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Akwaforty Rembrandta to mniej znana 
część jego spuścizny. Renowacją matryc 
Rembrandta zajął się Georges Duplessis, 
dyrektor francuskiej Biblioteki Narodowej 
przy Luwrze i konserwator paryskiego Ca-
binet des Estampes (Gabinetu Rycin), któ-
remu rząd Francji zlecił uratowanie przed 
zniszczeniem grafik Rembrandta. Wówczas 
Armand Durand, ponad 200 lat po powsta-
niu matryc wykonał z nich odbitki grafik.
W Luzinie można zobaczyć pięćdziesiąt 
z około trzystu prac holenderskiego mistrza 
powstałych w latach 1628-1665. Widzimy na 
nich ludzi, pejzaże oraz sceny rodzajowe, 
w tym ukazujące biblijne wydarzenia. Autor, 
podobnie jak w obrazach, tak i w grafikach 
wykorzystuje światłocień, który buduje 
świat przedstawiony dzieł.
Przedsięwzięcie jest kolejną odsłoną cyklu 
Art GOK, w ramach którego w luzińskiej 
przestrzeni wystawienniczej pojawiły się 
już prace Pabla Picassa, które następnie 

w ramach cyklu zostały zaprezentowa-
ne w innych miejscach, m. in. Gdańsku, 
Świdnicy, Iławie. Kilka tysięcy osób z całej 
Polski zobaczyło w Sali Gminnego Ośrodka 
Kultury w Galerii Luzino grafiki Salvadora 
Dalego. Wernisażowi oraz finisażowi towa-
rzyszyły przedstawienia teatralne, ponadto 
odbyło się oprowadzanie po wystawie 
w języku kaszubskim zakończone projek-
cją filmu „Pies andaluzyjski”, w którego 
powstanie zaangażowany był autor grafik. 
W ramach cyklu prezentujemy także prace 
lokalnych artystów. Jedna z wystaw – 
fotografie Reinera Mattara zostały potem 
pokazane w Ambasadzie Królestwa Belgii 
w Warszawie, gdzie ekspozycję otwie-
rał Ambasador Belgii na Polskę i Litwę 
Luc Jacobs. Łącznie w ramach Art GOK 
ukazało się kilkanaście wystaw promują-
cych zarówno dzieła znanych artystów, jak 
i lokalnych twórców.
Źródło: GOK Luzino

REMBRANDT NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI
GMINA LUZINO | Niezwykła wystawa powstała z matryc stworzonych setki lat temu. 
Dzisiaj dostępna jest dla wszystkich zainteresowanych. 

fot. Reiner Mattar

- Mieszkańcy poświęcają swój czas oraz sprzęt. 
Urząd Gminy Szemud i  Wójt Ryszard Kalkowski 
dziękują za wsparcie i pomoc w czynie społecznym. 
- informuje Urząd Gminy.

Poprzez połączenie sił mieszkańców Donimierza 
z  Gminną Spółką Komunalną Szemud droga po-
winna być gotowa już za 2 tygodnie. Jak informuje 
PKS Gdynia w związku z  zamknięciem dla ruchu 
fragmentu ul. Otalżyńskiej w  Donimierzu wpro-
wadzona została czasowa zmiana trasy linii 633. 
Pomiędzy Szemudem, a  Donimierzem w  kursach 
o godz. 7:01 z Donimierza oraz 9:50 i 14:30 z Sze-

muda autobusy pojadą objazdem przez Szemudzką 
Hutę i  Jeleńską Hutę z  włączaniem od przystan-
ku Donimierz Otalżyńska. Analogicznie w  drugą 
stronę – w  kursach o  godz. 13:40 i  15:35 z  Sze-
muda autobusy dojadą do przystanku Donimierz 
Otalżyńska, a  następnie wykonają przejazd przez 
Szemudzką Hutę do Szemuda. Wyjątkowo kurs 
o godz. 13:40 z Szemuda po obsłużeniu Kowalewa 
i Jeleńskiej Huty najpierw dojedzie do przystanku 
Donimierz Otalżyńska, a  następnie do Szemudz-
kiej Huty.

Źródło: UG Szemud
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Razem można więcej i to 
pokazują mieszkańcy gminy
GMINA SZEMUD | Rozpoczęto budowę drogi w miejscowości Donimierz, gdzie Urząd Gminy otrzymał 
wsparcie od mieszkańców w postaci pomocy przy przygotowaniu drogi pod ułożenie nawierzchni asfaltowej.

Rozpoczęto prace przy budowie biblioteki
REDA | 3 listopada podpisano umowę z wykonawcą na budowę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Redzie.

Prace na terenie Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w  Redzie ruszyły we wtorek, 8 listo-
pada wraz z wejściem wykonawcy. Za budowę 
nowej siedziby odpowiada spółka Adwizon 
z Gdyni. Zadanie pt. „Budowa Biblioteki w Re-
dzie” zostało dofinansowane z  Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2, 
Kierunek Interwencji 2.1 „Infrastruktura Bi-
bliotek 2021 – 2025”.

Zadanie polega na budowie dwukondygna-
cyjnego budynku o  powierzchni użytkowej 
698,85 m2. Na parterze zaprojektowano wy-
pożyczalnię o  powierzchni 190 m2, czytelnię 
czasopism o  powierzchni 43 m2, pomiesz-
czenia socjalne i  gospodarcze, toalety, węzeł 
ciepła oraz magazyn. Na piętrze przewidziano 
salę wystawową o  powierzchni 133 m2, salę 
szkoleń o powierzchni 50 m2, pomieszczenia 
biurowe i socjalne, serwerownię, szatnię, toa-
lety i magazyn.

- Poprzez zastosowanie pochylni zewnętrznej 

oraz zainstalowanej windy wewnątrz budynku 
obiekt będzie dostępny dla osób z  niepełno-
sprawnościami - mówi Krzysztof Krzemiński 
Burmistrz Miasta Redy. Jeśli wszystko pójdzie 
zgodnie z planem, już za rok mieszkańcy Redy 
będą mogli korzystać z  nowo wybudowanej 
biblioteki - dodaje.

- Na czas budowy inwestycji księgozbiór zo-
stał przeniesiony do Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego nr 1 przy ul. Łąkowej 36 (będzie 
można z  niego korzystać od 28 listopada). 
Tymczasowo zapraszamy do korzystania 
z MEDIATEKI, która znajduje się na III pię-
trze Aquaparku przy ul. Morskiej. - informuje 
Urząd Miasta.

Całkowity koszt inwestycji wynosi około 6 
mln złotych w tym 2,25 mln otrzymano z dofi-
nansowania Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa. Otwarcie nowego budynku bi-
blioteki planowane jest na koniec 2023 roku.

Źródło: UM Reda fo
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10 listopada uroczyste gale 
z udziałem grona pedagogicznego 
i uczniów odbyły się w Zespole 
Kształcenia i Wychowania w Gnie-
winie oraz w Zespole Szkolno-
-Przedszkolnym w Kostkowie. 
Wieczorem Sala Widowiskowo-Ki-
nowa w Centrum Kultury i Biblio-
tece w Gniewinie miała zaszczyt 
gościć świetnego pianistę – pana 
Szymona Nehringa, który wykonał 
dla zgromadzonej publiczności 
poruszający koncert fortepianowy, 
a w tym utwory Fryderyka Chopi-
na, Karola Szymanowskiego czy 
Franciszka Liszta.
Główne obchody Święta Niepod-
ległości odbyły się 11 listopada 
w Nadolu, które jako jedyna wieś 
z terenu dzisiejszej gminy Gniewino 
przed II wojną światową należała 
do Polski. Obchody rozpoczęły się 

mszą świętej w intencji Ojczyzny, 
którą w kościele pw. św. Augustyna 
Biskupa odprawił proboszcz Parafii 
pw. Zwiastowania Pana w Żarnowcu 

ks. Arkadiusz Warszyński. Obec-
ne były władze Gminy z wójtem 
Zbigniewem Walczakiem na czele, 
radni, sołtysi, poczty sztandaro-

we szkół i ochotniczych straży 
pożarnych z terenu gminy oraz 
reprezentanci środowisk gminnych 
i organizacji społecznych oraz - jak 
co roku - Adrian Stopa – konsul 
Stowarzyszenia 1. Polskiej Dywizji 
Pancernej Niderlandy.  Po mszy 
nastąpił występ Zespołu Folklory-
stycznego „Nadolanie”, który wyko-
nał pieśni wojskowe i patriotyczne, 
m.in. „My, Pierwsza Brygada”, „Szara 

Piechota” czy „O mój rozmary-
nie”. Następnie uczestnicy w takt 
nadany przez gminną orkiestrę 
dętą przemaszerowali pod „Pomnik 
pamięci”, gdzie po odśpiewaniu 
hymnu państwowego i wysłuchaniu 
okolicznościowego przemówienia 
wójta Zbigniewa Walczaka przybyłe 
delegacje złożyły biało-czerwone 
wiązanki kwiatów.
Źródło: UG Gniewino

OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI W GMINIE GNIEWINO
GMINA GNIEWINO | Obchody Święta Niepodległości w Gniewinie rozplanowane były na dwa dni.

fot. UG Gniewino

Inwestycja będzie kosztowała ponad 
51,5 mln zł. Dofinansowanie z Rządowe-
go Funduszu Rozwoju Dróg do 2025 roku 
to 18,7 mln zł. Termin wykonania to po-
łowa 2025 r. a wykonawcą będzie konsor-
cjum firm: POLIMEX Infrastruktura Sp. 
z o.o. i POLIMEX MOSTOSTAL S.A.

