oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa.

Program zakłada realizację zadań 
poprzez m.in.: pomoc w formie wo-
lontariatu, pomoc sąsiedzką, pomoc 
psychologiczną.

Program adresowany jest do osób 
w wieku 65 lat i więcej, mających pro-
blem z samodzielnym funkcjonowa-
niem ze względu na stan zdrowia, pro-
wadzących samodzielne gospodarstwo 
domowe lub mieszkających z osobami 
bliskimi, które nie są w stanie zapew-
nić im wystarczającego wsparcia.

Senior decydując się na skorzystanie 
z pomocy może zgłosić się poprzez:

infolinię 22 505 11 11•	
bezpośrednio do Miejskiego •	

Ośrodka Pomocy Społecznej w Wej-
herowie ul. Kusocińskiego 17

tel. 58 677 79 69 lub 58 677 79 60; e-
mail: sekretariat@mops.wejherowo.pl.

Źródło: UM Wejherowofo
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Nekrologi
Kondolencje

Zamów!
d.bieszke@expressy.pl

660 731 138
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O inicjatywie mieszkańców osiedla 
wspartych przez radnych, która doprowa-
dziła do nazwania tego skweru imieniem 
zmarłego w 2017 roku wejherowskiego 
artysty, opowiedział zebranym przewod-
niczący Rady Miasta Jacek Gafka. Stało się 
to mocą uchwały nr 456/2022 z dnia 29 
marca 2022 roku.   

mieSzkańcy pamięTają 
o arTyście

- To była inicjatywa mieszkańców, żeby 
ten teren zielony miał swoją nazwę. Naj-
lepiej, żeby była to nazwa osoby, która 
przyczyniła się do powstania tego terenu. 
Inicjatywę poparli radni miejscy    i dzięki 
temu patronem skweru jest tutejszy arty-
sta-rzeźbiarz, nauczyciel i wychowawca 
Zygmunt Leśniowski - mówi Krzysztof 
Hildebrandt, prezydent Wejherowa, któ-
ry uhonorował go pośmiertnie Medalem 
Róży za wpisanie się w przestrzeń kultu-
ralną i społeczną Wejherowa. Medal i bu-
kiet kwiatów odebrała wzruszona żona 
artysty Romualda Leśniowska.

- Jestem bardzo wzruszona i wierzę w to, 
że tak długo jak pamiętamy kogoś, tak dłu-
go ten ktoś żyje. Wierzę, że ten skrawek 
ziemi będzie go długo pamiętał, a mój mąż 
będzie długo żył w pamięci ludzkiej - mówi 
Romualda Leśniowska, żona Zygmun-
ta Leśniowskiego podkreślając, że prace 
męża, którymi wzruszał ludzi, znajdują się 
w Watykanie, Japonii, Stanach Zjednoczo-
nych i w całej prawie Europie.

Wiele prac artysty znajduje się w jego 
domu, który jest niemal galerią sztuki.

- Pamiętajmy o naszych lokalnych 
działaczach i doceniajmy ich! Warto! 
Ogromne podziękowania dla mieszkań-
ców Śmiechowa za tę inicjatywę i za jej 

wsparcie przez władze miasta oraz zwień-
czenie w jakże wzruszającej, kameralnej 
uroczystości. Dziękuję też rodzinie śp. 
Pana Zygmunta za ogromną życzliwość 
i obecność. Wejherowo pięknieje! - dodał 
Jacek Gafka.

W uroczystości uczestniczyli również: 
z-cy prezydenta Beata Rutkiewicz i Ar-
kadiusz Kraszkiewicz, radny Mariusz 
Łupina, grupa mieszkańców, przyjaciele 
rodziny oraz zaprzyjaźnieni nauczyciele 
- Edyta Łysakowska-Sobiczewska i Marek 
Jasiński.

naSz pan zygmunT
We wniosku skierowanym przez miesz-

kańców Dzielnicy Śmiechowo Północ do 
Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecz-
nych Rady Miasta Wejherowa o nadanie 
jego imienia skwerowi u zbiegu ulic Mor-
skiej i Konopnickiej w Wejherowie napisa-
no, że Zygmunt Leśniowski to - nauczyciel, 
kowal artystyczny, scenograf, malarz i rzeź-
biarz, a przede wszystkim - wychowawca 
i twórca, a także "nasz Pan Zygmunt" -    są-
siad, życzliwy ludziom i naturze.

„Zawsze aktywnie działał w naszym 
środowisku, uczył dzieci, pomagał sąsia-
dom. Szczególnie ważne było dla niego 
nasze Śmiechowo. Chciał, by zachowało 
swą kameralną, rodzinną atmosferę, by 
było czyste i zielone! To on jako pierwszy 
zauważył potrzebę zagospodarowania za-
niedbanej, często zalanej wodą łąki przy 
skrzyżowaniu ulic Marii Konopnickiej 
i Morskiej. To dzięki jego inicjatywie Rada 
Osiedla Śmiechowo-Północ zwróciła się 
do władz Wejherowa o zagospodarowanie 
dzikiego terenu. Powstał zielony skwerek, 
a Pan Zygmunt mobilizując sąsiadów dbał 
o posadzone drzewa i krzewy.”

