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Swoje święto obchodziły rodziny zastępcze, 
które na co dzień troszczą się o dzieci po-
zbawione możliwości dorastania w rodzinie 
biologicznej.
– Serdecznie dziękuję Wam za trud, opiekę, 
otwartość na potrzeby podopiecznych oraz 
za to, że stworzyliście dzieciom spragnionych 
miłości i rodzinnego ciepła prawdziwy dom 
i zapewniliście spokojne dzieciństwo – powie-
działa Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.  
Obchodzony 30 maja Dzień Rodzicielstwa 
Zastępczego ustanowiony został przez Sejm 
RP w 2006 r. Święto ma na celu popularyza-
cję rodzicielstwa zastępczego oraz zwróce-
nie uwagi społeczeństwa na los odrzuconych 

oraz osieroconych dzieci.
Dnia 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej, która kładzie szczególny nacisk 
na rodzinne formy pieczy zastępczej, jako 
te najbardziej przyjazne dziecku. Samorząd 
Powiatu Wejherowskiego od lat systematycz-
nie wspiera rozwój rodzicielstwa zastępcze-
go przyznając co roku odpowiednie środki 
finansowe na ten cel.
Obchody uświetnił występ artystyczny w wy-
konaniu dzieci z PCPR w Wejherowie.
Spotkanie poprowadziła Dyrektor PCPR 
w Wejherowie Małgorzata Bernacka.
źródło: Starostwo Powiatowe w Wejherowie

Dzień RoDzicielstwa zastępczego
powiat | w powiatowym centrum pomocy Rodzinie w wejherowie odbyło się spotka-
nie z okazji Dnia Rodzicielstwa zastępczego, podczas którego podziękowano rodzinom 
zastępczym za pracę, zaangażowanie, trud wkładany w codzienną opiekę nad dziećmi, 
a przede wszystkim za dzielenie się miłością.

fot. Starostwo Powiatowe w Wejherowie

- Obchody Dni Redy rozpoczynamy w piątek, uro-
czystą sesją Rady Miejskiej w Redzie – mówi Krzysz-
tof Krzemiński, burmistrz Redy – W sobotę wieczo-
rem zapraszamy na koncert gwiazd. Przewidujemy 
też wydarzenia towarzyszące.

W ramach DNI REDY 2022 na redzkim stadionie 4 
czerwca wystąpią: Dominika Kwiatkowska, Barano-
vski i gwiazda wieczoru - Roksana Węgiel. Od godzi-
ny 13 w sobotę przy stadionie MOSiR działać będą 
strefa gastronomiczna, dmuchane miasteczko oraz 
stragany wystawiennicze. Wejście do strefy koncer-
towej rozpocznie się o godzinie 18:00.

W ramach imprez towarzyszących, od piątku do 
niedzieli w auli Szkoły Podstawowej nr 4 na ul. Łą-

kowej odbędą się warsztaty taneczne dla młodzieży 
Cypher Days. Organizatorzy na piątek zapowiadają 
panel dyskusyjny zakończony wspólnym tanecznym 
jamem, a w sobotę aż 6 darmowych bloków warszta-
towych z różnych styli tanecznych. W sobotę na miej-
skim stadionie odbędą się turnieje piłki nożnej i baś-
ki kaszubskiej, na niedzielę przewidziano tenisowy 
turniej deblowy na kortach  MOSiR i popołudniową 
potańcówkę dla seniorów na sportowo w Miejskim 
Parku Rodzinnym. Szczegółowe informacje o wyda-
rzeniach znajdują się na miejskiej stronie interne-
towej www.reda.pl oraz na stronie Fabryki Kultury 
w Redzie www.fabrykakultury.pl.

Źródło: UM w Redzie
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Dni Redy 2022
REDA | Nadchodzący weekend w Redzie zapowiada się wyjątkowo. Z okazji jubileuszu 55 rocznicy 
nadania praw miejskich, miasto zapowiada szereg atrakcji dla mieszkańców i gości.

„Przebudowa ul. Jodłowej i Topolowej 
w Redzie”

REDA | Gmina Miasto Reda pozyskała z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych prawie sześć milionów złotych na przebudowę 
dwóch ulic. W piątek podpisano umowy z wykonawcą.

27 maja Burmistrz Miasta Redy podpisał 
dwie umowy z Firmą Budowlano-Drogo-
wą MTM SA – wykonawcą zadania „Prze-
budowa ul. Jodłowej i Topolowej w Re-
dzie”. Zadanie polega na kompleksowej 
przebudowie dróg osiedlowych, jakimi są 
ulice Topolowa i Jodłowa, co stanowi etap 
porządkowania infrastruktury drogowej 
w Ciechocinie.

- Rozwój lokalnej sieci dróg poprawi 
bezpieczeństwo i stworzy spójny system 
transportowy – mówi Krzysztof Krzemiń-
ski, Burmistrz Miasta Redy - Zgodnie z za-

sadami zrównoważonego rozwoju, przewi-
dziane w projekcie technologie bazują na 
rozwiązaniach przyjaznych dla środowiska 
naturalnego, dążąc do zmniejszenia emisji 
zanieczyszczeń i hałasu. Jednoczesne upo-
rządkowanie systemu kanalizacji deszczo-
wej przeciwdziała zalewaniu terenu w razie 
nagłych zdarzeń pogodowych, a poprawa 
jakości miejskiej infrastruktury oznacza 
również mniejsze koszty eksploatacyjne, 
które Gmina musi ponosić. 

Całkowita wartość inwestycji wynosi 
6 452 156,57 zł. Program „RZĄDOWY 

FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM 
INWESTYCJI STRATEGICZNYCH – 
Edycja nr 1, ze środków Funduszu Prze-
ciwdziałania COVID-19” będzie reali-
zowany poprzez promesy inwestycyjne 
udzielane przez Bank Gospodarstwa Kra-
jowego. Uzyskane dofinansowanie w kwo-
cie 5 700 000,00 zł pokrywa 88% kosztów, 
pozostałe 12% stanowi wkład własny sa-
morządu i pochodzi w całości z budżetu 
miasta Redy.

Od poniedziałku, 6 czerwca, zmienia 
się organizacja ruchu na ulicy Jodłowej. 

Skrzyżowanie ulic Jodłowej i Wiśniowej 
będzie zamknięte. Dojazd do posesji dla 
mieszkańców ulicy Jodłowej będzie moż-
liwy ulicami Brzozową i Akacjową.

- 1 czerwca przekazaliśmy wykonawcy 
plac budowy -mówi Halina Grzeszczuk, 

zastępca burmistrza – Prosimy o zwra-
canie uwagi na tymczasową organizację 
ruchu, dołożymy wszelkich starań, aby 
utrudnienia nie trwały dłużej, niż to ko-
nieczne.

Źródło: UM w Redzie
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-Jest to jeden z najwięk-
szych projektów infrastruk-
turalnych od wielu lat , nie 
tylko pod względem kwo-
towym, ale także terytorial-
nym. Nowe punkty oświe-
tleniowe powstaną niemal 
we wszystkich sołectwach. 
Realizacja tego zadania nie-
wątpliwie przyczyni się do 
znacznej poprawy bezpie-
czeństwa w wielu miejscach 
naszej gminy i odczuje to 
duża część mieszkańców 
- podkreślił wójt Gminy 
Wejherowo Przemysław 
Kiedrowski.
Wybudowanych zostanie 
1014 sztuk nowych punktów 
oświetlenia ulicznego na 
terenie Gminy Wejherowo, 
w oparciu o projekty posia-

dające pozwolenie na budowę bądź zgłoszenia budowy. Celem realizacji niniejszego zadania 
jest poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców większości sołectw Gminy 
Wejherowo. Nowe punkty zostaną wybudowane w następujących miejscowościach: Gowi-
no (223), Łężyce (47) , Sopieszyno (68), Ustarbowo (13), Bieszkowice (33), Bolszewo (161), 
Gniewowo (13), Gościcino (145), Góra (94), Kąpino (117), Nowy Dwór Wejherowski (9), Orle (18) 
oraz Zbychowo (73). Przedsięwzięcie wpisuje się w założenia i cele „Strategii Rozwoju Gminy 
Wejherowo na lata 2022-2030”, poprzez poprawę jakości infrastruktury oświetleniowej oraz 
poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.
Źródło: UG Wejherowo

oświetlenie w gminie zostanie 
RozbuDowane
gmina weJHeRowo | w ramach drugiego naboru Rządowego Funduszu polski Ład 
- program inwestycji strategicznych gmina wejherowo otrzymała dofinansowanie 
w wysokości 8.820.000,00 na realizację projektu pn. "Rozbudowa oświetlenia w gminie 
wejherowo". ogólna szacunkowa wartość zadania wynosi 9.800.000,00 zł.

fot. UG Wejherowo

To kolejne spotkanie uczniów PZKS 
w Wejherowie z Panią Prezydentową. 
W 2020 r. Pierwsza Dama odwiedziła pla-
cówkę prowadzoną przez Powiat Wejhe-
rowski. Podczas tej wizyty Małżonka Pre-
zydenta RP miała okazję zwiedzić szkołę, 
pracownie specjalistyczne, sale edukacyjne 
i rehabilitacyjne dla najmłodszych pod-
opiecznych ośrodka, zapoznać się z me-
todami kształcenia teoretycznego i prak-
tycznego oraz wziąć udział w lekcjach 
pokazowych. Na koniec wizyty Pierwsza 
Dama zaprosiła uczniów do Pałacu Prezy-
denckiego, ale z powodu pandemii wszyst-
kie wyjazdy zostały zawieszone. Mimo 
sytuacji epidemiologicznej w kraju Pani 
Prezydentowa pozostawała w kontakcie ze 
szkołą. Na początku ubiegłego roku doszło 
do spotkania w formie wideokonferencji, 
podczas którego Pierwsza Dama rozma-
wiała z kierownictwem na temat funkcjo-
nowania ośrodka w tym trudnym czasie.