KLUCZOWA INWESTYCJA
Węzeł Śmiechowo (Zryw) to niezwykle 

ważna inwestycja, ponieważ Wejhero-
wo na całej swojej długości jest przecię-
te drogą krajową nr 6 i  linią kolejową, 
co powoduje bardzo duże utrudnienia 
w  funkcjonowaniu mieszkańców, bizne-
su i gospodarki.

- Dzisiaj podpisujemy umowę na re-
alizację tej ważnej inwestycji. Dotrzy-
mujemy słowa - budowa się rozpoczyna. 
Konsekwentnie, etapami realizujemy bu-
dowę Węzła Zryw, który obecnie wkracza 
w najważniejszą fazę i doprowadzimy to 
zadanie do końca – podkreśla prezydent 
Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. – Ze 
względu na ogromne koszty związane 
z budową, miasto nie byłoby w stanie ta-
kiej inwestycji zrealizować samodzielnie. 
Dzięki zrozumieniu i przychylności mia-
stu osób, takich jak wiceminister Marcin 
Horała i  Wojewoda Pomorski Dariusz 
Drelich, ta inwestycja jest realna. Budo-
wa tego bezkolizyjnego węzła rozwiąże 
problemy komunikacyjne we wschodniej 
części Wejherowa, ponieważ połączymy 
północną i  południową część Wejhero-
wa, ale będzie to także połączenie z po-
wstającą Trasą Kaszubską.

WIADUKT PODZIEMNY, RONDA 
I ULICE DOJAZDOWE

Jak wyjaśnia zastępca prezydenta Be-
ata Rutkiewicz, w  ramach inwestycji, 

na którą podpisano umowę powstanie 
bezkolizyjne skrzyżowanie z wiaduktem 
pod drogą krajową nr 6, oddzielny pas 
jezdni w kierunku Gdyni (wzdłuż drogi 
krajowej 6), rondo pomiędzy krajową 
„szóstką” a  torami kolejowymi z  dro-
gami dojazdowymi w  kierunku Gdyni. 
Natomiast zgodnie z  porozumieniem 
z  lipca 2017 roku, zawartym między 
PKP PLK S.A. i  miastem Wejherowo 
oraz Powiatem Wejherowskim i  Woje-
wództwem Pomorskim, budową tunelu 
pod torami zajmą się i  sfinansują PKP 

Polskie Linie Kolejowe - obecnie za-
awansowane są prace projektowe.

- Cieszę się, że dzięki zaangażowa-
niu i  pracy władz samorządowych, 
miasto otrzymuje środki z  rządowego 
programu na ważne dla mieszkańców 
inwestycje, którzy będą mogli spraw-
niej i bezpieczniej się poruszać – mówi 
wiceminister Marcin Horała. – Je-
stem przekonany, że dzisiejsza umo-
wa, w  pewnym sensie finał starań, nie 
będzie końcem i  będą kolejne dotacje 
i kolejne dobre informacje.

- Węzeł Zryw jest realizowany etapami, 
ta część, na którą dzisiaj podpisywana 
jest umowa, jest jednym z  ważniejszych 
etapów - mówi wojewoda pomorski 
Dariusz Drelich. - Prace prowadzone 
będą po północnej i  południowej oraz 
wschodniej i  zachodniej części miasta. 
Powstanie kluczowe połączenie dla m.in. 
mieszkańców.

W inwestycji partycypować będą także 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanali-
zacji Sp. z o.o. w Gdyni, które wybuduje 
i przebuduje sieci kanalizacji sanitarnej 

i  sieci wodociągowe w  kwocie 633 tys. 
zł. Także spółka Chopin Telewizja Ka-
blowa we własnym zakresie wykonana 
roboty budowlane obejmujące budowę 
i  przebudowę sieci telekomunikacyjnej 
należącej do Chopin TK.

W  podpisaniu umowy uczestniczyli 
zastępcy prezydenta Beata Rutkiewicz 
i  Arkadiusz Kraszkiewicz, sekretarz 
miasta Bogusław Suwara oraz wej-
herowscy radni m.in.: Jacek Gafka, 
Leszek Szczypior, Piotr Bochiński, 
Henryk Jarosz, Tomir Ponka. Wyrazy 
uznania należą się zespołowi pracow-
ników Urzędu Miejskiego w  Wejhero-
wie za zaangażowane i wysiłek włożony 
w  przygotowywanie tej trudnej inwe-
stycji do realizacji.

AKCJA SPOŁECZNA ZRYW NA 
ŚMIECHOWIE

Należy przypomnieć akcję społecz-
ną ZRYW NA ŚMIECHOWIE, która 
rozpoczęła się na początku stycznia 
2021 roku. Jej celem było pozyskanie 
finansowego wsparcie ze strony rządu 
na budowę bezkolizyjnego Węzła Zryw 
z  tunelem w  Śmiechowie. W  tym celu 
powstała specjalna petycja skierowana 
do GDDKiA oraz rządu i  pomorskich 
parlamentarzystów, którą 13 kwietnia 
2021 roku w imieniu mieszkańców zło-
żyli miejscy radni Mariusz Łupina, Ja-
cek Gafka, Wojciech Kozłowski i Tomir 
Ponka. Pomimo pandemii, która bardzo 
utrudniała zbieranie podpisów, łącznie 
apel podpisało co najmniej 1366. miesz-
kańców. Organizatorzy akcji bardzo 
dziękują wszystkim mieszkańcom za 
poparcie petycji, która była potrzebna 
i - jak się okazuje - skuteczna.

Źródło: UM Wejherowo

Węzeł Śmiechowo (Zryw) – dotrzymujemy 
słowa, budowa się rozpoczyna

WEJHEROWO | Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt oraz Grzegorz Dąbrowski, dyrektor operacyjny POLIMEX Infrastruktura Sp. z  o.o. 
podpisali umowę na budowę jednego z najważniejszych etapów Węzła Śmiechowo (Zryw). Umowę podpisano w wejherowskim ratuszu w obec-
ności m.in. wiceministra Marcina Horały i Wojewody Pomorskiego Dariusza Drelicha.
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Obchody rozpoczęły się od uroczystej 
mszy świętej, odprawionej w intencji oj-
czyzny w  kościele pw. Matki Bożej Nie-
ustającej Pomocy w  Gościcinie. Konce-
lebrowanej mszy świętej przewodniczył 
miejscowy proboszcz- ksiądz kanonik 
Stanisław Bach, w asyście księdza kano-
nika Jerzego Osowickiego - proboszcza 
parafii z  Góry. W  nabożeństwie udział 
wzięli przedstawiciele władz samorządo-
wych szczebla gminnego, poczty sztan-
darowe jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych, szkół podstawowych, Kurko-
wego Bractwa Strzeleckiego oraz Zrze-
szenia Kaszubsko-Pomorskiego. Oprawę 
liturgii swym śpiewem uświetnił także 
chór Gaudeamus.

Po zakończeniu modlitwy wszyscy ze-
brani przeszli barwnym korowodem do 
Dworku Drzewiarza, w rytm marszy in-
tonowanych przez Orkiestrę Dętą Gminy 
Wejherowo. W  pochodzie, oprócz wielu 
mieszkańców zaopatrzonych w  biało-
-czerwone atrybuty- kotyliony, flagi 
i  balony, udział wzięły także zabytkowe 
motocykle z  grupy "Iskierka miłości", 
stare samochody oraz pojazdy jednostek 
straży pożarnej. Po przybyciu na miejsce, 
głos zabrał wójt Przemysław Kiedrowski, 
który na wstępie podziękował wszystkim 
za przybycie i włączenie się we wspólne 
świętowanie tego wyjątkowego dnia.