Wnioskodawcy podkreślili, że w dzisiej-
szych, trudnych społecznie czasach, na-
leży ze szczególną dbałością pielęgnować 
pamięć o "naszych" ludziach, którzy dzia-
łali na rzecz lokalnej społeczności, po to 
by przyszłe pokolenia poznały przykład, 
że warto być tu i teraz.

zygmunT LeśnioWSki (1941-2017) 
Był jednym z zasłużonych mieszkańców 

Wejherowa, którego nazwisko i imię figu-
ruje w "Bedekerze Wejherowskim" Regi-
ny Osowickiej. Urodził się stycznia 1941 
roku we Lwowie. Ukończył Wyższą Szkołę 

Pedagogiczną w Bydgoszczy jako mgr 
sztuki z zakresu kowalstwa artystycznego. 
W zawodzie nauczyciela plastyki pracował 
w szkołach podstawowych w Wyszecinie, 
Częstkowie Bolszewie, a od 1971 roku 
w Zespole Szkół Samochodowych do cza-
su przejścia na emeryturę w 1989 roku.

W ZSS utworzył szkółkę rzeźbiarską. 
Rzeźbienie było jego życiowa pasją. Naj-
chętniej tworzył Madonny, tryptyki ołta-
rzowe, świątki i krzyże. W 1976 roku był 
autorem oprawy artystycznej VI Festiwalu 
Pieśni o Morzu oraz wystawy "Bajki, ba-
śnie i legendy kaszubskie" w wejherow-

skim muzeum. Według jego projektu 
została wykonana sala ślubów w wejhe-
rowskim ratuszu. W 1990 roku brał udział 
w wystawie zbiorowej "Symbol krzyża" 
w gdańskim Ratuszu Staromiejskim. Zaś 
kaplicy szpitalnej w Wejherowie ofiarował 
wykonaną przez siebie Szopkę Bożonaro-
dzeniową. Jest też autorem Drogi Krzyżo-
wej w kościele pw. NMP Królowej Polski.

W 1989 roku za wieloletnią pracę twór-
czą z młodzieżą otrzymał tytuł honorowe-
go obywatela Wejherowa. Teraz jego imię 
nosi skwer na Śmiechowie.

Źródło: UM Wejherowo

Skwer im. Zygmunta Leśniowskiego 
na rogu ulic Morskiej i Konopnickiej

WEJHEROWO | W zeszłym tygodniu uroczyście odsłonięto tablicę na placu u zbiegu ulic M. Konopnickiej i Morskiej z nazwą: Skwer im. Z. Leśniowskiego. 
Odsłonięcia dokonali: Romualda Leśniowska - żona artysty-rzeźbiarza Zygmunta Leśniowskiego, prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, przewodni-
czący Rady Miasta Jacek Gafka i radny Tomir Ponka.
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Radna z Rumi Liliana Barda-Pal-
czewska do władz miasta zwróciła 
się z wnioskiem o wdrożenie elek-
tronicznego systemu do konsultacji 
społecznych z mieszkańcami. Jak 
podkreśliła, „w obecnych czasach, 
kiedy technologia pozwala nam 
na komunikowanie się za pośred-
nictwem powszechnie dostępnych 
urządzeń mobilnych z dostępem do 
internetu, przeważająca część spo-
łeczności lokalnej, która wyraziłaby 
zainteresowanie sprawami miasta 
oraz zechciałaby mieć realny wpływ 
na podejmowane działania przez 
władze gminy, mogłaby w prosty 
sposób przekazać opinię lub zająć 
stanowisko w sprawie bez zbęd-
nych formalności i w dowolnym 
momencie dnia”.

- Systemy do konsultacji społecz-
nych funkcjonują już w wielu nowo-
czesnych gminach w Polsce. Dzięki 
gromadzonej za ich pośrednictwem 
wiedzy o oczekiwaniach mieszkań-
ców pracownicy urzędu mogą przy-
gotować rozwiązania modyfikowane 
pod potrzeby konkretnej społeczno-
ści – podkreśliła przedstawicielska 
mieszkańców.
Dodała, że ankiety oraz zapytania 
kierowane do mieszkańców mogłyby 
dotyczyć spraw związanych z zago-
spodarowaniem terenów gminnych, 
nadawaniem nazw ulic, placów, 
skwerów, planowanych zmian 
w organizacji ruchu, dostępności 
komunikacji miejskiej, kolejności 
realizacji zaplanowanych remontów 
czy inwestycji, recenzji podejmo-

wanych działań społecznych czy 
imprez miejskich.
- Za pośrednictwem łatwo dostęp-
nej aplikacji można tek pozyskiwać 
propozycje rozwiązań oraz sugestie 
oczekiwanych zmian aktualnie reali-
zowanych zadań. Koszt utrzymania 
i obsługi rocznej licencji tego typu 
systemu nie przekracza 10 tysięcy 
złotych brutto. Korzyści organiza-
cyjne i społeczne to dostępność 
konsultacji w jednym miejscu, 
przejrzyste dane statystyczne, 
łatwa promocja w social mediach, 
ale przede wszystkim budowanie 
zaufania społecznego i zaanga-
żowanie mieszkańców w życie 
miasta. Jako mieszkanka Rumi, tak 
szybko rozwijającego się niemal 
50-tysięcznego nowoczesnego 

miasta, byłabym dumna z wdrożenia 
tego typu rozwiązania – zaznaczyła 
Liliana Barda-Palczewska.
Jak dowiadujemy się w rumskim 
magistracie, środki na zakup 
elektronicznego systemu umożli-
wiającego prowadzenie konsultacji 
z mieszkańcami zostały zabezpie-

czone w projekcie „Cyfrowa Gmina", 
na które pozyskano dofinansowanie 
zewnętrzne.
- Umowa w tej sprawie została 
podpisana w kwietniu i umożliwi 
realizację zaplanowanych zadań 
– poinformował Michał Pasieczny, 
burmistrz Rumi.

mieSzkańcy rumi DoSTaną noWoczeSny SySTem konSuLTacji
rumia | miasto rozrasta się i rozwija. To powoduje, że mieszkańcy mają coraz więcej potrzeb. Stąd wniosek do 
władz miasta, by uruchomić w mieście „naturalnie pomysłowym” nowoczesny system konsultacji społecznych.

fot. UM Rumia
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Tydzień Bibliotek 
w Redzie

- Nasza biblioteka zawsze włącza się w to przedsię-
wzięcie, proponując mieszkańcom miasta i regionu 
interesujące spotkania i wydarzenia – mówi Kata-
rzyna Zielińska, dyrektor Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Redzie – Staramy się, aby i starsi, i młodsi 
czytelnicy znaleźli coś dla siebie.