– Podczas pierwszej wizyty w PZKS 
w Wejherowie Pani Prezydentowa Agata 
Kornhauser-Duda była pod wrażeniem 
kompleksowości wsparcia, które udzielane 
jest dzieciom i młodzieży ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi w naszej pla-

cówce. Pierwszą Damę ujęła także misja 
ośrodka, jako przyjaznego miejsca oferują-
cego podopiecznym warunki do rozwoju na 
miarę możliwości każdego z nich, bez stresu 
i porażek – mówi Starosta Wejherowski Ga-
briela Lisius. – Bardzo się cieszymy, że Mał-
żonka Prezydenta RP cały czas interesuje się 
losami naszych wychowanków i dalszym 
rozwojem powiatowej placówki.

W trakcie wizyty w Pałacu Prezydenc-
kim uczniowie chętnie opowiadali o na-
uce, zajęciach w szkole, zbliżających się 
egzaminach, wymarzonych kierunkach 
dalszego kształcenia i planach na przy-
szłość. Młodzi ludzie podzielili się także 
z Pierwszą Damą swoimi doświadczenia-
mi z zagranicznych praktyk, chętnie mó-
wili o planach wakacyjnych i miejscach, 
które chcieliby odwiedzić. Podczas spo-
tkania rozmawiano także o sporcie, foto-
grafii i obowiązkach jakie spoczywają na 
Pierwszej Damie. Pani Prezydentowa była 
zainteresowana także postępami i osią-
gnięciami podopiecznych ośrodka oraz 
wysłuchała opiekunów, którzy opowie-
dzieli o rozpoczynającej się wkrótce budo-
wie nowego budynku dla wychowanków. 

– Obecnie w ośrodku znajduje się około 

550 dzieci i młodzieży z niepełnospraw-
nością intelektualną w stopniu lekkim, 
umiarkowanym, znacznym, głębokim 
oraz z niepełnosprawnościami sprzężo-
nymi. Opieką terapeutyczną maluchy 
obejmowane są od chwili wykrycia nie-
pełnosprawności, w ramach wczesnego 
wspomagania rozwoju, do ukończenia 

25 roku życia – wyjaśnia Dyrektor PZKS 
w Wejherowie Małgorzata Woźniak.

Powiatowy Zespół Kształcenia Spe-
cjalnego w Wejherowie jest największą 
tego typu placówką w województwie po-
morskim i jedną z największych w kra-
ju. Zapewnia kompleksowe rozwiązania 
w obszarze edukacji, terapii, opieki i wy-

chowania uczniom ze specjalnymi po-
trzebami edukacyjnymi. Ośrodek posiada 
nowoczesne i liczne pracownie specjali-
styczne, m.in. terapeutyczne, integracji 
sensorycznej oraz polisensorycznego do-
świadczania świata.

Źródło: Starostwo Powiatowe 
w Wejherowie

Uczniowie powiatowej szkoły 
z wizytą u Pierwszej Damy RP

POWIAT | Wychowankowie Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie wraz z pedagogami gościli w Pałacu Prezydenckim i spotkali się 
z Małżonką Prezydenta RP Agatą Kornhauser-Dudą. W wydarzeniu wzięła udział Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.
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Z uwagi na ogromne zapotrzebowanie wśród osób 
w grupie wiekowej 50+ na umiejętność posługi-
wania się nowoczesnymi urządzeniami, biblioteka 
prowadzi w każdą środę nieodpłatne zajęcia w godz. 
13.00-15.00. Pod uważnym okiem prowadzących 
warsztaty, uczestnicy poznają podstawy obsługi 
smartfonów, nabywają umiejętności samodziel-

nego pisania wiadomości tekstowych, MMS-ów, 
zakładania kont w mediach społecznościowych, 
bezpiecznego poruszania się w sieci Internet, opła-
cania rachunków online i wiele innych. Wszystkich 
zainteresowanych warsztatami zapraszamy do bi-
blioteki.

Źródło: PBP w Wejherowie
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Nowocześni seniorzy
WEjhEROWO | Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie przy ul. Dworcowej 7 po raz kolejny 
wyszła z inicjatywą do osób w wieku senioralnym, organizując „Warsztaty z obsługi smartfonów”.
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Wcześniej podczas uroczystości z oka-
zji Święta Miasta Dorota Muża-Szlas - 
dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej 
I stopnia w Wejherowie, została uhono-
rowana przez Prezydenta Miasta Wej-
herowa Miniaturą Statuetki Jakuba Wej-
hera. Krzysztof Hildebrandt wręczył też 
18. osobom Nagrody Prezydenta Miasta 
Wejherowa. Prezentację nagrodzonych 
wygłaszał zastępca prezydenta Arkadiusz 
Kraszkiewicz.

Przyznanie Pani Dorocie Muża-Szlas 
Miniatury Statuetki Jakuba Wejhera 
w Dniu Jakuba przypadło w roku Jubile-
uszu 50-lecia istnienia Państwowej Szkoły 
Muzycznej I stopnia im. Fryderyka Cho-
pina w Wejherowie i jak podkreślił prezy-
dent Krzysztof Hildebrandt jest uznaniem 
za wieloletni wkład pracy w rozwijanie 
i doskonalenie talentów  muzycznych 
dzieci i młodzieży, którzy zdobywa-
ją najwyższe miejsca na wojewódzkich 
i ogólnopolskich, a także na międzyna-
rodowych konkursach muzycznych. Jest 
także podziękowaniem Jej za kreowanie 
wizerunku szkoły o wysokim poziomie 
artystycznym i wykonywaną z pasją pracę 
na rzecz upowszechniania kultury mu-

zycznej wśród mieszkańców.
W trakcie uroczystości zostały też wrę-

czone z okazji Święta Miasta Nagrody 
Prezydenta Miasta Wejherowa. Otrzy-
mali je:

Dorota Muża-Szlas – dyrektor PSM •	
I st. w Wejherowie,
Alicja Orszulak - Wolontariuszka Sto-•	
warzyszenia WUTW,
Grażyna Szczepanowska - Skarbnik •	
Stowarzyszenia WUTW,
Zofia Kusterska – Przewodnicząca •	
Stowarzyszenia Przyjaciół Rodziny 
w Wejherowie,
Elżbieta Lieder – Prezes Stowarzy-•	
szenia Miłośników Muzyki w Wej-
herowie, kierownik sekcji fortepianu 
w PSM I st. w Wejherowie.
Piotr Bukowski – nauczyciel PSM I st. •	
w Wejherowie,
Dominika Miotke – studentka II roku •	
socjologii KPSW,
Agata Sulborska – uczennica PSM II. •	
st. w Gdańsku,
Michał Parzych – Prezes Stowarzysze-•	
nia “Pomorska Grupa Poszukiwaw-
czo-Ratownicza Gryf ”,
Monika Formella – organizatorka im-•	

prez charytatywnych,
Alicja Araszkiewicz - instruktor ani-•	
macji filmowej w WCK,
Lucyna Mruk – koszykarka, trzykrot-•	
na mistrzyni Polski, trener i nauczyciel 
wychowania fizycznego w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Wej-
herowie
Mirosław Gaffka - Prezes ZKP O. Wej-•	
herowo,
Jan Plata-Przechlewski – pisarz, •	
dziennikarz, autor komiksów, członek 
Gdańskiego Klubu Fantastyki,
Mateusz Dolatta – współinicjator WW •	
Hiop-Hop Fest,
Robert Wicon – Wiceprezes i trener •	
KS “Tytani”, Bartłomiej Szreder – Pre-
zes Klubu Kultuyrystycznego I Spor-
tów Siłowych “Apollo” w Wejherowie,

Tomasz Klas – Prezes Zarządu Kurko-•	
wego Bractwa Strzeleckiego w Wejhe-
rowie,

- Dzień Jakuba dzień jest bardzo waż-
nym świętem w naszym mieście, podczas 
którego nagradzani są najaktywniejsi spo-
łecznie mieszkańcy Wejherowa. Mamy 
też okazję obejrzeć i posłuchać występu 
Gwiazdy Wieczoru.  Przypomnę, że przez 
pandemię koronawirusa przez dwa lata 
nie odbywało się to święto na rynku, tylko 
składane były kwiaty przed pomnikiem 
Jakuba Wejhera. Dlatego wszyscy cieszy-
my się, że możemy się już razem spotykać 
i radować się wspólnie z urodzin naszego 
miasta – mówi Krzysztof Hildebrandt, 
prezydent Wejherowa.

- Jestem bardzo zaskoczona przyzna-
niem mi Miniatury Statuetki Jakuba 

Wejhera. Jest to dla mnie bardzo ważna 
nagroda, duża przyjemnośc i satysfakcja. 
A jeśli się człowiek czegoś nie spodziewa, 
tym wieksza jest niespodzianka i większa 
radość – wyznała po otrzymaniu statuetki 
Dorota Muża-Szlas.