W  swojej wypowiedzi wójt, podkre-
ślił, że "musimy dbać o  wolność i  nie-

podległość, wywalczoną przez naszych 
pradziadów, dziadów i  ojców, bo nie 
jest dana raz na zawsze", nawiązując do 
obecnej sytuacji geopolitycznej. Po wy-
stąpieniu wójta nastąpiła salwa z armatki 
sygnałowej Kurkowego Bractwa Strzelec-
kiego Następnie odśpiewany został hymn 
państwowy, po czym odbyło się wspólne 
śpiewanie pieśni patriotycznych, przy 
akompaniamencie orkiestry oraz wspar-
ciu chóru i scholi.

W  trakcie pikniku można było także 
skosztować specjałów przygotowanych 
przez Koło Gospodyń Wiejskich Orle. 

Niespodzianką dla wszystkich zebranych 
był niepodległościowy tort ufundowany 
przez Starostwo Powiatowe, którym czę-
stowała starosta Gabriela Lisius oraz wójt 
Przemysław Kiedrowski.

Dodatkową atrakcją, zwłaszcza dla naj-
młodszych, była możliwość zwiedzenia 
pojazdów wojskowych oraz strażackich. 

- Serdecznie dziękujemy za wsparcie 
organizacji obchodów PKS Gdynia SA 
oraz batalionowi Dowodzenia Marynar-
ki Wojennej – odpowiada Urząd Gminy 
Wejherowo.

Źródło: UG Wejherowo

Gminne obchody dla Niepodległej
GMINA WEJHEROWO | Tradycyjnie mieszkańcy gminy Wejherowo, bardzo licznie zebrali się, aby wspólnie świętować Dzień dla Niepodległej - 
Narodowe Święto Niepodległości- 11. listopada.
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Na wejherowskim Starym Cmentarzu, 
przy grobie pierwszego wójta Gmi-
ny Wejherowo- Wieś, miało miejsce 
odsłonięcie tablicy biograficznej, 
przedstawiającej życiorys majora. 
Na zaproszenie wójta Gminy Wejhe-
rowo Przemysława Kiedrowskiego, 
Dyrektora Oddziału IPN w Gdańsku 
Pawła Warota oraz zastępcy dyrektora 
Muzeum Stutthof ds. Muzeum Piaśnic-
kiego w Wejherowie Teresy Patsidis 
przybyli m.in. ksiądz infułat Daniel 
Nowak, ksiądz prałat Tadeusz Reszka, 
przedstawiciele rodziny ś. p. Edwarda 
Łakomego, radni Gminy Wejherowo, 
dyrektorzy placówek oświatowych, 
poczty sztandarowe szkół oraz organi-
zacji pozarządowych. W uroczystości 
wzięli udział także: Adam Śliwicki- 
wójt gminy Krokowa, Katarzyna Li-
siecka- Naczelnik Oddziałowego Biura 

Upamiętniania Walk i Męczeństwa 
Instytutu Pamięci Narodowej w Gdań-
sku, Aleksandra Lademann-Wcisło- 
zastępca Miejskiego Konserwatora 
Zabytków w Wejherowie. Na wstępie 
uczennica szkoły podstawowej nr 2 
w Bolszewie przedstawiła notkę bio-
graficzną majora Łakomego. Następ-
nie nastąpiło odsłonięcie i uroczyste 
poświęcenie tablicy. Wydarzenie swym 
śpiewem uświetnił chór Gaudeamus 
działający przy Bibliotece i Centrum 
Kultury Gminy Wejherowo.
Dalsza część obchodów miała miejsce 
w kościele pw. Chrystusa Króla i Bło-
gosławionej Alicji Kotowskiej, gdzie 
odprawiona została msza święta. Po 
zakończeniu nabożeństwa wójt Gminy 
Wejherowo wraz z wiceprzewodniczą-
cym Rady Gminy Edmundem Biangą, 
wręczyli statuetkę Gryfa Kaszub-

skiego dla stowarzyszenia "Rodzina 
Piaśnicka". To najwyższe odznaczenie 
Gminy Wejherowo przyznane zostało 
decyzją Rady Gminy we wrześniu 2022 
roku, za wyjątkowe zasługi dla gminy. 
W imieniu Stowarzyszenia statuetkę 
odebrali członkowie zarządu z prezes 
Małgorzatą Śliwicką na czele.
Na trakcie uroczystości nastąpiło 
także przekazanie przez wójta Gminy 
Wejherowo na ręce dyrektor Teresy 
Patsidis oryginalnego dokumentu 
z 1935 roku podpisanego własno-
ręcznie przez Edwarda Łakomego, 
które znajdzie się w zbiorach Muzeum 
Piaśnickiego. Także państwo Marzena 
i Tadeusz Gaffke z Kąpina przeka-
zali kopię akwareli z 1934 autorstwa 
Mariana Napierały, który także zginął 
w lasach piaśnickich. syna przedwo-
jennego gospodarza Kąpina.
Źródło: UG Wejherowo

UROCZYSTOŚCI KU CZCI Ś.P. EDWARDA ŁAKOMEGO
GMINA WEJHEROWO | Aby uczcić pamięć majora Edwarda Łakomego, w przeded-
niu rocznicy jego śmierci w lasach piaśnickich, odbyła się wyjątkowa uroczystość.

fot. UG Wejherowo
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Etnopracownia to bardzo dobrze przy-
jęte przez mieszkańców miejsce do twór-
czego spędzania czasu. Nie bez powodu 
mieści się w  samym sercu Wejherowa, 
przy rynku. W naszej pracowni tworzy-
my z  naturalnych materiałów - konty-
nuuje pani Dagmara.  Inspiracji do zajęć 
warsztatowych szukamy w tematach eko 
i etno. Przez cały rok zapraszamy grupy 
przedszkolne i szkolne, ale nie tylko. Dla 
mieszkańców Wejherowa i  pobliskich 
miejscowości organizujemy sobotnie 
warsztaty rodzinne czy warsztaty dla 

seniorów. Urządzamy także twórcze uro-
dzinki dla dzieci. Nasze zajęcia dostoso-
wujemy do wieku uczestników. Mamy 
program dla najmłodszych od trzeciego 
roku życia, młodzieży licealnej czy se-
niorów.

W Etnopracowni znajdują się trzy klima-
tyczne sale, w których odbywają się warsz-
taty. Wchodząc do jednej z nich już czuć 
zapach siana i  wikliny. To właśnie tu na 
warsztatach uczestnicy tworzą m.in serca 
z wikliny, motają zwierzątka, a już wkrót-
ce stworzą aniołki i Mikołajki świąteczne 

z  siana. Dla młodszych dzieci pracownia 
przygotowała warsztaty wykonywania 
drewnianych zabawek czy też tworzenia 
kaszubskich przytulanek w kształcie kot-
ka, pieska lub innych, drewnianych posta-
ci z  gier komputerowych lub skórzanych 
breloków. Druga sala przeznaczona jest do 
doświadczeń sensorycznych. To tam pod 
czujnym okiem animatorek dzieci mogą 
wykonać ciecz nienewtonowską czy też 
zrobić samodzielnie gniotki, a  następnie 
z nich wielką gumę balonową. Te ekspe-
rymenty przynoszą małym uczestnikom 
warsztatów wiele radości i satysfakcji. 

Trzecia sala doskonale sprawdza się jako 
sala przyjęć urodzinowych.

Bez wątpienia Etnopracownia to kre-
atywne miejsce, które warto zapamiętać 
i odwiedzić. Cieszymy się, że po przerwie 

epidemiologicznej pracownia ta wznowiła 
swoją działalność.

W najbliższym czasie  5, 6 oraz 17  grud-
nia pracownia zaprasza na indywidualne 
warsztaty dotyczące ozdób świątecznych. 
Ze swojej strony gwarantuję świetną za-
bawę. Tych, którzy szukają miejsca na po-
mysłowe urodzinki zapewniam, że uczest-
nicy nie będą się nudzić, zabiorą ze sobą 
nie tylko wykonane ozdoby, lecz także 
i piękne wspomnienia. 