Redzki Tydzień Bibliotek rozpoczęło 9 maja spo-
tkanie autorskie z Arturem Andrusem. Znany i lubia-
ny dziennikarz i konferansjer, jeden z komentatorów 
„Szkła kontaktowego” i laureat tytułu „Mistrz Mowy 
Polskiej” opowiadał o swojej współpracy ze znanymi 
osobowościami telewizyjnymi i radiowymi, o przy-
jaźni z Marią Czubaszek i Wojciechem Karolakiem 
oraz o swojej fascynacji twórczością Wojciecha Mły-
narskiego. Dwie godziny upłynęły niepostrzeżenie. 
A już następnego dnia czytelnicy przenieśli się na 
kilka godzin w tajemniczy świat fantasy.

- Podczas drugiego już Festiwalu Fantasy zapro-
siliśmy młodzież i nie tylko na trzy inspirujące 
spotkania autorskie. Nasi goście, Mateusz Rogalski, 
Karolina Żuk-Wieczorkiewicz i Paweł Kopijer, auto-
rzy książek o tematyce fantasy, opowiedzieli o swo-
jej twórczości oraz zachęcili młodzież do wejścia 
w ten wyjątkowy świat – mówi Katarzyna Zielińska 
- W drugiej części dnia można było pograć w plan-
szówki i spróbować sił w emocjonujących rozgryw-
kach RPG.

Kolejnego dnia bibliotekę opanowali miłośnicy 
książek podróżniczych. Gościem był Arkady Paweł 
Fiedler, wnuk znanego polskiego podróżnika i pro-
zaika Arkadego Fiedlera. Było to drugie spotkanie 
z tym autorem. Podczas pierwszej wizyty pan Ar-
kady opowiadał o wyprawie fiatem 126p do Afry-

ki, a w tym roku – o projekcie "Po Drodze Azja", 
czyli przejechaniu tym samym „maluchem” liczącej 
22 707 km trasy z Puszczykowa do Władywosto-
ku. Opowieści towarzyszyły zdjęcia i krótkie filmy. 
Podczas trzech miesięcy podróży przez Słowację, 
Węgry, Serbię, Turcję, Gruzję, Azerbejdżan, Kirgi-
stan, Kazachstan, Mongolię i Rosję; przez step, góry 
i szutrowe drogi „maluch” świetnie dawał sobie 
radę. Podróżnik ma w planach kolejne wyprawy, 
w przyszłym roku chciałby jeszcze odwiedzić obie 
Ameryki, oczywiście też fiatem 126p.

W ramach propozycji dla młodszych czytelników, 
12 maja bibliotekę odwiedziła Justyna Schumacher 
- miłośniczka zwierząt podwodnych, podróżnicz-
ka i pasjonatka nurkowania z rekinami. Uczniowie 
redzkich szkół z wypiekami na policzkach wysłu-
chali historii z podwodnego świata, ilustrowanych 
autorskimi filmami i zdjęciami wykonanymi pod-
czas nurkowań. Pani Justyna z wielką pasją opo-
wiadała o zwyczajach i gatunkach rekinów, m. in. 
o spektakularnym żarłaczu białym i o rekinie ty-
grysim, którego podróżniczka spotkała w Morzu 
Karaibskim. A w Mediatece uczniowie i przedszko-
laki obejrzeli spektakl teatralny w wykonaniu teatru 
MASKA z Krakowa - ,,Kto w bibliotece gości i krad-
nie mądrości". Dzieci dowiedziały się, że w bibliote-
ce dzieje się dużo fantastycznych rzeczy.

18 maja tydzień spotkań autorskich zakończył gość 
szczególny, bo tutejszy. Mieszkaniec Redy, kapitan że-
glugi wielkiej Marek Wenta zaprezentował czytelni-
kom swoją książkę ,,Na przekór bałwanom”, w której 
z humorem wspomina lata spędzone na morzu.

Źródło: Miejska Biblioteka Publiczna w Redzie

REDA | "Biblioteka - świat w jednym miejscu" – pod takim hasłem prze-
biegał w tym roku XIX Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. W Redzie okazja 
szczególna, gdyż tutejsza biblioteka obchodzi w tym roku jubileusz 70-lecia 
istnienia placówki.
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Trwa rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 
6 w Rumi - powstaje nowe trzypoziomowe 
skrzydło. Znajdą się w m.in. sale lekcyjne, 
pomieszczenia do rewalidacji, sanitariaty 
oraz świetlica. Obiekt będzie nowoczesny 
i energooszczędny, a przez to przyjazny 
środowisku i dzieciom.
Zakończyły się już prace ziemne i funda-
mentowe. Widoczny jest pierwszy poziom 
nowego skrzydła ze ścianami parteru.
Szóstka jest trzecią pod względem liczby 
uczniów placówką w Rumi. Uczęszcza do 
niej około 900 uczniów. Ostatnia rozbudo-
wa szkoły miała miejsce w 2012 roku, a od 
tego czasu potrzeby placówki znacznie 
przekroczyły obecne możliwości lokalowe.
Według pani dyrektor Aleksandry Brunat 