Uroczystość jak zawsze została po-
przedzona odegraniem Hejnału Miasta 
Wejherowa przez zespół trębaczy, a także 
salwa armatnia w wykonaniu Kurkowego 
Barctwa Strzeleckiego w Wejherowie. Ca-
łość imprezy prowadził Tomasz Podsiadły. 
Przed publicznością dwukrotnie wystąpił 
również świetny zespół Classic Brass Qu-
intet Natalia Cepelik.

Szersza informacja o nagrodzonych oso-
bach podczas Dnia Jakuba w Załączniku 
nr 1 na str. www.wejherowo.pl.

Źródło: UM Wejherowo

Dorota Muża-Szlas nagrodzona 
Miniaturą Statuetki Jakuba Wejhera

WEjhEROWO | Tradycyjny Dzień Jakuba uświetnił swoim znakomitym występem na ryn-
ku jako Gwiazda Wieczoru, uwielbiany przez publiczność - Andrzej Piaseczny. Na koncert 
licznie przybyli mieszkańcy Wejherowa.
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Głównym założeniem tego projektu 
jest zmniejszenie wykluczenia społecz-
nego i kulturalnego dzieci z Ukrainy 
w Wejherowie. Zespół WCK przygoto-
wał bardzo obszerną ofertę zajęć eduka-
cyjnych, w tym lekcje języka polskiego 
dla dzieci i młodzieży. Dla umilenia 
czasu i rozrywki zaplanowano również 
animacje, zajęcia teatralne dla najmłod-
szych oraz warsztaty rytmiczno-tanecz-
ne. Dla plastycznie uzdolnionych przy-
gotowano zajęcia malarskie, ceramiczne 
i rękodzielnicze gdzie będą tworzyli 
własne dzieła sztuki.

W ramach Przystani Świętego Mikołaja 
funkcjonować również będzie kino, gdzie 
na ekranach pojawią się filmy w języku 
ukraińskim.

Projekt współfinansowany przez Funda-
cję Świętego Mikołaja w ramach progra-
mu Przystań św. Mikołaja.

Wszystkie zajęcia prowadzone będą 
w języku ukraińskim przez ukraińskich 
instruktorów i odbywać się będą w prze-
strzeni Filharmonii Kaszubskiej oraz 
w plenerze. Przedsięwzięcie będzie reali-
zowane do końca lipca. Organizowane 
zajęcia będą dla dzieci i młodzieży w róż-
nych grupach wiekowych.

Zajęcia języka polskiego, na których •	
dzieci i młodzież poznają podstawy ję-
zyka, potrzebne im na lekcjach szkol-
nych oraz w komunikacji z polskimi 
kolegami.
Teatr dla naj-najów – zajęcia anima-•	
cyjne dla dzieci od 6 roku życia.
Zajęcia rytmiczno-taneczne dla grupy •	
dzieci od 5 do 10 lat.
Zajęcia malarskie dla grupy wiekowej •	

od 7 do 15 lat.
Zajęcia ceramiczne dla grupy wieko-•	
wej od 10 do 15 lat.
Zajęcia rękodzielnicze: biżuteria z nie-•	
oczywistych przedmiotów.
Seanse filmowe w języku ukraińskim.•	

W efekcie warsztatów powstaną dzieła – 
twórcze interpretacje dzieci i młodzieży, 
które zaprezentowane zostaną podczas 
lipcowego dnia podsumowującego cały 
projekt. Zajęcia odbywać się będą w go-
dzinach popołudniowych.

Udział w zajęciach będzie bezpłatny.
Zapisy i informacje pod numerem tele-

fonu: 733 361 119 lub pod adresem e-mail: 
n.zacharek@wck.org.pl

Projekt współfinansowany przez Funda-
cję Świętego Mikołaja w ramach progra-
mu Przystań św. Mikołaja.

Ми раді повідомити, що Культурний 
центр Вейгерово отримав фінансування 
від Фонду Святого Миколая. Проект 
«Гавань Санта-Клауса» орієнтований 
на українських дітей та молодь. Завдяки 
його реалізації ми зможемо зменшити 
соціокультурне відчуження молодих 
українців у гостинному Вейгерово.

Ми керуємо організацією для дітей та 
підлітків різного віку.

Уроки польської мови, де діти та •	
молодь знають основи польської 
мови, які їм потрібні під час 
шкільних уроків та у спілкуванні з 
польськими друзями.
Театр для найменших – анімаційні •	
заходи для дітей від 6 років
Ритмічні та танцювальні заняття •	
для групи дітей від 5 до 10 років

Заняття з малювання для груп від 7 •	
до 15 років.
Керамічні вироби для груп від 10 до •	
15 років
Ремісництво: прикраси з неочевидних •	
предметів.
Кіносеанси (анімації, фільми) •	
українською мовою Заняття 
відбуватимуться у другій половині 

дня, вхід вільний. У рамках 
проекту створюватимуться роботи 
– інтерпретації дітей та молоді, 
які будуть представлені протягом 
липневого дня, підсумовуючи весь 
проект. Проект співфінансується 
Фондом св. в рамках програми 
«Гавань Святого Миколая».

Участь у заняттях буде безкоштовною. 

Ми розпочали набір!
Реєстрація та інформація за 

телефоном: 733 361 119 або електронною 
поштою: n.zacharek@wck.org.pl

Проект співфінансується Фондом 
Святого Миколая в рамках Фонду св. 
Миколай.

Źródło: Filharmonia Kaszubska - 
Wejherowskie Centrum Kultury

Przystań Świętego Mikołaja w WCK
WEjhEROWO | Fundacja Świętego Mikołaja i Wejherowskie Centrum Kultury złączyli siły i razem przygotowali przyjazną przestrzeń dla dzieci i młodzieży 
z Ukrainy. W tym roku św. Mikołaj pracuje nie tylko w grudniu.
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Pielgrzymi m.in. z Kościerzyny, 
Gdańska Oliwy, Szemuda, Gdyni, 
Przodkowa, Żukowa, Grzybna, 
Strzepcza, Bojana, Sierakowic Kiel-
na czy Koleczkowa wzięli udział 
w Odpuście Wniebowstąpienia 

Pańskiego. Mszę odpustową przy 
Kościele Trzech Krzyży na Kalwarii 
Wejherowskiej celebrował Prze-
wodniczący Konferencji Episkopa-
tu Polski abp Stanisław Gądecki. 
W nabożeństwie uczestniczył tak-

że m.in. Metropolita Gdański abp 
Tadeusz Wojda, infułat ks. Daniel 
Nowak, Proboszcz Sanktuarium 
Pasyjno-Maryjnego w Wejherowie 
o. Marek Janus (OFM), Starosta 
Wejherowski Gabriela Lisius, 
Prezydent Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt, Wicestarosta Jacek 
Thiel, Członkowie Zarządu Po-
wiatu Ludwik Zegzuła i Kazimierz 
Bistroń, Wiceprzewodnicząca i Wi-
ceprzewodniczący Rady Powiatu 
Wejherowskiego Genowefa Słowi 
i Bogdan Tokłowicz oraz władze 
gmin z powiatu wejherowskiego.
Z inicjatywy Samorządu Powiatu 
Wejherowskiego odsłonięto tablicę 
upamiętniającą dwie wizyty ks. 
kardynała Stefana Wyszyńskiego 
na kalwaryjskich wzgórzach. Pry-
mas odwiedził Kalwarię 20 kwiet-
nia 1953 r. oraz 26 maja 1974 r.
– Kardynał Prymas, dzięki swojej 
pracy dla Kościoła i Ojczyzny, 
należał niewątpliwie do grona 
najwybitniejszych Polaków, a zda-
niem wielu, był najwybitniejszym 
Prymasem w historii Polski – mówił 

abp Stanisław Gądecki.
W trakcie mszy świętej nastąpi-
ło również zawierzenie powiatu 
wejherowskiego przez Starostę 
Wejherowskiego. Tradycyjnie po 

nabożeństwie odpustowym odbyło 
się kłanianie feretronów przed ob-
razem Matki Bożej Wejherowskiej. 
Źródło: Starostwo Powiatowe 
w Wejherowie

oDpust wniebowstąpienia pańskiego
powiat | w miniony weekend na kalwarii wejherowskiej odbył się odpust wniebowstąpienia pańskiego, który zgromadził pątników z różnych części kaszub. w trakcie nabożeństwa odsło-
nięto tablicę upamiętniającą pobyt ks. kardynała stefana wyszyńskiego w wejherowie oraz uroczyście wprowadzono relikwie bł. prymasa.

fot. Starostwo Powiatowe w Wejherowie
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Jerzego
KosKi

Z głębokim bólem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
naszego Kolegi samorządowca

Rodzinie i Bliskim
wyrazy głębokiego współczucia

oraz słowa otuchy i wsparcia
składają:

długoletniego radnego rady Miejskiej w redzie
 oraz redzkiej rady seniorów, 

odznaczonego medalem „zasłużony dla Miasta redy”.

Kazimierz Okrój 
Przewodniczący  Rady Miejskiej

wraz z Radnymi

Krzysztof Krzemiński
Burmistrz Miasta Redy
wraz z pracownikami

MATKi
składają

Przewodniczący 
Rady Gminy Wejherowo

Hubert Toma
wraz z radnymi

Wójt Gminy Wejherowo 
Przemysław Kiedrowski

wraz ze współpracownikami

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Łącząc się w bólu z Rodziną i Bliskimi, 

ryszArdowi 
KAMinowi
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Uroczysta sesja 
Rady Miasta

28 maja 1643 r. założona została przez magnata po-
morskiego Jakuba Wejhera osada Wejherowska Wola. 
Była ona jedynym na Kaszubach prywatnym grodem 
w całych Prusach Królewskich. Zaledwie siedem lat 
później – w 1650 r. król Jan Kazimierz nadał osadzie 
przywilej miejski.