Wszelką rezerwację miejsc można do-
konać pod numerem telefonu : 731-926-
776. Dla posiadaczy Wejherowskiej Karty 
Mieszkańca mam świetną wiadomość: cze-
kają na Was zniżki. Więcej informacji na 
nasz temat można znaleźć również na stro-
nie internetowej www.etnopracownia.pl

Etnopracownia, ul 12 Marca 213/13

Z wizytą w wejherowskiej Etnopracowni
Sianko, kolorowa tasiemka, ziarna kawy lub fasoli – tylko tyle wystarczy, by każdy stworzył wesołe zwierzątko z siana – mówi Dagmara Mu-
szyńska, właścicielka Etnopracowni w Wejherowie.

Słowa wypowiedziane przez Marszałka 
Józefa Piłsudskiego: „Naród, który nie 
szanuje swej przeszłości nie zasługuje na 
szacunek teraźniejszości i  nie ma prawa 
do przyszłości” – są aktualne także dzisiaj. 
Wejherowianie zademonstrowali swój 
patriotyzm uczestnicząc w radosnej para-
dzie. Z roku na rok jest nas coraz więcej.

- 11 listopada to najważniejsze święto 
dla każdego Polaka – mówi Krzysztof Hil-
debrandt, prezydent Wejherowa - Dzieje 
narodu to sztafeta pokoleń, dlatego, jako 
ludzie szanujący wolność, mamy obowią-
zek uczyć kolejne pokolenia patriotyzmu 
i przywiązania do własnego narodu. Wol-
ność to wielki dar i  doniosły obowiązek. 
Dziś żyjemy w  wolnej Polsce, ale coraz 
bardziej jesteśmy świadomi, że niepodle-
głość nie jest dana bezwarunkowo, jeste-
śmy zobowiązani do stania na straży tego 
odzyskanego przed 104 laty najcenniej-
szego skarbu jakim jest wolność.

– Data 11 listopada 1918 r. należy do 
jednych z  najważniejszych w  naszej hi-
storii. Po 123 latach zaborów, niewoli 
naznaczonej walką, cierpieniem i  wy-
siłkiem wielu pokoleń Polek i  Polaków 
– wolna Rzeczpospolita znowu pojawiła 
się na mapach Europy. Dzisiejszy dzień 
upamiętnia tych wszystkich, którzy zgi-
nęli walcząc o  niepodległość naszej oj-
czyzny. Szanujmy naszą wolność, pielę-
gnujmy pamięć o bohaterskich czynach 
naszych rodaków i  dbajmy wspólnie 
o  przyszłość Polski. Niech ta wyjątko-
wa rocznica będzie czasem radosnego 
świętowania w  duchu patriotycznych 
wartości – mówiła Starosta Wejherow-
ski Gabriela Lisius.

MARSZ NIEPODLEGŁOŚCIOWY 
NORDIC WALKING

Obchody rozpoczęli miłośnicy nordic 
walking sportowym akcentem, kiedy po 

krótkiej rozgrzewce na wejherowskim 
Placu Jakuba Wejhera, wyruszyli na 7-ki-
lometrową trasę Niepodległościowego 
Marszu Nordic Walking. Elementem tra-
sy był odcinek zaliczony do Europejskiej 
Trasy Półmaratonowej nordic walking.

ATRAKCJE W PARKU
Głównym punktem uroczystości była 

biało-czerwona parada niepodległościo-
wa, która wyruszyła do parku po mszy św. 
odprawionej w  wejherowskiej kolegiacie 
w intencji Ojczyzny. W parku czekało na 

uczestników parady wiele atrakcji m.in. 
można było oglądać zabytkowe, wojskowe 
i pożarnicze pojazdy, skosztować wojsko-
wej grochówki i  uczestniczyć we wspól-
nym śpiewaniu pieśni patriotycznych.

Źródło: UM Wejherowo
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Radosna parada przeszła ulicami Wejherowa
WEJHEROWO | Biało-czerwona parada na ulicach Wejherowa, msza św. w intencji Ojczyzny, Marsz Niepodległościowy Nordic Walking i wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych w parku – tak wejhe-
rowianie świętowali 104. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.



W  PZS nr 4 w  Wejherowie odbył się 
Finał Wojewódzkiej Licealiady w  Uni-
hokeju Chłopców. W  rywalizacji wzię-
ło udział 6 najlepszych drużyn z całego 
województwa pomorskiego. O tytuł Mi-
strza Pomorza 2022 walczyły zespoły: II 
Liceum Ogólnokształcącego w  Gdyni, 
Zespołu Szkół Ekonomicznych w Staro-
gardzie Gdańskim, II Liceum Ogólno-
kształcącego w  Gdańsku, Powiatowego 
Zespołu Szkół nr 4 w Wejherowie, Tech-
nikum nr 3 w  Malborku oraz Zespołu 
Szkół Ponadpodstawowych w  Bytowie. 

Po niezwykle emocjonujących spotka-
niach oraz rzutach karnych I  miejsce 
wywalczyła drużyna gospodarzy.

– Serdecznie gratuluję uczniom Po-
wiatowego Zespołu Szkół nr 4 w Wejhe-
rowie odniesionego sukcesu. Życzę dal-
szych osiągnięć sportowych i kolejnych 
wygranych – mówi Starosta Wejherow-
ski Gabriela Lisius.

Warto dodać, że uczniowie PZS nr 4 
w  Wejherowie od lat odnoszą znaczące 
sukcesy sportowe w  różnych dyscypli-
nach. fo
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PZS nr 4 w Wejherowie 
Mistrzem Pomorza
Drużyna chłopców z Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 w Wejherowie 
została mistrzem województwa pomorskiego w unihokeju. To historyczny 
sukces, ponieważ w tej dyscyplinie sportu uczniowie „samochodówki” po 
raz pierwszy stanęli na najwyższym podium. 

Powiat Wejherowski
www.powiatwejherowski.pl /powiatwejherowski

Placówka rozpoczęła funkcjonowa-
nie 15 listopada 2002 r. Głównym celem 
działalności jest aktywne wspomaganie 
procesu rehabilitacji zawodowej i społecz-
nej osób niepełnosprawnych, który ma 
przyczynić się do samodzielnego funk-
cjonowania w społeczeństwie, aktywnego 
uczestnictwa w  najbliższym środowisku 
oraz podjęcia pracy. 

Podczas uroczystości, która odbyła się 
w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Ka-
szubsko-Pomorskiej,  Warsztat Terapii 
Zajęciowej w Wejherowie otrzymał Medal 

„Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskie-
go”.  Wyróżnienie zostało wręczone przez 
Starostę Wejherowskiego Gabrielę Lisius, 
Wicestarostę Jacka Thiela i  Przewodni-
czącego Rady Powiatu Wejherowskiego 
Józefa Reszke.   

– Od 20 lat tworzycie przyjazne miejsce, 
w  którym osoby potrzebujące pomocy 
doświadczają  pełnej akceptacji, poczucia 
bycia potrzebnym i ważnym. Proszę przy-
jąć podziękowania oraz słowa uznania za 
troskę, cierpliwość i serce włożone w przy-
gotowanie osób niepełnosprawnych do 

znalezienia swojego miejsca w  społeczeń-
stwie – powiedziała podczas uroczystości 
Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.

Uczestnikami WTZ są osoby niepeł-
nosprawne z  terenu powiatu wejherow-
skiego, posiadające orzeczenie o  stopniu 
niepełnosprawności ze wskazaniem do 
terapii zajęciowej. Obecnie Fundacja pro-
wadzi rehabilitację dla 20 osób z powiatu. 

– Skupiamy się przede wszystkim na 
rozwoju naszego uczestnika, on jest dla 
nas najważniejszy i  jeżeli jest taka potrze-
ba układamy indywidualny plan rozwoju. 

W  placówce działają cztery pracownie 
tematyczne: komputerowo-poligraficz-
na, plastyczna, witrażowo-przyrodnicza 
i  gospodarstwa domowego. Zajęcia to 
doskonała forma rehabilitacji, ale przede 
wszystkim integracji społecznej – mówiła 
Kierownik WTZ w  Wejherowie Izabela 
Mazurkiewicz.