(wypowiedź ze stycznia 2021 r.), poprawa 
warunków lokalowych rozwiąże wiele co-
dziennych problemów, takich jak dosto-
sowanie planu lekcji do wymogów bezpie-
czeństwa oraz higieny nauki i pracy czy 
jakość pobytu dzieci w świetlicy. Zwiększy 
się też komfort prowadzenia zajęć dodat-
kowych z dziećmi posiadającymi orzecze-
nie o potrzebie do kształcenia specjalnego, 
zajęć z pomocy psychologiczno-peda-
gogicznej oraz wielu zajęć rozwijających 
zainteresowania uczniów. Po rozbudowie 
znacznie większa liczba uczniów będzie 
mogła korzystać z pozalekcyjnej działalno-
ści placówki, na czym zyska cała szkolna 
społeczność.
Źródło: UM Rumia

rozBuDoWa "SzóSTki" W rumi TrWa
rumia | Szkoła podstawowa nr 6 im. aleksandra majkowskiego w rumi jest rozbudowy-
wana. W ramach modernizacji powstaje trzypoziomowe skrzydło. Widoczny jest już jego 
pierwszy poziom.

fot. UM Rumia
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Oprócz obiektu w którym znajdzie się 
m.in. nowa siedziba Urzędu, Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, nowoczesna 
mediateka Biblioteki Publicznej Gminy 
Szemud, organizacje pozarządowe w tym 
oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomor-
skiego, poczta, wielofunkcyjne centrum 
konferencyjne wraz z sceną i powierzch-

nią wystawienniczą oraz punkty gastro-
nomiczne, ważnym elementem jest część, 
która scentralizuje w stolicy gminy jed-
nostki odpowiedzialne za bezpieczeństwo 
mieszkańców.

Mowa o Budynku Służb Mundurowych 
w którym będzie nowa siedziba Ochot-
niczej Straży Pożarnej, Policji, służb ra-

tunkowych wraz z karetką oraz Gminne-
go Zarządzania Kryzysowego. Ostatnio 
strażacy wraz z drużyną młodzieżową 
zostali oprowadzeni po budynku przez 
Wójta Ryszarda Kalkowskiego i mogli 
zobaczyć postępy prac. Według wstęp-
nych ustaleń obiekt ma być dostępny pod 
koniec wakacji.

- Cieszę się, że strażacy z OSP Szemud 
będą mieli w pełni nową strażnicę z nowo-
czesnym zapleczem. Z pewnością usprawni 
to działanie naszych strażaków i zwiększy 
ich mobilność. W zeszłym roku OSP Sze-
mud otrzymała nowy wóz bojowy, który te-
raz będzie mieć godne miejsce – zaznaczał 
na spotkaniu Wójt Gminy Szemud. - Cały 
czas inwestujemy w nasze jednostki OSP. 
Wiemy, że zaraz będą otwierane poszcze-
gólne odcinki drogi ekspresowej S6 czyli 
naszej Trasy Kaszubskiej. Musimy razem 
zadbać o bezpieczeństwo i z pewnością wy-
jazdów będzie jeszcze więcej niż do tej pory. 
Mamy na naszym terenie 6 jednostek z cze-
go trzy są w Krajowym Systemie Ratowni-
czo-Gaśniczym. Rozpoczęliśmy już parę lat 
temu gruntowną modernizację straży i za-
kupiliśmy mnóstwo nowego sprzętu w tym 
wozy strażackie. Oczekiwania są ogromne, 
dlatego też inwestujemy w siedziby OSP. 
Przebudowaliśmy całą remizę w Kielnie, te-
raz budujemy całkiem nową w Szemudzie. 
Mamy również już wstępne finansowanie 
na przebudowę i modernizację budynku 
OSP w Łebnie, a do kolejnej inwestycji 
przygotowujemy się w Bojanie.

W tym roku planujemy wykonać kon-
cepcję, wszystko jest zależne od środków 
zewnętrznych, które upatrujemy z pro-
gramu Unii Europejskiej. W centrum 
największej naszej wsi chcemy stworzyć 
miejsce reprezentatywne na miarę naszej 
gminy, być może połączone z innymi 
funkcjami dla mieszkańców. Najpierw 
projektowanie, a finalizacja myślę, że 
w ciągu trzech lub czterech lat – dodawał 
Wójt Kalkowski.

Podczas spotkania w Budynku Służb 
Mundurowych z strażakami z OSP w Sze-
mudzie zaznaczono jak ważne są drużyny 
młodzieżowe i ich rozwój. Pomoże w tym 
z pewnością nowy ośrodek szkoleniowo-
treningowy, który ma powstać w Kolecz-
kowie. Przypomnimy, że na to zadanie 
Urząd Gminy otrzymał 300 tysięcy złotych 
od Marszałka Województwa Pomorskiego 
Mieczysława Struka. Według wstępnych 
założeń budowa ośrodka ma kosztować 3 
mln zł. Na to zadanie Gmina Szemud chce 
również pozyskać dofinansowanie z in-
nych źródeł w tym z Ministerstwa Sportu 
i Turystyki.