Przed uroczystą sesją delegacje złożyły kwiaty przed 
pomnikiem założyciela miasta - Jakuba Wejhera. O hi-
storii wejherowskich kortów tenisowych opowiedział 
podczas wykładu Michał Jeliński, kierownik Wydziału 
Kultury, Sportu, Spraw Społecznych, Promocji i Tu-
rystyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie. Mogliśmy 
usłyszeć wiele ciekawych, nigdzie niepublikowanych 

informacji o istniejących kortach, ale także o obiek-
tach tenisowych wcześniej funkcjonujących na terenie 
Wejherowa. Jak podkreślił Michał Jeliński, wejherow-
skie korty już od wielu lat cieszą się wielkim uznaniem 
w środowisku polskiego tenisa. To w Wejherowie go-
ściliśmy m.in. znanych aktorów, sportowców, dzienni-
karzy i polityków. Na wejherowskich kortach trenowa-
ła m.in. Iga Świątek i Jerzy Janowicz.

Uroczystą sesję Rady Miasta uświetnił występ 
uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia 
im. F. Chopina w Wejherowie pod kierunkiem Elż-
biety Lieder.

Źródło: UM Wejherowo

WEjhEROWO | Stałym punktem obchodów urodzin miasta jest uroczysta 
sesja Rady Miasta Wejherowa. Włodarze miasta i goście uczcili 379. rocznicę 
założenia Wejherowa oraz 413. rocznicę urodzin Jakuba Wejhera.
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Wszyscy goście podkreślali, jak ważna 
w obecnych czasach, a szczególnie podczas 
pandemii, była rola przedstawicieli tych 
zawodów. Wejherowskim pielęgniarkom, 
pielęgniarzom i położnym podziękowano 
za trud wkładany w wykonywanie pracy 
wymagającej odpowiedzialności, zaangażo-
wania i ciągłej gotowości służby drugiemu 
człowiekowi.
- Dziękuję wszystkim pielęgniarkom i położ-
nym za niezwykle ciężką pracę, za huma-
nizm, za to, że jesteście blisko pacjenta mimo 
różnych trudności – powiedziała Jolanta 
Sobierańska-Grenda, Prezes Zarządu Szpitali 
Pomorskich Sp. z o.o.
Pielęgniarstwo, to nie zawód, to misja. 
Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezy-
denta Wejherowa podkreślił, że w tej profesji 
niezwykle ważne są nie tylko wysokie 
kwalifikacje, ale także umiejętność łączenia 
odporności psychicznej z troską, współczu-
ciem, poświęceniem i oddaniem. Pielęgniarka 
jest najbliżej chorego, ona wie najlepiej, jak 
pocieszyć i ulżyć w bólu.
- W imieniu prezydenta Wejherowa i wła-
snym, chciałbym podziękować Wam za 
ciężką pracę, za trud każdego dnia, który 
tutaj, w wejherowskim szpitalu wykonujecie 
dla nas mieszkańców Wejherowa i całej ziemi 
wejherowskiej – mówi Arkadiusz Kraszkie-
wicz. - To Wy – pielęgniarki, pielęgniarze, 
położne towarzyszycie nam od momentu 

urodzenia aż do śmierci. Towarzyszycie nam 
przez całe życie, często jesteście ostat-
nimi osobami, które trzymają pacjenta za 
rękę w tym ostatnim dla niego momencie. 
Dziękuję Wam szczególnie za pracę podczas 
trwającej  dwa lata pandemii koronawirusa, 
za wspólne działania m.in. przy tworzeniu, 
a potem funkcjonowaniu Punktu Szczepień 
w wejherowskiej Szkole Podstawowej nr 
8. Życzę, abyście nigdy nie traciły nadziei, 
realizowały się i aby ta praca przynosiła Wam 
wiele satysfakcji.
Źródło: UM Wejherowo

pielęgniaRstwo – zawóD z pasJi 
i powoŁania
weJHeRowo | w szpitalu specjalistycznym im. F. ceynowy w wejherowie odbyły się 
obchody międzynarodowego Dnia pielęgniarek i położnych. podczas uroczystości było 
wiele życzeń, podziękowań, ale i wzruszeń.

fot. UM Wejherowo
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GCKSiR w Szemudzie w przeddzień, 25 
maja, święta Dnia Matki zaprosiło miesz-
kańców na Koncert. Jako gość specjalny 
wystąpił kolumbijski tenor i saksofonista 
Juan Felipe Alvarado, który swą osobo-
wością sceniczną, urokiem osobistym 
i doskonałym warsztatem muzycznym 
porwał słuchaczy. Śpiewaliśmy wspólnie, 
klaskaliśmy, pewnie porwalibyśmy się do 
tańca, tyle że miejsca zbrakło. No wła-
śnie – na koncert przybyło wielu, bardzo 
wielu słuchaczy. Sala kameralna Centrum 
Muzycznego w Kielnie dosłownie pękała 
w szwach. Serce organizatorów rosło. Uro-
sło jeszcze bardziej, kiedy w drugiej części 
koncertu wręczano nagrody laureatom II 
Internetowego Konkursu Wokalnego „Dla 
Ciebie śpiewam MAMO” a oni – mali – 
więksi – z zaangażowaniem i przejęciem 
wyśpiewywali słowa miłości swym Ma-
musiom. To naprawdę piękne przeżycie. 
W nagrodę KAŻDY wykonawca otrzymał 
wejściówkę na basen lub ściankę wspi-
naczkową w Centrum Sportowym w Kiel-
nie. Jako nagrodę publiczności GCKSiR 
zespołom ufundowało michę cukierków 
a maleńka Lila otrzymała wielkiego, różo-
wego jednorożca.

-Dziękujemy wszystkim wykonawcom, 
kochanym Rodzicom, zaangażowanym 
nauczycielom i Wam droga publiczności – 
zarówno tej wirtualnej, jak i realnie obec-
nej w Kielnie na koncercie. Jak to niegdyś 

w bajkach mówiono … „i ja tam byłem, 
miód i wino piłem…” Wina i miodu nie 
było ale za to znalazły się pyszne słodkości 
i kawusia. I było naprawdę, bardzo, bar-

dzo przyjemnie. - informuje Urząd Gmi-
ny Szemud.

W Internetowym Konkursie o nagrodę 
publiczności uczestnicy uzyskali następują-

cą ilość głosów:1.ZESPÓŁ „BELLE VOCI” 
Z SP KIELNO - 323 głosy; 2.CHÓR SP .KO-
LECZKOWO - 303 głosy; 3LILA ADAMEK 
- ŁUKASZEWSKA - 214 głosów

KATEGORIA PRZEDSZKOLA I KLA-
SY „0” SOLO: I miejsce – Lila Adamek 
– Łukaszewska; KATEGORIA KLASY 
I – III – SOLO: I miejsce – Agata Wit-
za, II miejsce – Oliwia Baranowska, II 
miejsce – Maja Wójtowicz, III miejsce 
– Weronika Ptach KATEGORIA KLA-
SY I – III – ZESPÓŁ: I miejsce – Chór 
Belle Voci z SP w Kielnie; KATEGORIA 
IV – VI – SOLO:I miejsce – NIE PRZY-
ZNANO, II miejsce – Natalia Hewelt, III 
miejsce – Martyna Ptach; KATEGORIA 
IV – VIII zespół, I miejsce – Chór SP 
w Koleczkowie, II miejsce – Duet Lena 
Lawrenc i Oliwia Orzeszk; KATEGO-
RIA MŁODZIEŻ DO 25 LAT – SOLO-
:I miejsce - Julia Rączka; KATEGORIA 
ZESPÓŁ – działające przy stowarzysze-
niach, parafiach, nieformalne: I miejsce 
– Schola Dziecięca „Jagiellonki”; JURY 
PRZYZNAŁO DWIE NAGRODY SPE-
CJANE DLA: Orkiestry Dętej Gminy 
Szemud i Regionalnego Zespołu „Ko-
leczkowianie”

W naszym internetowym – więc ma-
jącym duży zasięg – konkursie wzięły 
udział 3 dziewczęta spoza Gminy Szemud: 
z Gdyni, Tomaszowa Lubelskiego a nawet 
z Bielska Białej. Twierdzą, iż obserwują 
naszą gminę i bardzo im się podoba to 
co widzą, dlatego chcą uczestniczyć w na-
szych konkursach.