Założycielem WTZ w Wejherowie było 
Ognisko Pracy Pozaszkolnej, którego dy-
rektorem był Andrzej Arendt i Starostwo 
Powiatowe w  Wejherowie. Następnie 
WZT przeszły pod Powiatowy Zespół 
Placówek Oświatowo-Wychowawczych. 
W kwietniu 2009 r. Warsztat Terapii Zaję-
ciowej został powierzony Fundacji Zdro-
wia „Esco” i do dnia dzisiejszego prowa-
dzony jest przez tę organizację. Każdego 
roku Fundacja organizuje festyny, kierma-

sze i wystawy m.in.: Free-Art Pokaz Sztu-
ki Osób Niepełnosprawnych, Powitanie 
Wiosny na Kaszubach, Turniej Bowlingu 
oraz wystawy w centrach handlowych. 

– Z  perspektywy Państwowego Fundu-
szu Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych jesteście jednym z  trzech Warszta-
tów Terapii Zajęciowej na terenie powiatu 
wejherowskiego i  jednym z  czterdziestu 
dziewięciu na Pomorzu. Z  pełnym prze-
konaniem mogę jednak powiedzieć, że 
wyróżnia Was zżycie, niespotykana at-
mosfera i uśmiech. To się nie dzieje samo, 
tego nie da się stworzyć pod jakąkolwiek 
presją. Dziękuję wszystkim terapeutom, 
rehabilitantom, psychologom i  rodzicom 
za tą wieloletnią pracę – powiedział pod-
czas jubileuszu Dyrektor Pomorskiego 
Oddziału PFRON Dariusz Majorek.

Medal dla Warsztatu Terapii Zajęciowej
Warsztat Terapii Zajęciowej w Wejherowie, prowadzony przez Fundację Zdrowia „Esco”, obchodził jubileusz 20-lecia istnienia. Wyda-
rzenie było okazją do uhonorowania działalności stowarzyszenia Medalem „Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego” za aktywną, 
pełną zaangażowania i oddania pracę na rzecz osób niepełnosprawnych.
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W Kielnie odsłonięto nowo postawiony 
pomnik, który jest miejscem pochówku 
walczących z  Niemcami pod Koleczko-
wem partyzantów Gryfa Pomorskiego. 
Po Mszy Świętej i  uroczystościach przy 
miejscu pamięci żołnierzy Gryfa Pomor-
skiego, wielki tłum stworzył uroczystą 
paradę z pocztami sztandarowymi, flaga-
mi Polski, jubileuszowymi flagami z logo 
50-lecia gminy Szemud oraz tablicami 
wszystkich 23 sołectw a  następnie prze-
szedł ulicami wsi do Centrum Sportowe-
go w  Kielnie. Tam na kilkaset osób spo-
tkało się przy patriotycznej grochówce.

- Chcę powiedzieć słowo dziękuję i de-

dykować je wam wszystkim, którzy tutaj 
jesteście i  którzy dajecie wyraz temu jak 
ważne są dla nas sprawy kościoła i naszej 
ojczyzny – powiedział ks. Łukasz Białk 
proboszcz parafii pw. św. Wojciecha Bi-
skupa i Męczennika w Kielnie.

- Ważny dzień dla całej Polski, ale 
szczególnie dla Kaszub, Kielna i  całej 
gminy Szemud. To żołnierze Gryfa Ka-
szubskiego, a  później Tajnej Organizacji 
Wojskowej Gryf Pomorski dali świadec-
two tego, że kochają nad wyraz ojczyznę, 
że walczyli w  obronie kościoła świętego 
i w obronie najjaśniejszej Rzeczypospoli-
tej Polskiej. Oddział por. Alfreda Lopera 

miejscowego nauczyciela skupił prawie 
20 partyzantów, działał w  tych okolicach 
i dawał się we znaki Niemcom. 29 lutego 
1944 roku Niemcy zaplanowali dużą obła-
wę na partyzantów „Gryfa”, zakrojoną na 
jeszcze wielką skalę. Oddział por. Alfreda 
Loepera został otoczony silnym pierście-
niem żołnierzy niemieckich. Niestety 
była to już pułapka bez wyjścia. Walczyli 
bardzo dzielnie. Por. Loeper został ciężko 
ranny i został przeniesiony do opuszczo-
nego bunkra. Stamtąd jeszcze bronił się 
do ostatniego naboju. Odrzucał granaty 
wrzucane do bunkra przez niemieckich 
żołnierzy tak długo jak starczyło mu sił. 
Nasz bohater zginął od eksplozji wiąz-
ki granatów. Oddajemy hołd wszystkim 
13 zamordowanym w  tym boju. Cześć 
i  chwała bohaterom – mówił Roman 
Dambek prezes Kaszubsko-Kociewskie-
go Stowarzyszenia im. Tajnej Organizacji 
Gryf Pomorski.

- Pragnę podziękować wszystkim, któ-
rzy włączyli się w to piękne dzieło. Połą-
czyliśmy siły oraz trzy wydarzenia. Święto 
Odzyskania Niepodległości, odsłonięcie 
pomnika-mogiły Gryfa Pomorskiego i in-

augurację 50-lecia naszego samorządu. 
Pokazaliśmy, że kochamy naszą małą 
ojczyznę i  dlatego pięknie potrafimy bu-
dować tę wielką. Jestem dumny z miesz-
kańców, sołtysów radnych, urzędników 
oraz pracowników Centrum Sportowego 
Gminnego i Gminnego Centrum Kultury, 
Sportu i  Rekreacji w  Szemudzie. Pragnę 
już z  tego miejsca zaprosić wszystkich 
na wszystkie przyszłoroczne wydarzenia 

związane z  naszym 50-leciem. Możemy 
budować centra, budynki, miejsca spo-
tkań, stawiać pomniki i  odsłaniać je, ale 
jak nie będzie ludzi to nie ma dla kogo 
tego robić. Robimy wszystko, aby umac-
niać te nasze więzi oraz pielęgnować na-
szą lokalną historię i myślę, że to jest ten 
nowoczesny patriotyzm – powiedział Ry-
szard Kalkowski wójt gminy Szemud.

Źródło: UG Szemud

50 lat Gminy i Święto Niepodległości
GMINA SZEMUD | Mieszkańcy gminy Szemud wraz z władzami zainaugurowali 50-lecie samorządu w Święto Odzyskania Niepodległości. W ten 
sposób oddali cześć wielką i małą ojczyznę.
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W tym unikatowym i wzruszającym wido-
wisku – wpisującym się w obchody usta-
nowionego przez Sejm, Roku Romantyzmu 
Polskiego – Olgierd Łukaszewicz w mi-
strzowski sposób recytował teksty polskich 
twórców romantycznych: Juliusza Słowac-
kiego, Cypriana Kamila Norwida, Stanisława 
Konarskiego, Wojciecha Jastrzębowskiego 
oraz innych poetów i pisarzy tej epoki. 
Recytacji towarzyszyła nastrojowa muzyka 
w wykonaniu Witka Łukaszewskiego – 
wirtuoza gitary, pieśniarza i poety, autora 
m.in. muzyki i tekstów z ostatniej płyty 

Maryli Rodowicz („Ach, świecie…” – Złota 
Płyta 2018), na co dzień w ramach projektu 
Super Trio współpracującego z gitarzystami 
z Dżemu, Perfectu, Budki Suflera, Laborato-
rium i Turbo.
- To był kolejny magiczny wieczór, pe-
łen emocji i patriotyzmu – mówi Tomasz 
Wiśniewski, dyrektor Fabryki Kultury. Po 
ponad półtoragodzinnym występie, licznie 
zgromadzona publiczność, nagrodziła arty-
stów brawami na stojąco. Nie obyło się bez 
wspólnych zdjęć i rozmów- dodaje dyrektor.
Źródło: UM Reda

OLGIERD ŁUKASZEWICZ I WITEK ŁUKASZEWSKI W HOŁDZIE POLSKIM ROMANTYKOM
REDA | 12 listopada w redzkiej Fabryce Kultury miało miejsce wydarzenie łączące utwory 
polskich twórców romantycznych z nastrojową muzyką w stylu rockowych ballad.

fot. Michał Kaczmarek
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Jak powiedział prezydent Wejhero-
wa Krzysztof Hildebrandt, uroczy-
stość z okazji Narodowego Święta 
Niepodległości przypadającego11 
listopada, to jedna z najważniejszych 
dat w historii Polski.
- Święto Niepodległości jest świętem 

najważniejszym dla każdego Polaka. 
Tego dnia czcimy bohaterstwo i mę-
stwo naszych przodków zjednoczo-
nych wspólną myślą i wspólnym dzie-
łem, zobowiązani jesteśmy oddać im 
należny hołd – powiedział prezydent 
Wejherowa Krzysztof Hildebrandt.