Źródło: UG Szemud 

Ochotnicza Straż Pożarna w Gminie 
Szemud rośnie w siłę

GMINA SZEMUD | W kompleksie Centrum Samorządowego w Szemudzie prowadzone są 
zaawansowane prace budowlane.
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Ważny projekt może urzeczywistnić 
się dzięki środkom od Marszałka Wo-
jewództwa Pomorskiego z projektów 
unijnych. Pełna dokumentacja budowy 
parku sportowo-rekreacyjnego w Boja-
nie powstała już w zeszłym roku i obej-
muje powstanie profesjonalnego ska-

teparku z pumptrackiem oraz dużym 
placem zabaw z infrastrukturą. Sprawnie 
przygotowana koncepcja i projekt przez 
pracowników Urzędu Gminy przełożył 
się na szybkie działanie Wójta Ryszarda 
Kalkowskiego w obszarze poszukiwań 
środków zewnętrznych.

18 maja stosowną umowę na dofinan-
sowanie włodarz Gminy Szemud podpi-
sał z Marszałkiem Województwa Pomor-
skiego Mieczysławem Strukiem. Na jej 
mocy samorząd otrzyma blisko 540 tys. 
zł na to zadanie z Unii Europejskiej. Te 
środki pomogą rozpocząć budowę parku 
oraz są dobrym prognostykiem realizacji 
tego przedsięwzięcia. Według szacunków 
Urzędów Gminy to zadanie może kosz-
tować ponad dwa miliony złotych. Ze 
względu na wysokie koszta wójt Kalkow-
ski poszukuje kolejnych środków tym 
razem również w Ministerstwie Sportu 
i Turystyki.

To nie koniec dobrych informacji dla 
mieszkańców Bojana. Dzięki radnym 
gminy z tej wsi już od wielu lat podejmo-
wany jest temat bezpieczeństwa na głów-
nej arterii czyli drodze wojewódzkiej 218. 
Podczas spotkania wójta Ryszarda Kal-
kowskiego z marszałkiem Mieczysławem 
Strukiem zostało ustalone, że wspólnymi 
siłami zostanie podniesione bezpieczeń-
stwo drogowe w Bojanie. Po latach dzia-
łań i rozmów samorządu i mieszkańców 
jest zgoda na powstanie infrastruktury, 
która ograniczy prędkość pojazdów. Do-
datkowo marszałek zapowiedział, że prze-
każe dofinansowanie z Programu Aktyw-
ne Sołectwo Pomorskie dla Bojana, aby 
doposażyć istniejący plac zabaw.

Źródło: UG Szemud

Projekt skateparku w Bojanie z ważnym dofinansowaniem
GMINA SZEMUD | Gmina Szemud otrzymała znaczące wsparcie, aby wybudo-
wać skatepark w miejscowości Bojano.
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W trakcie przeszukania mieszkania 
36-latka znaleziono w kuchni susz 
w kolorze brunatno – zielonym. Sub-
stancje wyjęto z przestrzeni między 
lodówką a regałem i przeprowadzono 
na niej narko-test. Badanie wykazało, 
że jest to marihuana o łącznej wadze 
150 gramów, którą następnie zabezpie-
czono do sprawy. Dodatkowo policjanci 
zabezpieczyli u mężczyzny pieniądze 
w kwocie 1000 złotych.
Po nocy na posterunku przesłuchano 
zatrzymanego i postawiono mu zarzut 
posiadania znacznej ilości narkotyków. 
Przestępstwo to jest zagrożone karą 
od roku do 10 lat pozbawienia wolności. 
Prokuratura Rejonowa w Wejherowie 
wobec 36-latka zastosowała środek za-
pobiegawczy w postaci dozoru Policji.
Źródło: KPP Wejherowo

cHoWał narkoTyki W kucHni
WejHeroWo | mężczyznę zatrzymano w związku z posiadaniem znacznej ilości sub-
stancji zabronionych. noc spędził w policyjnym areszcie.

fot. kPP Wejherowo

Jak się okazuje nie tylko biorą udział w dzia-
łaniach ratowniczych i poszukiwawczych osób 
zaginionych. Wczoraj przed godziną 11:00 
udzielona została niezbędna pomoc psu, który 
wycieńczony zmierzał niebezpieczną krajową 

„6” w stronę Bolszewa. Do akcji włączyli się 
również kierowcy, którzy zatrzymali się i po-
mogli w zabezpieczeniu zwierzęcia.

-Piesek szedł skrajem pasa w kierunku Bol-
szewa. Praktycznie nie reagował, był wystra-

szony i wyraźnie zmęczony. Dzięki pomocy 
dwóch innych kierowców udało się go zatrzy-
mać, uspokoić, przede wszystkim udało się 
mu także zapiąć obrożę i smycz. Kilka chwil 
później zdecydował się napić, był bardzo spra-
gniony. Jeden z kierowców zadeklarował prze-
wiezienie psa do weterynarza na ul. Chopina 
w Wejherowie. Wstępnie, jeśli nikt nie zgłosi 
się do końca dnia, piesek zostanie przewiezio-
ny do schroniska w Dąbrówce. Bardzo dziękuję 
kierowcom, którzy pomogli zwierzę zatrzymać. 
Bez wsparcia byłoby to bardzo trudne, najważ-
niejsze, że jest już bezpieczny. - mówi Michał 
Parzych ratownik i prezes PGPR GRYF.

Co zrobić gdy twoją uwagę zwrócił bezpański 
pies lub kot? Postaraj się zabezpieczyć zwierze, 
ale nie łap go na siłę. To zagrożenie nie tylko 
dla ciebie, ale również dla zwierzaka, w emo-
cjach może nie zauważyć jadącego samochodu. 
Policja, straż gminna, straż miejska, schronisko 
– to służby, które są odpowiednio przeszkolone 
do reakcji w takich sytuacjach. Sprawdź czy ma 
obrożę z adresówką, jeśli nie, weterynarz może 
pomóc w sprawdzeniu czy zwierze posiada 
czip, dzięki któremu będzie łatwiej ustalić wła-
ściciela. Pamiętaj także o nagłośnieniu sprawy 
w mediach społecznościowych, wszyscy wie-
my, że ich siła jest potężna.