Źródło: UG Szemud

Koncert na Dzień Matki w Gminie Szemud
GMINA SZEMUD | Dzień Matki to jedno z piękniejszych świąt w kalendarzu mające swe miejsce w najpiękniejszym miesiącu roku. Chyba nie ma 
człowieka, któremu maj nie kojarzy się z ciepłem, dobrem i miłością – z Mamą właśnie.
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Konkurs skierowany był do dzieci 
przedszkolnych i klas 0 - VIII szkół pod-
stawowych z terenu całego powiatu wej-
herowskiego. Inicjatorom przyświecał 
nadrzędny cel poznawania i popularyza-
cji literackiego dorobku pisarza, a także 
pielęgnowania mowy kaszubskiej, o co 
w swoich tekstach prosił sam literat. 
Z siłą i czarem poezji zmierzyło się aż 40 
uczestników z różnych szkół m.in. SP im. 
Alojzego Nagla w Nowym Dworze Wej-
herowskim; Zespół Szkolno-Przedszkol-

ny nr. 1 w Redzie; SP im. ks. kan. Bazy-
lego Olęckiego w Niepoczołowicach; SP 
im. Jana Brzechwy w Orlu; Prywatna SP 
im. T. Halika w Redzie i SP z terenu Gmi-
ny Szemud – Kielno, Jeleńska-Huta; Sze-
mud; Łebno. Uczestników oceniało jury 
w składzie Pan Tomasz Fopke – Dyrektor 
Muzeum w Wejherowie; Ks. Waldemar 
Naczk – siostrzeniec Alojzego Nagla; 
Pan Kazimierz Hermann – Prezes ZKP 
Gminy Szemud; Pan Gracjan Fopke – 
znany nam z Radia Kaszëb. Po wysłucha-

niu wszystkich uczestników, biorąc pod 
uwagę dobór i interpretację tekstu, jego 
pamięciowe opanowanie, kulturę słowa 
i ogólny wyraz artystyczny komisja wy-
brała najlepszych recytatorów:
Kategoria przedszkole i oddziały „0”

I miejsce - Martyna Bojke SP Kielno
II miejsce - Szymon Schroeder Przed-
szkole Promyczek Bojano
III miejsce - Natan Okoń SP Nowy Dwór 
Wejherowski
Wyróżnienia: Karina Gonczarenko SP 
Nowy Dwór Wejherowski, Mikołaj Ga-
rzombke SP Kielno

Kategoria klas I – III
I miejsce- - Zuzanna Zawadzka SP Nowy 
Dwór Wejherowski
II miejsce - Amelia Meyer SP Kielno
III miejsce - Agata Andryskowska SP 
Jeleńska Huta
Wyróżnienia:Oliwia Garzombke SP 
Kielno, Milena Gonczarenko SP Nowy 
Dwór Wejherowski

Kategoria klas IV – VI
I miejsce - Nikola Bach SP Nowy Dwór 
Wejherowski
II miejsce - Martyna Ptach SP Szemud
III miejsce - Blanka Gruba SP Nowy 
Dwór Wejherowski
Wyróżnienia: Zofia Dzienisz SP nr.1 
Reda, Zofia Wandtke Prywatna SP Reda

Kategoria Klasy VII - VIII
I miejsce - Karolina Krauza SP Nowy 
Dwór Wejherowski
II miejsce - Sandra Ptach SP Szemud

III miejsce - Leona Jabłoński SP Niepo-
czołowice
Wyróżnienia: Mateusz Miotk SP Łebno, 
Andrzej Grodź SP Nowy Dwór Wejhe-
rowski
Wszystkim laureatom i uczestnikom 

pogratulowano, a komisja wręczyła dy-
plomy i nagrody. Tradycyjnie została 
również wręczona nagroda specjalna 
(finansowa) ufundowana przez Rodzi-
nę pisarza, którą wręczył ks. Waldemar, 
a otrzymał ją Leon Jabłoński. Kolejna 

nagroda specjalna – to nagranie recyto-
wanych utworów wszystkich laureatów 
w profesjonalnym studiu, które to potem 
zostaną umieszczone na płytce. Ufundo-
wana zostanie przez Muzeum Piśmien-
nictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej 
w Wejherowie.

Organizatorzy składają serdeczne po-
dziękowania jury oraz wszystkim uczest-
nikom i przygotowujących ich nauczycie-
lom, rodzicom.

Źródło: UG Szemud
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Powiatowy Konkurs Recytatorski Twórczości Alojzego Nagla
GMINA SZEMUD | Organizatorem konkursu, który odbył się 30 maja br. w Bibliotece Publicznej Gminy Szemud Filia w Kielnie im. A. Nagla była Biblioteka Publiczna Gminy Szemud im. Ks. Dr. Leona Heyke przy 
współudziale Starostwa Powiatowego oraz Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.
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„Wejherowo biega” 
po raz ósmy

W tym roku kolorem dominującym na trasie był 
zielony, ponieważ taki był kolor koszulek, które otrzy-
mali uczestnicy biegu od organizatorów. Wydarzeniu 
patronował Prezydent Miasta Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt oraz Starosta Powiatu Wejherowskiego 
Gabriela Lisius.

„Wejherowo Biega” organizowany był już po raz 
ósmy. Jak zwykle wejherowianie i mieszkańcy oko-
licznych miejscowości nie zawiedli. Pomimo deszczu 
oraz bardzo zmiennej pogody nie zabrakło chętnych 
do sportowej rywalizacji. Cały dochód ze sprzedaży 
pakietów startowych został przeznaczony dla Pomor-
skiej Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza GRYF.

Do wyboru było sześć tras. Najmłodsze dzieci pobiegły 
na dystansie 300 m, dzieci w wieku 7-10 lat na dystansie 
500 m, a młodzież i dorośli mieli do wyboru trasy o dł. 
od 900 m do 3000 m. Każdy uczestnik otrzymał koszul-
kę, butelkę wody oraz okolicznościowy medal.

- W biegach nie obowiązywały zasady rywalizacji 
- jedynym warunkiem było ukończenie wybranego 
dystansu. W tej imprezie mógł wziąć udział każdy, 
niezależnie od wieku i kondycji – mówi Arkadiusz 
Kraszkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa. – 

W tym roku przyświeca nam szczytny cel, bo dochód 
przeznaczony jest dla Pomorskiej Grupy Poszuki-
wawczo-Ratowniczej GRYF.

Podczas wydarzenia pojawiło się także stanowisko 
Wejherowskiej Karty Mieszkańca, gdzie uczestnicy 
mogli zapoznać się z bogatą ofertą partnerów karty 
oraz dopełnić wszelkich formalności w celu uzyska-
nia Wejherowskiej Karty Mieszkańca. Posiadanie jej 
uprawniało do uzyskania 50% rabatu przy zakupie 
pakietu startowego. Obecni byli także partnerzy Wej-
herowskiej Karty Mieszkańca: Polska Federacja Nor-
dic Walking, Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa 
oraz Karate Klub Wejherowo.

Organizatorami zawodów byli: KS „Wejher”, Mia-
sto Wejherowo, Wejherowskie Centrum Kultury, 
Starostwo Powiatowe w Wejherowie. Atrakcyjne 
nagrody rzeczowe ufundowali: NORTHPOL, Pro-
Sport, MH Tech oraz FIT MED, który zapewnił ob-
sługę medyczną biegów.

Zrzutka na działalność i sprzęt dla Pomorskiej Gru-
py Poszukiwawczo-Ratowniczej GRYF dostępna jest 
na portalu zrzutka.pl.

Źródło: UM Wejherowo

WEjhEROWO | Już po raz ósmy miłośnicy biegania pobiegli w sobotnie 
południe w ramach akcji „Wejherowo Biega”.
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Oprócz miasteczka dmuchańców, pozostałe 
punkty programu zostały zrealizowane, ku 
zadowoleniu licznie odwiedzających Fabry-
kę dzieci i ich rodziców.
Otwarcia imprezy dokonał w samo południe 
Burmistrz Miasta Redy Krzysztof Krzemiń-
ski, w towarzystwie posłanki na Sejm RP 
Henryki Krzywonos - Strycharskiej, człon-
ków Młodzieżowej Rady Miasta Redy i To-
masza Wiśniewskiego, dyrektora obiektu. 
Pani poseł przekazała na ręce Młodzieżowej 
Rady Miasta stroje sportowe dla dzieci. 
Impreza rozpoczęła się pokazem udzielania 

pierwszej pomocy.  Dużym zainteresowa-
niem cieszył się spektakl Teatru Magmowcy 
- „Wiosna w Ogrodzie”. Przed wejściem do 
budynku dzieci witały żywe maskotki. Były 
animacje, zabawy i malowanie buziek. Była 
to bardzo udana impreza.
- Chociaż pogoda uniemożliwiła nam atrakcje 
na świeżym powietrzu, to z dmuchańców 
dzieci mogą skorzystać w czasie festynu 
z okazji Dni Redy na stadionie MOSiR, już 
w nadchodzący weekend – mówi Tomasz Wi-
śniewski, dyrektor Fabryki Kultury w Redzie.
Źródło: UM w Redzie

Dzień Dziecka w FabRyce kultuRy
ReDa | tradycyjna, redzka impreza z okazji Dnia Dziecka, odbywająca się zwykle w miej-
skim parku Rodzinnym, w tym roku została przeniesiona do budynku Fabryki kultury. 
powodem były niesprzyjające warunki atmosferyczne, niska temperatura, wiatr i deszcz.

fot. Michał Kaczmarek
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Młodzież paradą uczciła święto miasta
WEjhEROWO | Młodzież wejherowskiej samochodówki radosną paradą ulicami miasta rozpoczęła świętowanie 379. rocznicy utworzenia osady 
Wejherowska Wola, która decyzją wojewody pomorskiego Jakuba Wejhera zapoczątkowała powstanie naszego miasta.