- Walka o odzyskanie niepodległości 
trwała ponad 100 lat. Język, zwyczaje, 
tradycja, historia i miłość do Ojczyzny, 
były pielęgnowane w polskich domach 
i dawały siłę na odrodzenie. Wejhero-
wo dłużej czekało na swoją wolność. 
Traktat wersalski podpisany 28 czerw-
ca 1919 roku, ratyfikowany 10 stycznia 
1920 roku w Paryżu, przyznał ziemie 
powiatu wejherowskiego Polsce. Przy-
pieczętowaniem wolności naszego 
miasta był symboliczny akt Zaślubin 
Polski z morzem, którego 100. rocznicę 
obchodziliśmy 10 lutego 2020 roku.
Beata Dampc, dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 5 w Wejherowie pod-
kreśliła, że jesteśmy narodem, który 
w sposób szczególny powinien kulty-
wować pamięć o poległych i czerpać 
z doświadczeń poprzednich pokoleń. 
To część naszej kultury i naszej histo-
rii, o którą musimy wspólnie dbać.
Program artystyczny przygotowali 
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5, 
a uświetnił go występ orkiestry Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej I stopnia 
w Wejherowie.
Źródło: UM Wejherowo

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5
WEJHEROWO | Powiatowo-miejskie obchody 104. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości zainaugurowała uroczysta akademia w Szkole Podstawowej nr 5 w Wejherowie. 
Była to pierwsza tego typu uroczystość po dwóch latach przerwy spowodowana pandemią.

fot. UM Wejherowo

Większość Polaków doświadcza ne-
gatywnych skutków obecnej drożyzny 
i  kryzysu, ale w  przypadku samorządów 
sytuacja jest gorsza, gdyż są one bardziej 
zależne od działań rządu. Wysokie pod-
wyżki cen powodujące wzrost kosztów, 
mniejsze środki przekazywane przez 
Ministerstwo Finansów i  zmiany przepi-
sów skutkujące zmniejszeniem docho-
dów miasta oraz bardzo duże dopłaty do 
oświaty z budżetu miasta będą przyczyną 
kryzysowego budżetu Wejherowa w 2023 
roku. Ostatnie lata były budżetowo trud-
ne, ale tak źle jak obecnie nigdy jeszcze 

nie było, bo drożyzna i  kryzys są w  Pol-
sce największe od 25 lat. Projekt budżetu 
Wejherowa na rok 2023 został złożony 
do Rady Miasta zgodnie z przepisami do 
dnia 15 listopada br.

- Dochody z udziału miasta w podatku 
PIT, które otrzymamy z Ministerstwa Fi-
nansów w  2023 roku będą w  wysokości 
środków otrzymanych w  … 2018 roku. 
A  przecież wszyscy wiemy jak bardzo 
wzrosły ceny przez minione 5 lat. To 
oczywiście spowoduje, że będziemy mogli 
za te same pieniądze zrobić dużo mniej 
dla mieszkańców – wyjaśnia Arkadiusz 

Kraszkiewicz, zastępca prezydenta Wej-
herowa ds. społecznych i  ekonomicz-
nych. – Warto też zauważyć, że dochody 
budżetu państwa z podatku PIT znacznie 
wzrosły od roku 2018 z powodu wzrostu 
wynagrodzeń i  dochodów Polaków. Jed-
nak miasto Wejherowo otrzyma środki 
na tym samym poziomie. Oznacza to, że 
rząd zmniejszył udział, który samorządy 
otrzymują z  podatku PIT. I  to pomimo 
dużego wzrostu cen. A zatem polskie sa-
morządy ponoszą skutki wzrostu cen, ale 
nie uczestniczą adekwatne we wzroście 
dochodów z podatku PIT. Obecna bardzo 

trudna sytuacja budżetowa samorządów 
nie jest ich winą.

- Za 45 mln zł, które średnio rocznie 
straciliśmy w  ostatnich latach w  wyniku 
czynników zewnętrznych, a  nie naszych 
działań, można by naprawdę dużo więcej 
zrobić dla wejherowian. Źródłem wielkich 
problemów budżetowych polskich samo-
rządów roku bieżącym i  przede wszyst-
kim w 2023, w tym miasta Wejherowa, są 
w  skrócie - szybko rosnące koszty i  zna-
cząco zmniejszające się dochody. Z jednej 
strony za sprawą rosnących ceny rosną 
koszty, a z drugiej strony spadają dochody, 
gdyż otrzymujemy coraz mniej pieniędzy 
z  Ministerstwa Finansów oraz nastąpiły 
zmiany przepisów podatkowych. Ponadto 
musimy dopłacać z budżetu miasta ogrom-
ne środki do oświaty, która jest przecież 
zadaniem rząd i powinna być finansowana 

z budżetu państwa. Tym samym będziemy 
mieli dużo mniej pieniędzy na różne zada-
nia realizowane dla mieszkańców Wejhe-
rowa i  będziemy zmuszeni je ograniczać 
w roku 2023 - dodaje Anna Lewandowska, 
skarbnik miasta. - Inwestycje już rozpo-
częte będą kontynuowane, podobnie jak 
te, na które otrzymaliśmy dofinansowanie 
zewnętrzne, jak m.in. Węzeł Zryw. Sytuację 
w  inwestycjach ratowaliśmy zdobytymi 
dotacjami unijnymi i  rządowymi stano-
wiącymi 30 % wartości inwestycji w latach 
2019-2022, co umożliwiło naprawdę dużą 
skalę i zakres zadań realizowanych na rzecz 
mieszkańców oraz rozwój Wejherowa. 
Jednak wprost dramatyczna jest sytuacja 
w  zakresie wydatków bieżących, nie in-
westycyjnych, czyli związany z  bieżącym 
utrzymaniem miasta.

Źródło: UM Wejherowo

Drożyzna i kryzys w Polsce powodem 
kryzysowego budżetu Wejherowa

WEJHEROWO | Trwają prace na projektem budżetu miasta na rok 2023, który będzie odzwierciedleniem sytuacji w kraju.
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BURMISTRZ MIASTA RUMI
tel. (58) 679 65 00  urzad@um.rumia.pl

RPP.6721.173.2022.MB Rumia, dnia 16.11.2022 r.

OGŁOSZENIE 
BURMISTRZA MIASTA RUMI

o przyjęciu dokumentów

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 
1029 ze zm.) zawiadamiam o przyjęciu:

1. Zarządzenia Nr 1642/372/2022 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 
16.11.2022 r. w sprawie przyjęcia dokumentu: miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miasta Rumi w rejonie ul. Gdańskiej, ul. 
Łużyckiej i ul. Oliwskiej, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 
Informacje o ww. dokumencie:

• zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie informacji 
o środowisku i jego ochronie – www.ekoportal.pl, na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi, na tablicy ogłoszeń, w lokal-
nej prasie;

• wraz z niezbędną dokumentacją był wyłożony do publicznego wglądu 
w dniach od 26.08.2022 r. do 23.09..2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta 
Rumi przy ul. Sobieskiego 7, w pok. nr 200;

• w celu umożliwienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektu 
ww. dokumentu w dniu  20.09.2022 r. została przeprowadzona dyskusja 
publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu  rozwiązaniami;

• każdy kto kwestionował ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu 
mógł wnieść uwagi w formie pisemnej do dnia dn. 10.10.2022 r. na 
adres: Urząd Miasta Rumi, 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7.

2. Zarządzenia Nr 1643/373/2022 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 16.11.2022 
r. w sprawie przyjęcia dokumentu: miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Rumi w rejonie ul. Świętojańskiej, ul. Warszaw-
skiej, ul. 3 Maja i ul. Gdańskiej. Informacje o ww. dokumencie:

• zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie informacji 
o środowisku i jego ochronie – www.ekoportal.pl, na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi, na tablicy ogłoszeń, w lokal-
nej prasie;

• wraz z niezbędną dokumentacją był wyłożony do publicznego wglądu 
w dniach: od 27.08.2021 r. do 24.09.2021 r., 15.04.2022 r. do 17.05.2022 
r. oraz 26.08..2022 r. do 23.09.2022 r w siedzibie Urzędu Miasta Rumi 
przy ul. Sobieskiego 7, w pok. nr 200;

• w celu umożliwienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projek-
tu ww. dokumentu w dniu  07.09.2021 r., 31.05.2022 r. oraz w dniu 
20.09.2022 r. zostały przeprowadzone dyskusje publiczne nad przyjęty-
mi w projekcie zmiany planu  rozwiązaniami;

• każdy kto kwestionował ustalenia przyjęte w projekcie zmiany pla-
nu mógł wnieść uwagi w formie pisemnej do dnia dn. 10.10.2021 r., 
31.05.2022 r. oraz 10.10.2022 r. na adres: Urząd Miasta Rumi, 84-230 
Rumia, ul. Sobieskiego 7.