MC

Pomoc wycieńczonemu 
psu okazała się niezbędna

POWIAT | Osłabiony i spragniony czworonóg błąkał się na drodze krajowej nr 6 idąc w kierunku Bol-
szewa. Przejeżdżając zauważył go ratownik Pomorskiej Grupy Poszukiwawczo – Ratowniczej GRYF.

fo
t. 

M
ic

ha
ł P

ar
zy

ch
 

W styczniu tego roku, 19-letni mieszkaniec Wej-
herowa pod osłoną nocy zniszczył trzy elewacje 
budynków malując na nich graffiti, w tym budynku 
mieszkalnego na ul. Wałowej, który nie tak dawno 
został odnowiony. Pierwszym tropem w sprawie było 
zawiadomienie o pojawianiu się graffiti na ścianie 
budynku na ul. Wałowej. Po tym zdarzeniu zabezpie-
czono i sprawdzono monitoring co pozwoliło na wy-
typowanie sprawcy. Nagranie ukazało moment malo-
wania napisów na ścianie za pomocą farby w sprayu.

Po zakończonych czynnościach wyjaśniających 
młody mężczyzna usłyszał zarzut zniszczenia mienia, 

za który możne podlegać karze ograniczenia wolno-
ści lub grzywny, a także może zostać zobowiązany do 
naprawienia szkody.

Za swoje czyny mężczyzna odpowie przed są-
dem. Skazanie sprawcy będzie wiązało się z tym, 
że poszkodowani właściciele będą mogli docho-
dzić roszczeń odszkodowawczych za zniszczenia. 
Obecnie prowadzone są również czynności zwią-
zane z ustaleniem podobnych sprawców zamiesz-
czających graffiti w przestrzeniach publicznych na 
terenie miasta.

Źródło: SM Wejherowo
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Graficiarz stanie przed sądem
WEJHEROWO | Straż Miejska zarzuciła i udowodniła, że mężczyzna dokonał zniszczenia elewacji 
budynków, malując na nich graffiti.
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Do zdarzenia doszło w Kamieniu na trasie budowy drogi kaszubskiej 
S6 poza droga publiczną. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynikło, 
że pojazd marki MAN jadąc w kierunku Luzina najprawdopodobniej 
najechał na zamiatarkę. W wyniku zderzenia oba pojazdy dachowały 
i zsunęły się ze skarpy. 47 i 45-latek kierujący samochodami trafili do 
szpitala. Dokładnym wyjaśnieniem sprawy zajmują się funkcjonariu-
sze z Komisariatu Policji w Szemudzie.

Źródło: KPP Wejherowo

Zderzenie 
ciężarówek
POWIAT | Wszystkie okoliczności zdarzenia będą dokładnie wyjaśniane. 
Kierowcy obu pojazdów zostali przewiezieni do szpitala.
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Doskonała kondycja, bardzo wysoka 
wydolność, umięśnione ciała – tak właśnie 
po części można opisać crossfit. Zawod-
nicy z całej Polski spotkali się w ubiegły 
weekend aby rywalizować w kilkunastu 
morderczych konkurencjach przy molo 
w Mechelinkach. Organizatorzy byli prze-
konani, że świetna lokalizacja nad mo-
rzem przyciągnie sportowców aby stwo-
rzyć crossfitową bitwę na najwyższym 
poziomie, tak też się stało.

-Staraliśmy się przenieść dobry i jakże 

udany klimat z corocznego Wejher Cross 
Games do Mechelinek i mogę śmiało 
stwierdzić, że się udało. Pierwsza edy-
cja Baltic Cross Challenge zakończona 
sukcesem! Jestem dumny z zawodników, 
ponieważ dawali z siebie wszystko mimo 
wielu ciężkich konkurencji. Chciałbym 
podziękować każdemu kto przyczynił 
się do tego aby te zawody się odbyły, do 
zobaczenia za rok! - zaznacza Bartłomiej 
Szreder, organizator.

Start odbywał się w pięciu kategoriach 

open, mężczyźni i kobiety, 35+ mężczyźni 
i kobiety, 40+ i 45+ mężczyźni oraz dwu-
osobowe teamy, mężczyźni plus kobiety. 
Warto również zaznaczyć, że dyscypli-
na crossfit to intensywne ćwiczenia bez 
czasu na przerwę. Trzeba być wielozada-
niowcem aby nadążyć z wykonywaniem 
zaplanowanego harmonogramu ćwiczeń 
na zawodach, ponieważ jednocześnie 
podnosimy ciężary aby za chwilę móc za-
prezentować swoją sprawność atletyczną 
oraz szybkość i precyzję motoryczną.

-Jestem pod ogromnym wrażeniem 
widowiska jakie zostało przygotowane 
i zaprezentowane przez organizatorów 
i sportowców w ten weekend w Meche-
linkach. Mogliśmy podziwiać wysoki 
poziom umiejętności wielu zawodników, 
oraz świetnie zaplanowany program tre-
ningu siłowego i kondycyjnego, dlatego 
też jestem przekonany, że w przyszłym 
roku to wydarzenie ponownie uzyska 
Patronat Sportowy Centralnego Ośrodka 
Sportowego Cetniewo – mówi Dyrektor 
Michał Kowalski.