Trasa parady wiodła spod 
szkoły na ul. Inwalidów 
Wojennych a następnie ul. 
Sucharskiego na rynek pod 
pomnik założyciela miasta 
Jakuba Wejhera. Wielo-
barwna manifestacja mło-
dzieży promującej kierun-
ki nauczania w szkole, na 
czele której jechał szpaler 
zabytkowych samochodów 
i maszerowała orkiestra 
dęta, wzbudzała po drodze 
olbrzymie zainteresowanie 
mieszkańców. Przed kolum-
ną kroczył uczeń w prze-
braniu Jakuba Wejhera, 
a w jednym z odkrytych 
pojazdów jechali zastęp-

ca prezydenta Arkadiusz 
Kraszkiewicz i wicestarosta 
Jacek Thiel. Jak powiedziała 
dyrektor szkoły Anna Wilk 
była to jedenasta z kolei pa-
rada wejherowskiej samo-
chodówki.

Zaproszenie do świętowa-
nia obchodów Święta Miasta 
wygłosił sam Jakub Wejher, 
a młodzież zaprezentowała 
publiczności krótką część 
artystyczną i quiz, po któ-
rym odbyła się tradycyjna 
prezentacja Nieprzeciętnych. 
Najlepsi uczniowie otrzymali 
upominki i przyjęli gratulacje 
od starosty wejherowskiego 
Gabrieli Lisius, zastępcy pre-

zydenta Arkadiusza Krasz-
kiewicza i dyrektor ZSP nr 
4 Anny Wilk, która złożyła 
też kwiaty przed pomnikiem 
założyciela miasta. Coroczne 
parady z okazji święta miasta 
w wykonaniu młodzież z sa-
mochodówki nie są przypad-
kowe, bowiem Powiatowy 
Zespół Szkół nr 4 nosi imię 
Jakuba Wejhera.

W spotkaniu z młodzie-
żą przy pomniku Jakuba 
Wejhera wzięli udział m.in. 
wiceprzewodniczący Rady 
Miasta Wejherowa Leszek 
Szczypior i komendant Stra-
ży Miejskiej Zenon Hinca.

Źródło: UM Wejherowo fo
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Stowarzyszenie Plastyków im. Stefana Lewińskiego 
działającego przy Zrzeszeniu Kaszubko-Pomorskim 
w Wejherowie realizują swoje pasje i dzielą się swoim 
talentem z innymi. Wejherowscy artyści tworzą swoje 
prace w miejskim plenerze przez całe lato, aż do wrze-
śnia. W każdą środę i sobotę w godzinach od 10 do 16, 
w pobliżu fontanny na Placu Jakuba Wejhera. Warsz-
taty cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem wśród 
mieszkańców oraz turystów.
Prezydent miasta, Krzysztof Hildebrandt pogratulo-
wał członkom stowarzyszenia pięknych prac i życzył 
niekończącej się weny do tworzenia coraz to piękniej-
szych prac oraz wręczył drobny upominek.
Źródło: UM Wejherowo

weJHeRowscy aRtyści 
zainauguRowali 
waRsztaty malaRskie
weJHeRowo | prezydent miasta, krzysztof Hilde-
brandt wspólnie z zastępcą arkadiuszem kraszkie-
wiczem odwiedził wejherowskich malarzy na placu 
Jakuba wejhera, którzy zainaugurowali coroczne 
warsztaty malarskie.

fot. UM Wejherowo

Wiadomości | Sport | Kultura | Biznes | Region | Co? Gdzie? Kiedy?

Bądź na Bieżąco
z
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Wójt Gminy WejheroWo
informuje

że od dnia 25 maja 2022 r. na stronie Biuletynu 
informacji Publicznej Gminy Wejherowo oraz 
internetowej Gminy Wejherowo, a także na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wejherowo, 
ul. Transportowa 1,  został wywieszony wykaz 
dotyczący nieruchomości przeznaczonych do 
dzierżawy:

część działki o nr 579/1 o pow. 0,6000 ha, obręb •	
Bolszewo, z przeznaczeniem pod teren budowy 
kompleksu tenisowego, w celu działalności 
sportowo-rekreacyjnej i prowadzenia klubu 
tenisowego;

część działki o nr ewid. 147 o pow. 0,1160 •	
ha, obręb Gowino,  z przeznaczeniem 
częściowo pod teren ogródka przydomowego, 
prowadzenie upraw ogrodniczych oraz 
częściowo pod urządzenie terenu zieleni dla 
sąsiadującej nieruchomości;

działkę o nr ewid. 829/7 o pow. 0,0547 ha •	
obręb Gościcino, z przeznaczeniem na zaplecze 
rekreacyjne dla właścicieli lokali mieszkalnych 
położonych w Gościcinie przy ulicy Drzewiarza 
2a. Szczegółowe informacje o nieruchomościach 
objętych wykazem można uzyskać w Referacie 
Gospodarki Przestrzennej i nieruchomości, tel. 
58 738- 67-51 i 58 677-97-15.

OGłOSzenie 61/2022/PR-Media-Group/DB OGłOSzenie 66/2022/PR-Media-Group/DB

inFormACjA
Działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) 

Wójt Gminy Szemud informuje,

 że w siedzibie Urzędu Gminy w Szemudzie, ul. 
Kartuska 13, oraz na stronie internetowej www.
bip.szemud.pl zamieszczono na okres 21 dni  
wykaz nieruchomości przeznaczonych do odda-
nia w użyczenie. Wykaz stanowi załącznik nr 1 do 
zarządzenia nr 920V/2022 Wójta Gminy Szemud 
z dnia 30 maja 2022r. w sprawie oddania w użycze-
nie nieruchomości  stanowiących własność Gminy 
Szemud oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości do 
oddania w użyczenie.

Wykaz wywieszono w dniu 30 maja 2022r.

Wójt Gminy Szemud Ryszard Kalkowski

OGłOSzenie 62/2022/PR-Media-Group/DB

 oGŁoSZenie
Burmistrza miasta rumi

Stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospo-
darce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1899 z późn. zm.) infor-
muję, iż w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, na okres 21 
dni wywieszony został Wykaz nr Xii stanowiący załącznik do zarządzenia 
nr 1459/190/2022 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 31 maja 2022 roku obej-
mujący nieruchomość niezabudowaną oznaczoną jako działka nr 61/3 obr. 
6, położoną w Rumi w rej. ul. Porzeczkowej, stanowiącą własność Gminy 
Miejskiej Rumia przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego 
ograniczonego, z pierwszeństwem nabycia przysługującemu poprzedniemu 
właścicielowi lub jego spadkobiercom,

Wykaz zamieszczony został na stronie internetowej Urzędu Miasta Rumi:
www.bip.rumia.pl

Rumia, dnia 01.06.2022r.

OGłOSzenie 68/2022/PR-Media-Group/DB

BUrmiStrZ miAStA rUmi
tel. (58) 679 65 00 urzad@um.rumia.pl 

Rumia, dnia 01.06.2022 r.

oGŁoSZenie

Burmistrza miasta rumi o przystąpieniu do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

na podstawie art. 17 pkt 1 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. 2021 r. poz. 503), oraz art. 39 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2022 poz. 1029), zawiadamiam 
o podjęciu:

Uchwały nr XL/547/2022 rady miejskiej rumi z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta rumi w rejonie 
ul. Sabata wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej 
zmiany miejscowego planu. 

załącznik graficzny do ww. uchwały, określający granice przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi oraz na stronie internetowej www.bip.rumia.pl.

zainteresowani mogą składać wnioski do ww. zmiany planu miejscowego oraz do prognozy oddziaływania 
na środowisko w formie pisemnej do Burmistrza Miasta Rumi na adres: Urząd Miasta Rumi, ul. Sobieskiego 
7, 84-230 Rumia oraz ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej - 
w szczególności poczty elektronicznej, bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem 
elektronicznym na adres e-mailowy: planowanieprzestrzenne@um.rumia.pl w terminie do dnia 24.06.2022 r.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz 
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz 
Miasta Rumi.

N
ek

ro
lo

gi
 i 

K
on

do
le

nc
je

Za
m

ów
!

d.
bi

es
zk

e@
ex

pr
es

sy
.p

l |
 6

60
 7

31
 1

38



www.gwe24.pl/aktualnościPiątek, 3 czerwca 2022 13

Wójt Gminy WejheroWo
informuje

że od dnia 3 czerwca 2022 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wejherowo, 
ul. Transportowa 1 oraz na stronie internetowej Biuletynu informacji 
Publicznej Gminy Wejherowo, został wywieszony wykaz nieruchomości 
przeznaczonych do sprzedaży:

w trybie bezprzetargowym, działka o nr ewid. 189/1 o pow. 0,0100 •	
ha położona w Ustarbowie, z przeznaczeniem na polepszenie 
zagospodarowania nieruchomości przyległej;

w trybie przetargu ograniczonego pisemnego, działka o nr ewid. 360/11 •	
o pow. 0,0013 ha położona w Kąpinie oraz nr 800/23 o pow. 0,0110 ha 
położona w Gościcinie.