Referat Planowania Przestrzennego
Urząd Miasta Rumi

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

RPP.6721.172.2022.IN Rumia, dnia 18.11.2022 r.

OGŁOSZENIE 
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Rumi

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 oraz w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 21 ust. 2 pkt 2 i 7, art. 30, art. 39 ust. 
1 pkt 2-5, art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. 
U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.)

zawiadamiam :

• ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany 
miejscowego planu

w dniach od 25.11.2022 r. do 23.12.2022 r.

w siedzibie Urzędu Miasta, przy ul. Sobieskiego 7 w Rumi, po uprzednim 
ustaleniu terminu i godziny udostępnienia ww. projektów dokumen-
tów oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta 
Rumi. Informacje o ww. dokumencie zostały umieszczone w publicznie 
dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje 
o środowisku i jego ochronie, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Miasta Rumi.

W celu umożliwienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektu 
zostanie przeprowadzona dyskusja publiczna nad przyjętymi w nim 
rozwiązaniami w sali nr 100 tut. urzędu w dniu 20.12.2022 r. o godz. 
14.00.

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków. Uwagi i wnioski do ww. 
projektu mogą być składane w formie pisemnej do dnia 10.01.2023 r. 
na adres: Urząd Miasta Rumi, ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumi

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Rumi.

Ustalenie terminu udostępnienia projektu dokumentu pod numerem 
telefonu 58 679 65 45.

Projekty ww. dokumentów są możliwe do wglądu w formie elektronicz-
nej na stronie pod adresem:

www.bip.rumia.pl – zagospodarowanie przestrzenne – dokumenty 
planistyczne wyłożone do publicznego wglądu.

Powyższą informację zamieszcza się
1. na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Rumi
2. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi
3. w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierają-
cych informacje o środowisku i jego ochronie www.ekoportal.pl
4. w lokalnej prasie

Sporządziła: Iga Narloch
Referat Planowania Przestrzennego
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OBWIESZCZENIE
Starosta Wejherowski

I. działając na podstawie art. 1, art.11a ust.1, art.11f ust. 3 ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych /t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 176/ oraz art. 10 i art. 49 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego /tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 2000 
ze zm./ zawiadamia, że w dniu 09.11.2022r., na wniosek Wójta Gminy Luzino z dnia 01.08.2022r. (uzupełniony 
dnia 22.09.2022r.) wydano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na:

budowie drogi gminnej nr 126127G ulicy Strzebielińskiej w Luzinie pn.: 
„Budowa ulicy Strzebielińskiej w Luzinie”,

na nieruchomościach gruntowych na terenie Gminy Luzino określonych poniżej:

A. działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogi gminnej:*
- obr. Luzino działki nr ewid.: 43/1, 82/6, 75, 43/2, 40/12, 44/1, 40/1, 44/13, 42/5 (42/4), 68/3, 1436/3 
(1436/1), 1436/5 (1436/2), 45/3 (45), 41/1 (41)

B. działki objęte obowiązkiem rozbiórki obiektów budowlanych, budowy lub przebudowy sieci 
uzbrojenia terenu, zjazdów i innych dróg publicznych:*
- obr. Luzino działki nr ewid.: 44/3, 44/4, 44/23

* numery w nawiasach oznaczają numery działek przed podziałem 

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, właściwe organy administracji rządowej 
i samorządowej oraz właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych inwestycją o możliwości 
zapoznania się z decyzją w Starostwie Wejherowskim, 84-200 Wejherowo ul. 3 Maja 4, po uprzednim 
umówieniu się, tel. 58 572-94-47 lub złożyć ewentualne zastrzeżenia i uwagi na piśmie. 

Informuje się, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania 
administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od 
dnia publicznego ogłoszenia.

OBWIESZCZENIE
Starosta Wejherowski

I. działając na podstawie art. 1,  art.11a ust.1, art.11f ust. 3 ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg  publicznych /t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 176/ oraz art. 10  i  art. 
49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu  postępowania administracyjnego /tekst jedn.  Dz. U. z 2022r. 
poz. 2000 ze zm./ zawiadamia, że w dniu 14.11.2022r., na wniosek Burmistrza Miasta Rumi z dnia 30.06.2022r. 
wydano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  polegającej na:

- wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
- pn. „Budowa drogi gminnej - ulicy Husarskiej w Rumi wraz z budową kanalizacji deszczowej, 

oświetlenia ulicznego oraz budową i rozbiórką sieci kablowej elektroenergetycznej” 

na nieruchomościach gruntowych na terenie Gminy Luzino określonych poniżej:

A.  działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogi gminnej:
- obr. 01 działki nr ewid.: 8/3 (powstała z dz. nr 8), 6/2,
- obr. 02 działki nr ewid.: 2/44 (powstała z dz. nr 2/9), 2/46 (powstała z dz. nr 2/15), 

B. działki objęte obowiązkiem rozbiórki obiektów budowlanych, budowy lub przebudowy sieci 
uzbrojenia terenu,  zjazdów i innych dróg publicznych:
- obr. 02 działki nr ewid.: 2/43 (powstała z dz. nr 2/9), 2/45 (powstała z dz. nr 2/9), 4/6, 2/7

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, właściwe organy administracji rządowej 
i samorządowej oraz właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych inwestycją  o możliwości 
zapoznania się z decyzją w Starostwie Wejherowskim, 84-200 Wejherowo ul. 3 Maja 4, po uprzednim 
umówieniu się, tel. 58 572-94-47 lub złożyć ewentualne zastrzeżenia i uwagi na piśmie. 

Informuje się, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania 
administracyjnego  zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od 
dnia publicznego ogłoszenia. 

OGŁOSZENIE 194/2022/PR-Media-Group/DB

OGŁOSZENIE 195/2022/PR-Media-Group/DB

WÓJT
GMINY WEJHEROWO

informuje

że od dnia 18.11.2022 r. na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej oraz internetowej Gminy 
Wejherowo, a także na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy Wejherowo, ul. Transportowa 
1, został wywieszony wykaz, nieruchomości 
przeznaczonych do sprzedaży w trybie 
przetargu ograniczonego, działek o nr ewid. 
360/11 o pow. 0,0013  ha położonej w Kąpinie 
oraz nr 800/23 o pow. 0,0110 ha położonej 
w Gościcinie, dla nieruchomości sąsiednich.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach 
objętych wykazem można uzyskać w Referacie 
Gospodarki przestrzennej i Nieruchomości, 
tel. 58 738- 67-51 i 58 677-97-46.

OGŁOSZENIE 199/2022/PR-Media-Group/DB

Nieruchomości
& wnętrza

660 731 138
d.bieszke@expressy.pl

Zadzwoń
lub napisz:

Najbliższe wydanie już 25 listopada.
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OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY GNIEWINO

Na podstawie art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 503 z późn. zm.) 
oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 03 paź-
dziernika 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływa-
nia na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) zawiadamiam 
o podjęciu przez Radę Gminy Gniewino uchwały nr XXVII/232/2021 z dnia 
22 października 2021 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów 
obrębu Mierzyno w gminie Gniewino, a także o przystąpieniu do prze-
prowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej 
w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Załącznik graficzny do wyżej wymienionej uchwały, szczegółowo określa-
jący granice planu jest eksponowany na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 
Gniewino.

Zainteresowani mogą składać wnioski do planu miejscowego w formie 
papierowej lub elektronicznej:  
- w formie pisemnej do Wójta Gminy Gniewino na adres Urząd Gminy Gnie-
wino, ul. Pomorska 8, 84-250 Gniewino, 
- w postaci elektronicznej na adres elektronicznej skrzynki podawczej 
Urzędu Gminy Gniewino na platformie ePUAP2 lub na adres mailowy 
gniewino@gniewino.pl,

w terminie do dnia 9 grudnia 2022 r.