Na miejscu znajdowała się szeroka baza 
noclegowa i gastronomiczna. Odbywały 
się także pokazy, treningi otwarte, anima-
cje i warsztaty sportowe dla najmłodszych 
prowadzone przez Jana Tatarowicza, fina-
listę programu Ninja Warrior, Fit Matkę 
Wymiataczkę oraz instruktorów klubu 
Avanport. Organizatorem imprezy był Wej-
herowski Klub Kulturystyczny i Sportów 
Siłowych Apollo z Wejherowa, partnerem 
zawodów została m.in. Gmina Kosakowo 
oraz Kosakowskie Centrum Kultury.

Magdalena Chmielewska

Baltic Cross Challenge Mechelinki 
2022 - relacja z I edycji
CROSSfIT | Przez dwa dni zawodnicy dyscypliny crossfit brali udział w zmaganiach w nad-
morskiej miejscowości. Za nami Baltic Cross Challenge Mechelinki 2022.
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Klasyfikacja końcowa:
Kategoria open women -
miejsce I Maria Włoch, miejsce II 
Iwona Bartoszyńska – Fic, miejsce 
III Natalia Kadziewicz,
Kategoria open men -
miejsce I Mikołaj Marciniak, miej-
sce II Krzysztof Skibicki, miejsce 
III Kacper Bednarczyk,
Kategoria 35+ women -
miejsce I Jolanta Wesołowska, 
miejsce II Joanna Maj, miejsce III 
Emilia Słowik,
Kategoria 35+ men -
miejsce I Marcin Kalandyk, miej-
sce II Tomasz Bączyk, miejsce III 
Dawid Jędryka,
Kategoria 40+ men -
miejsce I Łukasz Miłosz, miejsce II 
Jacek Stasieluk, miejsce III Michał 
Sienkiewicz,
Kategoria 45+ men -
miejsce I Dariusz Myszk, miejsce 
II Maciej Małek, miejsce III Miro-
sław Kruzel,
Kategoria TEAM -
miejsce I Team Mazury, Miejsce II 
Crossfit Strong House, Miejsce III 
CrossCore Gdańsk.
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Czwarte miejsce na koniec 
sezonu ze zdobytymi 41. 
punktami w 22. meczach. 
Takim wynikiem mogą po-
chwalić się szczypiorniści 
wejherowskich Tytanów. 
Na ten sukces złożyła się 
m.in. skuteczność, jaką 
zaprezentowali w minio-
nym sezonie zawodnicy 
prowadzeni przez trenera 
Roberta Wicona.
Tytani wygrali 14. spotkań, 
a 8 przegrali. Rzucili w nich 
aż 666 bramek, a 611 razy 
musieli wyciągać piłkę 
z siatki własnej bramki. 
Średnia 30,3 trafień na mecz, to drugi najlepszy wynik w I lidze w grupie A. Lepszą skutecz-
nością może tylko pochwalić się druga w tabeli Gwardia Koszalin, która zdobyła w całym 
ligowym sezonie 674 bramki (średnia 30,6).
Wejherowianie najwyższe zwycięstwo odnieśli w pierwszej rundzie. W meczu 3. kolejki, roze-
granym 2 października 2021 roku, pokonali przed własną publicznością różnicą 13. bramek 
SKF KPR Spartę Obornik 40:27. Przypomnijmy, że w tym spotkaniu 7. trafień zanotował m.in. 
Sławomir Jurkiewicz. Nie przypadkowo o nim wspominamy. Ponieważ w całym sezonie był 
najskuteczniejszym zawodnikiem Tytanów. Dla swojego zespołu rzucił 145. bramek. Warto 
podkreślić, że to także trzeci najlepszy wynik w grupie A w I lidze. W czołowej trójce najlep-
szych strzelców wejherowskiej drużyny minionego sezonu są też Przemysław Warmbier (129. 
bramek) i Radosław Sałata (76). Natomiast korona króla strzelców w I-ligowych rozgrywkach 
powędrowała do Maksima Kruchkou z Gwardii Koszalin, który zdobył 191 bramek.
Przypomnijmy, że mistrzami ligi został zespół KS Sokoła Kościerzyna. Na podium znalazły 
się też wspomniana Gwardia oraz USAR Kwidzyn.

TyTani jeDnym z najBaraDziej 
SkuTecznycH zeSpołóW W LiDze
piłka ręczna | Dokładnie 666 bramek w całym i-ligowym sezonie 2021/2022 zdobyli 
Tytani Wejherowo. To jeden z lepszych wyników wśród zespołów występujących w gru-
pie a. Większą skutecznością może tylko pochwalić się gwardia koszalin, która rzuciła 
o 8 bramek więcej.

fot. Tytani Wejherowo/Facebook

- Przyjechaliśmy na trudny teren – za-
czął swoją wypowiedź na pomeczowej 
konferencji po spotkaniu Bytovii Bytów 
z Gryfem Wejherowo Grzegorz Lisewski, 
trener żółto-czarnych. - Śledziłem ligową 
tabelę. Zespół Bytovii był na 4. miejscu 
i miał bodajże 4. punkty więcej od nas. 
W tamtym sezonie Bytovia zasłużenie wy-
grała. W tym obiektywny kibic mógł za-
uważyć, że nie było takiej różnicy. Nawet 
powiedziałbym, że momentami domino-
waliśmy na boisku. Udokumentowaliśmy 
to dwiema bramkami po ładnych, skład-
nych akcjach.

Oba gole padły w drugiej połowie. Wy-
nik spotkania otworzył w 67. min. Jakub 
Godlewski, a 120 sekund później na listę 
strzelców wpisał się Maciej Leske. Gry-
fici dzięki tej wygranej awansowali na 7. 
miejsce w tabeli. Co ciekawe wejhero-
wianie nadal mają szansę na zakończenie 
sezonu w ścisłej czołówce. Do 3. miejsca 
żółto-czarni tracą po tej kolejce zaledwie 
2. punkty.