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

OGłOSzenie 64/2022/PR-Media-Group/DB

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 2021-12-29 na wniosek Wójta Gminy Szemud, 84-217 Szemud ul. 
Kartuska 13, reprezentowanego przez Pana Michała zasadę, 80-855 Gdańsk ul. 
Wały Piastowskie 1/1508 z dnia 29.12.2022r. (uzupełnionego dnia 02.06.2022r.) 
wszczęto postępowanie w sprawie:

wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
polegającej na rozbudowie dróg Kielno - Koleczkowo na terenie gminy 

Szemud

 na nieruchomościach gruntowych na terenie Gminy Szemud określonych 
poniżej:

A. działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogi gminnej:
- obr. Kielno działki nr ewid.: 438/2, 438/3, 422, 438/5 (z podziału działki nr 
438/4), 428, 426/1 (z podziału działki nr 426), 424/44, 420/3 (z podziału działki 
nr 420/2), 431/4 (z podziału działki nr 431/2), 431/3 (z podziału działki nr 
431/2), 430/1, 701/3 (z podziału działki nr 701/2), 420/1, 421, 417/4 (z podziału 
działki nr 417/3), 418/5 (z podziału działki nr 418/4), 431/1, 430/2, 418/3, 
429/1, 417/2, 416/1, 416/3 (z podziału działki nr 416/2), 381/1, 375/2, 374/1, 
374/15 (z podziału działki nr 374/14), 373/1, 373/5 (z podziału działki nr 
373/4), 362, 1/46, 1/66 (z podziału działki nr 1/47), 372/3, 372/9 (z podziału 
działki nr 372/4), 372/7 (z podziału działki nr 372/6), 372/5, 377/1, 10/1, 
13/43 (z podziału działki nr 13/15), 13/14, 380, 377/4 (z podziału działki nr 
377/2), 377/3 (z podziału działki nr 377/2), 349/3 (z podziału działki nr 349/2), 
347/12 (z podziału działki nr 347/1), 346, 698/6 (z podziału działki nr 698/1), 
344/8 (z podziału działki nr 344/7), 389/5 (z podziału działki nr 389/3), 419/3 
(z podziału działki nr 419/2), 419/5 (z podziału działki nr 419/1), 423/1, 415/32, 
415/28, 415/52 (z podziału działki nr 415/23), 415/54 (z podziału działki nr 
415/2)
- obr. Bojano działki nr ewid.: 132/18 (z podziału działki nr 132/17), 109, 
127/3 (z podziału działki nr 127/2), 104/3 (z podziału działki nr 104/1), 125/1 
(z podziału działki nr 125), 103/3 (z podziału działki nr 103/2), 108/8 (z podziału 
działki nr 108/1), 126/3 (z podziału działki nr 126/1), 124/13 (z podziału działki 
nr 124/4), 124/17 (z podziału działki nr 124/5), 124/15 (z podziału działki nr 
124/6), 89/7 (z podziału działki nr 89/5), 101/3 (z podziału działki nr 101/1), 
123/6 (z podziału działki nr 123/1), 96/36 (z podziału działki nr 96/5), 91/11, 
110/8, 91/5

B. działki objęte obowiązkiem rozbiórki obiektów budowlanych, 
budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, zjazdów i innych dróg 
publicznych:
- obr. Kielno działki nr ewid.: 458, 441, 424/6, 425/11, 438/1, 424/45, 424/16, 
344/6, 389/2, 415/31, 415/51, 415/21, 415/1
- obr. Bojano działki nr ewid.: 132/14, 62/13, 84/34, 126/2, 124/2, 89/6, 92, 133

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.

OGłOSzenie 67/2022/PR-Media-Group/DB

W ramach wydatków na 
ochronę zdrowia radni posta-
nowili przeznaczyć m.in. 705 
056 zł na realizację progra-
mów profilaktycznych i or-
ganizację półkolonii letnich 
w szkołach w ramach organi-
zacji czasu wolnego dla dzie-
ci i młodzieży. Rada Miasta 
przychyliła się też do prośby 
radnej Teresy Skowrońskiej 
i odwołała ją składu Komisji 
Rewizyjnej.

Źródło: UM Wejherowo fo
t. 
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Są środki na półkolonie letnie
WEjhEROWO | W trakcie XXXIII sesji nadzwyczajnej Rady Miasta Wejherowa radni uchwalili zmiany 
budżetowe po stronie wydatków na ochronę zdrowia w wysokości 1 005 056 zł oraz dokonali zmiany w składzie 
osobowym Komisji Rewizyjnej.

Był to już XIV Turniej Puckiej Ligi Baśki. Do 
Szemudu na zawody karciane przyjechało 
89 zawodników i zawodniczek.
Klasyfikacja indywidualna (pierwsza 
piątka): 1 miejsce : Kreft Kazimierz (Remus 
Żelistrzewo) 28 pkt +142; 2 miejsce: Karaś 
Edward (Sokoły Rumia) 24 pkt +168; 3 
miejsce: Frankowski Wacław (Szpica Sze-

mud) 24 pkt + 167; 4 miejsce: Bojka Jerzy 
(Bocar Osłonino) 24 pkt +153; 5 miejsce : 
Treder Zenon (Dragon Gdynia) 24 pkt +122. 
Najwyżej sklasyfikowaną panią była: Kruk 
Elżbieta (Szpica Szemud) 20 pkt +25. Pani 
Ela w klasyfikacji ogólnej uplasowała się na 
18 miejscu.
Źródło: UG Szemud

pucka liga baśki w szemuDzie
gmina szemuD | gminne centrum kultury sportu i Rekreacji w szemudzie w dniu 29 
maja 2022 roku gościło u siebie zawodników puckiej ligi baśki.

fot. UG Szemud
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Z okazji Dnia Dziecka gmina wraz z Gmin-
nym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji 
w Szemudzie ufundowała dla naszych 
dzieci dmuchańce. Takie urządzenie 
zabawowe podobnie jak w zeszłym roku, 
na parę godzin otrzymała każda szkoła. 
Szkoły wykorzystały te urządzenia jako 
jedną z atrakcji przygotowanych dla dzie-
ci z okazji Dnia Dziecka. We wszystkich 
placówkach przy tej okazji organizowano 
festyny ze słodkim poczęstunkiem dla 

najmłodszych. W Bojanie przy ogromnym 
wkładzie Rady Rodziców, na Hali Sporto-
wej powstał wielki dmuchany plac zabaw, 
podobnie na boisku sportowym przy SP 
w Koleczkowie.
-We wszystkich szkołach było radośnie, 
słodko i aktywnie. Cieszymy się że ini-
cjatywa gminy i GCKSiR sprawia naszym 
młodym mieszkańcom gminy tyle radości. 
- informuje Urząd Gminy Szemud.
Źródło: UG Szemud

Dzień Dziecka w gminie szemuD
gmian szemuD | tego dnia wszystkie dzieci miały dużo radości i ruchu. przygotowano 
dla nich zajęcia sportowe i słodki poczęstunek.

fot. UG Szemud

Samorządowcy i przedsiębiorcy 
spotkali się z europosłem

W Pałacu Przebendowskich, z inicjatywy 
wejherowskiego Koła Platformy Obywatel-
skiej, odbyło się spotkanie z europosłem i by-
łym komisarzem unijnym Januszem Lewan-
dowskim.

Wśród przybyłych na nie przeważali lokalni 
samorządowcy oraz przedsiębiorcy, rzemieśl-
nicy i kupcy reprezentujący Regionalną Izbę 
Gospodarczą „Norda", Powiatowy Cech Rze-
miosł Różnych Małych i Średnich Przedsię-
biorstw oraz Zrzeszenie Handlu i Usług.

Spotkanie prowadzili przewodniczący Koła 
Marek Budnik oraz Marcin Bulczak.

Na wstępie europoseł odniósł się do dzia-
łań rządu i prezesa NBP dotyczących walki 
z inflacją i drożyzną, uznając je za niespójne, 
nieadekwatne do powagi sytuacji, a przede 
wszystkim za mocno spóźnione. Omówił tak-
że prognozy unijnych ekspertów co do pozio-
mu inflacji w Polsce.

- Moim zdaniem na koniec roku będzie ona 
wyższa od tej, którą zakłada rząd, co nie pozo-
stanie bez wpływu na tempo rozwoju krajowej 
gospodarki. W tej sytuacji bardzo ważne jest 
jak najszybsze korzystanie ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Odbudowy oraz unijnych 
funduszy strukturalnych - podkreślił europo-
seł Lewandowski.

W dyskusji głos zabrało kilkanaście osób. 
Dominowały w nich tematy gospodarcze 
i ekonomiczne.

Osoby związane ze środowiskiem gospodar-
czym, m.in. Marek Kwiatkowski oraz Bogdan 
Kaczmarek mówili o zagrożeniach jakie dla 
funkcjonowania ich firm i dla ich planów 
inwestycyjnych i modernizacyjnych niesie 
wysoka inflacja i galopująca drożyzna. Zdają 
sobie sprawę z tego, że walka z inflacją nie jest 
łatwa, ale ze strony rządu oczekują bardziej 
zdecydowanych i skuteczniejszych działań.

Samorządowcy, wśród nich burmistrz Rumi 
Michał Pasieczny i burmistrz Redy Krzysztof 
Krzemiński, mówili o tym jak wielkie nadzie-
je wiążą ze środkami unijnymi i jak bardzo 
mogą one pomóc w realizacji na terenie ich 
miast wielu potrzebnych inwestycji.

Z kolei Piotr Markiewicz pytał o kondycję 
polskiego przemysłu stoczniowego i perspek-
tywy gospodarki morskiej.

Były także pytania o program transforma-
cji energetycznej, w tym o szanse budowy 
elektrowni atomowej, sytuację gospodarczą 
w tych krajach unijnych, z którymi Polaka ma 
najwyższe obroty gospodarcze pod względem 
eksportu.
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WEjhEROWO | Wejherowscy samorządowcy i przedsiębiorcy spotkali się z europosłem Januszem Lewandowskim. Poruszali sprawy związane z galo-
pującą inflacją, a także o potrzebie jak najszybszego wykorzystania środków unijnych.