MKS Bytovia Bytów - WKS Gryf Wejhe-
rowo 0:2 (0:0).

Bramki:0:1 – Jakub Godlewski (67), 0:2 
– Maciej Leske (69).

Bytovia: B. Ryngwelski, P. Wolski (78′ 
K. Kropidłowski), M. Wdowiak, P. Leik, 
J. Malich, M. Błaszkowski, V. Kaydrovych, 
S. Tochman ( 72′ G. Lejk), A. Wojach (23′ 
B. Chojnacki), K. Barra (65′ S. Wirkus), A. 

Rzepinski (78′ D. Jakubek).
Gryf: R. Wika, D. Lisiecki, T. Panek, J. 

Godlewski (88′ J. Goyke), M. Dampc (74′ 
J. Poręba), M. Koszałka, M. Szymański 
(67′ K. Małolepszy), S. Kowalski, P. Mate-

jek, J. Kwidziński (72′ K. Wiśniewski), P. 
Czaja (67′ M. Leske).

A obecnie zespołem sklasyfikowanym 
na tym miejscu w ligowej tabeli jest Wi-
kęd Luzino, który awansował na tę po-

zycję po zwycięstwie w minionej kolejce 
z wiceliderem Jaguarem Gdańsk.

- Początek spotkania był dla naszego 
zespołu trudny, gra była rwana i nie po-
trafiliśmy odpowiednio reagować na ata-

ki gości – relacjonuje spotkanie w swoich 
mediach społecznościowych luziński 
klub. - Bardzo dobre spotkanie rozgry-
wał w bramce Antoni Kichman, który 
dwukrotnie świetnymi interwencjami 
ratował nas przed utratą bramki. W koń-
cówce pierwszej połowy obraz gry nieco 
się zmienił, Przemysław Kostuch bliski 
był zdobycia bramki po rzucie rożnym, 
groźną akcję lewą flanką przeprowadził 
też Tymoteusz Hirsch, ale jego strzał zo-
stał zablokowany, podobnie jak uderze-
nie Rafała Siemaszki po składnej akcji. Po 
przerwie nasza gra była już dużo lepsza, 
spokojniejsza, a przede wszystkim - kon-
kretna. Wywalczony rzut karny na bram-
kę zamienił kapitan, Krystian Opłatkow-
ski, który mógł chwilę wcześniej zaliczyć 
asystę, dokładnie podając do Rafała 
Siemaszki, jednak bramkarz zdążył zare-
agować. Po zmianach przeprowadzonych 
w przerwie i w trakcie drugiej połowy, 
nie pozwoliliśmy już Jaguarowi na zbyt 
wiele, a w ofensywie tworzyliśmy kolejne 
sytuacje. Jedną z nich po bardzo dobrym 
podaniu Szymona Skurata na bramkę za-
mienił Rafał Siemaszko.

Ostatecznie Wikęd pokonał Jaguara 2:0.
W grupie „spadkowej” tym razem Or-

kan Rumia przed własną publicznością 
musiał uznać wyższość Jantara Ustka. Ru-
mianie przegrali 1:2 i zajmują przedostat-
nie miejsce w tabeli.

Kolejna wygrana Gryfa. Wikęd też górą
PIłKA NOżNA | To była udana 27. kolejka dla zespołów z powiatu wejherowskiego występująca w grupie „mistrzowskiej” w IV lidze. WKS Gryf Wejherowo 
pokonał Bytovię Bytów 2:0, a Wikęd Luzino ograł Jaguar Gdańsk również 2:0.
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- Tak naprawdę wszystko jest już wyjaśnione w tabeli. Mamy 
czwarte miejsce i nic tego nie zmieni. Będę chciał w tym spotkaniu 
dać szansę pogrania zawodnikom którzy mniej grali w tym sezonie 
i liczę na ich dobry występ – zapowiadał przed spotkaniem z SMS 
ZPRP II Kwidzyn Robert Wicon, trener Tytanów Wejherowo.

Na mecz przeciwko zespołowi z Kwidzyna szkoleniowiec wejhe-
rowian zabrał ze sobą: Damiana Nowosada, Sławomira Jurkiewicza, 
Wiktora Klamana, Tomasza Bartosia, Jakuba Wicona, Norberta 
Wejhera, Mikołaja Sałatę, Radosława Sałatę, Oskara Szafrańskiego, 
Konrada Rompę, Alexa Pałkowskiego, Jakuba Pohnke i Szymona 
Cholchę. 

Patrząc na wynik spotkanie było wyrównane. W pierwszej poło-
wie rezultat oscylował wokół remisu. Raz na prowadzenie wychodzili gospodarze, a innym razem Tytani. Osta-
tecznie na przerwę z zaliczką dwóch bramek schodzili szczypiorniści SMS. Po zmianie stron wejherowianom 
udało się  tylko trzy razy doprowadzić do remisu w 54. min. (30:30), w 58. min. (33:33) i w 59 min. (34:34). Po 
syrenie kończącej mecz jednak powody do radości mieli gospodarze wygrywając 35:34.

W końcowej klasyfikacji Tytani Wejherowo zajęli wspomniane 4. miejsce. Zwycięzcą ligi został KS Sokół Ko-
ścierzyna.

Minimalna porażka Tytanów
PIłKA RĘCZNA | W ostatniej kolejce sezonu 2021/2022 w I lidze w grupie A Tytani Wejherowo musieli 
uznać wyższość swoich rywali. Na wyjeździe przegrali różnicą jednej bramki z SMS ZPRP II Kwidzyn. 
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