Pięćdziesiąty, jubileuszowy Memoriał Józe-
fa Żylewicza odbył się w 26 konkurencjach, 
w tym 6 pod patronatem Państwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
Po raz pierwszy w Trójmieście zaprezentowany 
został Race Running. Zmagania profesjonal-
nych lekkoatletów poprzedził "mały memoriał", 
w którym w sztafetach szwedzkich startowała 
młodzież ze szkół podstawowych, a także fe-
styn rodzinny. Pomimo silnego wiatru, a nawet 
deszczu, 8-godzinny program imprezy udało 
się zrealizować w pełni. 

Mieszkaniec Redy Mirosław Łuniewski, wie-
lokrotny medalista mistrzostw świata i Europy 
weteranów w chodzie sportowym, popisał się 
kolejnym nieprawdopodobnym wyczynem. 
Jest jedynym lekkoatletą, który wystartował 
w pierwszym jak i w pięćdziesiątym Memoria-
le Józefa Żylewicza. W pierwszym Memoriale 
pan Łuniewski zajął drugie miejsce, w pięćdzie-
siątym – czwarte, pokonując m.in. chodziarza 
młodszego od siebie o... 52 lata.

W uznaniu pięknej kariery sportowej lek-
koatleta doczekał się tablicy pamiątkowej na 
stadionie lekkoatletycznym w Redzie – swoim 
rodzinnym mieście, gdzie mieszka i trenu-
je. W 2004 roku Mirosław Łuniewski otrzy-
mał medal „Zasłużony dla miasta Redy”. 
Źródło: UM w Redzie fo
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Nieprawdopodobny wyczyn 
Mirosława Łuniewskiego
REDA | Tydzień temu, 27 maja, na stadionie GOS w Gdańsku odbył się 50. Memoriał Józefa Żylewicza. 
To zawody lekkoatletyczne, które nieprzerwanie od 1973 roku organizuje KL Lechia Gdańsk, aby uczcić 
pamięć zasłużonego trenera i działacza. Józef Żylewicz był jednym z twórców KS Lechia i współtwórcą 
polskich sukcesów lekkoatletycznych.

MaTeRiał SPOnSOROWany
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Dla sympatyków WKS Gryfa Wejherowo 
oraz Wikędu Luzino ostatnie dwie kolejki 
w „mistrzowskiej” grupie zapowiadają 
się arcyciekawie. Oba zespoły walczą 
o trzecie miejsce w tabeli na zakończenie 
sezonu 2021/2022. Przed najbliższą serią 
spotkań to miejsce aktualnie zajmowane 
jest przez graczy z Luzina, ale nad Gryfem 
Wikęd ma tylko 2. punkty przewagi. 
W sobotę, 4 czerwca, podopieczni trenera 
Macieja Plińskiego spróbują wykorzystać 
atut swojego boiska. W ostatnim meczu 
w sezonie przed własną publicznością lu-
ziński zespół podejmie rezerwy gdyńskiej 
Arki. Pierwszy gwizdek sędziego zabrzmi 
o godz. 11.
Cztery godziny później rozpocznie się 
mecz pomiędzy Kaszubią Kościerzyna, 
a wejherowskim Gryfem. Podobnie, jak 

zespół Arki II, Kaszubia plasuje się na dole 
w tabeli grupy „mistrzowskiej”.
Po drugiej stronie tabeli pomorskiej IV ligi 
znajduje się Orkan Rumia, który ma coraz 
mniejsze szanse na utrzymanie. Rumianom 
pozostały jeszcze trzy spotkania do roze-
granie. To najbliższe będzie miało miejsce 
w niedzielę, 5 czerwca. Na boisku w Rumi 
przy ul. Mickiewicza Orkan podejmie Spar-
tę Sycewice.
Trzy serie spotkań zostały też III lidze. 
Tutaj beniaminek z Gniewina Stolem do-
brze sobie radzi plasując się mniej więcej 
w środku tabeli. W piątek, 3 czerwca, dru-
żyna prowadzona przez trenera Jerzego 
Jastrzębowskiego spotkaniem z Sokołem 
Kleczewo rozpocznie zmagania w 32. 
kolejce. Mecz na Arenie Mistrzów w Gnie-
winie rozpocznie się o godz. 18.30.

ostatni mecz gRyFa na wyJeźDzie, 
a wikęDu u siebie
piŁka noŻna | w ramach przedostatniej kolejki grupy „mistrzowskiej” w pomorskiej 
iV lidze wks gryf wejherowo na wyjeździe zmierzy się z kaszubią kościerzyna. to 
będzie ostatni mecz żółto-czarnych w tym sezonie.

fot. Wikęd luzino/fb
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Wszystko to odbyło się dnia 31 maja, od godziny 10.00 
do 13.00 na kompleksie orlik 2012 oraz pod nowopow-
stałym, zadaszonym kortem ze sztuczną nawierzchnią. 
W zabawie uczestniczyło blisko 150 dzieci z 3 przedszko-
li: Przedszkole nr 1, Przedszkole nr 2 oraz Anioła Stróża.

Dzieci miały okazję uczestniczyć w zajęciach sporto-
wych zorganizowanych przez referentów MOSiR oraz 
animacjach taneczno-ruchowych przygotowanych przez 
firmę Gosia Samosia. Każdy z uczestników po wysiłku 
otrzymał słodki poczęstunek, aby doładować swój aku-
mulator przed kolejnymi zajęciami w przedszkolu. Po 
wspólnej zabawie na twarzach dzieci można było zauwa-
żyć zarówno zmęczenie jak i uśmiech.

-Wszystkim uczestnikom oraz Dyrekcji przedszkoli 
uczestniczących w zajęciach dziękujemy za wspólną or-
ganizację i udział w sportowej rywalizacji. - informuje 
MOSiR w Redzie.

Źródło: MOSiR Reda

Spartakiada Przedszkolaka
SPARTAKIADA | Pracownicy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Redzie przygotowali dla najmłod-
szych Spartakiadę przedszkolaków.
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I Miejskie Mistrzostwa Szkół 
Podstawowych w crossficie

- CrossFit jest to dyscyplina ogólnoro-
zwojowa, która polega na poprawianiu 
wydolność i siły poszczególnych partii 
mięśni. Wymyśliliśmy te mistrzostwa 
wspólnie z Bartłomiejem Szrederem, 
prezesem Wejherowskiego Klubu Kultu-
rystyki i Sportów Siłowych „Apollo”, aby 
zachęcić do tej dyscypliny sportu dzieci 
wejherowskich szkół. Mistrzostwa organi-
zujemy po raz pierwszy i mam nadzieję, 
że nie po raz ostatni – mówi Magdalena 
Lassman, nauczycielka biologii i przyrody 
ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Wejhero-
wie zafascynowana crossfitem.

Jak informuje patronat nad imprezą ob-
jął Zastępca Prezydenta Miasta Arkadiusz 
Kraszkiewicz, a dużej pomocy udzieliła 
dyrektor SP nr 11 Wioleta Podolska. Z ra-
mienia szkoły organizatorem był Grze-
gorz Behrendt - nauczyciel wychowania 
fizycznego „jedenastki”. W organizację 
mistrzostw włączyli się wszyscy nauczy-
ciele wychowania fizycznego szkoły a tak-
że członkowie KKiSS „Apollo”, w tym 
strongman Mateusz Ostaszewski.

Uczestnicy mistrzostw rywalizowali 
w takich konkurencjach jak: padnij-pow-
stań, wskakiwaniu na skrzynię, zwisie na 

wytrzymałość, przysiadach ze skateballem 
oraz w ćwiczeniach siłowych w połącze-
niu z cardio.

W kategorii dziewcząt 2009 i młodszych 
zwyciężyła Wanessa Płocka (SP 8), przed 
Leną Kuptz (SP 11) i Polą Gołąbek (SP 9). 
Na czwartym miejscu uplasowała się Zu-
zanna Bartoszewska z Góry. Dziewczęta 
rocznik 2008: 1-Zuzanna Czurgiel ((SP 
8), 2-Julia Formela (SP 9), 3-Julia Bonk 
(SP Góra), 4-Zuzanna Rogowska (SP 11). 
Chłopcy 2009 i młodsi: 1-Nikodem Wej-
her (SP Góra), 2-Adam Sulkowski (SP 
11), 3-Marcel Muszatowicz (S 8), 4-Alan 
Flisikowski (SP 9). Chłopcy rocznik 2008: 
1-Jakub Czoska (SP 8), 2-Filip Langiewicz 
(SP 11), 3-Gracjan Ptah (SP 9), 4-Maciej 
Damps (SP Góra). Drużynowo: 1-SP 8 – 
53 pkt., 2-SP 11 – 47 pkt., 3-SP 9 – 44 pkt., 
4-SP Góra – 37 pkt.

Nagrody i medale dla zwycięzców wrę-
czali: zastępca prezydenta Arkadiusz 
Kraszkiewicz, przewodniczący Komisji 
Zdrowia i Sportu Rafał Szlas, dyrektor 
SP 11 Wioleta Podolska, prezes KkiSS 
„Aopollo” Bartłomiej Szreder i mistrz 
świata strongman Mateusz Ostaszewski.

Źródło: UM Wejherowo fo
t. 
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CROSSfIT | W hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 11 w Wejherowie rozegrane zostały I Miejskie Mistrzostwa Szkół Podstawowych w crossficie. 
W mistrzostwach wzięły udział 4 szkoły. Drużynowo zwyciężyła reprezentacja Szkoły Podstawowej n 8.
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