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

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L Nr 119) w sprawie ochrony 
osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spra-
wie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (zwane RODO), informuję że: Administratorem Pani/Pana danych 
osobowych jest Urząd Gminy Gniewino z siedzibą w Gniewinie przy ul. 
Pomorskiej 8, 84-250 Gniewino reprezentowany przez Wójta Gminy Gnie-
wino, adres kontaktowy e-mail: gniewino@gniewino.pl, tel. +48 58 676 76 
77. Administrator Danych zgodnie z Art. 37 RODO wyznaczył Inspektora 
Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się Państwo kontaktować 
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa oraz waszych 
podopiecznych danych osobowych, a także korzystania z przysługujących 
Państwu praw związanych z ich przetwarzaniem. Kontakt z Inspektorem 
Ochrony Danych Osobowych UG Gniewino; e-mail: inspektorodo@gnie-
wino.pl lub pisemnie na adres Urzędu Gminy Gniewino, ul. Pomorska 8, 
84-250 Gniewino z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. Szczegóły 
dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Urząd Gminy 
Gniewino znajdują się na stronie: https://www.bip.gniewino.pl/.

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

Wydarzenie to wpisuje się w obchody Światowe-
go Tygodnia Przedsiębiorczości, który w tym roku 
odbywa się w dniach 14-20 listopada.

W  ramach wydarzenia odbędzie się szereg spo-
tkań skierowanych przede wszystkim do mło-
dzieży szkół ponadpodstawowych, które promują 
szeroko rozumianą przedsiębiorczość. Uczniowie 
będą mogli wysłuchać m.in. wykładów przed-
siębiorców-praktyków, odbyć wizyty studyjne 
w wybranych firmach, wziąć udział w warsztatach 
podnoszących umiejętności biznesowe i  interper-
sonalne oraz w  zajęciach organizowanych przez 
instytucje zewnętrze.

– Podczas Powiatowego Tygodnia Przedsię-
biorczości odbędą się lekcje z  przedsiębiorczości, 
spotkania z pracodawcami czy warsztaty, podczas 

których będzie można się dowiedzieć m.in. jak 
rozpocząć przygodę z  biznesem, jak pozyskać fi-
nansowanie na otwarcie i  rozwój własnej firmy 
oraz jak zbudować własną markę – mówi Starosta 
Wejherowski Gabriela Lisius.

Podczas spotkania w  wejherowskim starostwie 
uczestnicy wysłuchali następujących prelekcji: 
„Ochrona interesu przedsiębiorcy - wsparcie w re-
lacjach z organami administracji publicznej” – Peł-
nomocnika Rzecznika Terenowego Biura Rzeczni-
ka Małych i Średnich Przedsiębiorców w Gdańsku 
Agnieszki Majewskiej oraz „Świadomość ryzyk 
i odpowiedzialność właścicieli oraz zarządów firm 
w świetle aktualnych cyberzagrożeń” – Prezesa Za-
rządu firmy Cyber360 Zbigniewa Kniżewskiego.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Wejherowie
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Tydzień przedsiębiorczości
POWIAT | W Starostwie Powiatowym w Wejherowie odbyła się konferencja pt. „Bezpieczeństwo 
i ochrona interesu przedsiębiorcy”, inaugurująca Powiatowy Tydzień Przedsiębiorczości.

Zakończono budowę kolejnej drogi 
w miejscowości Zęblewo. Gmina Szemud 
wykonała drugą część ulicy Olchowej, 
która już służy mieszkańcom. Samorząd 
dąży do połączenia dróg, które są już 
wyasfaltowane i są strategicznym połą-
czeniem dla innych miejscowości. Nowo 

wykonany odcinek to blisko 305 metrów 
asfaltu wraz z poboczami i zatokami. 
W pierwszym etapie wybudowano 121 
metrów drogi asfaltowej. Całość przed-
sięwzięcia kosztowała blisko 550 tysięcy 
złotych.
Źródło: UG Szemud

OTWARTO NOWĄ DROGĘ W ZĘBLEWIE
GMINA SZEMUD | Z pierwszego etapu inwestycji już korzystają mieszkańcy, drugi 
został oddany do użytku.

fot. UG Szemud
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Uroczystości obchodów Narodowego 
Święta Niepodległości rozpoczęły się 
tradycyjnie pod tablicą upamiętniającą 
założycieli OSP Reda zamordowanych 
w Lasach Piaśnickich, następnie złożono 
kwiaty pod tablicami oddającymi cześć 
poległym w wojnie mieszkańcom Redy 
przy kościele pw. Wniebowzięcia NMP 
i św. Katarzyny Aleksandryjskiej, gdzie 
odprawiono również mszę świętą za 
Ojczyznę. Na mszy obecni byli probosz-
czowie redzkich parafii, przedstawiciele 
władz miasta i powiatu, radni, poczty 
sztandarowe i honorowa asysta uczniów 
ZSP w Redzie.
-11 listopada to dzień wspomnienia 
o wszystkich, którzy poświęcili swoje ży-
cie na arenach wojen i bitew o niepodle-
głą i niezależną Rzeczpospolitą. Miejmy 
nadzieję, że ich wysiłek w dążeniu do 
funkcjonowania wolnego społeczeństwa 

w wolnym kraju nie zostanie nigdy zni-
weczony - mówi Krzysztof Krzemiński 
Burmistrz Miasta Redy – Niepodległość, 
jak pokazuje nasza historia, nigdy nie 
jest dana raz na zawsze, a gwarantem 
jej zachowania i rozwoju kraju jest 
społeczeństwo obywatelskie - dodaje 
Krzysztof Krzemiński.
Kolejnym punktem programu był 
uroczysty pochód do siedziby Fabryki 
Kultury, gdzie nastąpiło otwarcie wysta-

wy rekonstruktorskiej pn. „Drogi ku Nie-
podległej”, podczas której można było 
zobaczyć zabytkowe samochody, mun-
dury oraz sprzęt wojskowy. Nie zabrakło 
wyjątkowego koncertu w wykonaniu 
Miejskiego Chóru Kameralnego z Redy 
oraz Gdyńskiego Chóru Kameralnego.
Świętowaniu w Fabryce Kultury towa-
rzyszył poczęstunek gorącą wojskową 
grochówką.
Źródło: UM Reda

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W REDZIE
REDA | W Redzie świętowano 104 
rocznicę odzyskania niepodległości.

fot. Michał Kaczmarek

Do 17 listopada lewy pas jezdni w kierunku Wejherowa został cało-
dobowo wyłączony z ruchu ze względu na prace polegające na m.in.: 
frezowaniu, układaniu warstwy wiążącej i ścieralnej nawierzchni oraz 
montażu pętli indukcyjnych.

Od 18 do 21 listopada zamknięty całodobowo został prawy pas 
jezdni w kierunku Wejherowa w związku z pracami regulacji urzą-
dzeń zamontowanych w jezdni oraz układaniu warstwy ścieralnej 
nawierzchni.

Z uwagi na zmienne warunki pogodowe harmonogram prac może 
ulec zmianie. Zakończenie wszystkich działań planowane jest na 30 
grudnia tego roku.

Źródło: UM Rumia

Na DK 6 w Rumi 
nastąpią zmiany
RUMIA | Na wysokości skrzyżowania DK 6 z ulicą Kombatantów, Ge-
neralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wprowadzi zmianę organi-
zacji ruchu spowodowaną rozpoczęciem kolejnego etapu przebudowy.

fo
t. 

U
M

 R
um

ia

Życzenia
Świąteczne

660 731 138
d.bieszke@expressy.pl

Zadzwoń lub napisz:





www.gwe24.pl/sportPiątek, 18 listopada 2022 15

www.gwe24.pl | redakcja@expressy.pl | www.expressy.pl

REDAKCJA
Al. Zwycięstwa 24, 80-819 Gdańsk, 
tel./fax. 58 736 16 92, tel. 58 736 33 22

Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych 
oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania 
i skracania. Nie odpowiada również 
za treść zamieszczanych ogłoszeń. 
Rozpowszechnianie redakcyjnych 
materiałów publicystycznych bez zgody 
wydawnictwa jest zabronione.

ISSN 2544-9591
WYDAWNICTWO, PR Media Group Sp. z o.o.
Al. Zwycięstwa 24, 80-819 Gdańsk,
NIP: 584-273-75-19, KRS 0000519081

DRUK POLSKA PRESS Sp. z o.o.
NAKŁAD 12 000 egzemplarzy

REDAKTOR NACZELNY: 
Piotr Ruszewski 
p.ruszewski@expressy.pl

DYREKTOR HANDLOWY: 
Rafał Laskowski
r.laskowski@expressy.pl

DZIENNIKARZE:
Monika Fischer
m.fischer@expressy.pl

Katarzyna Laskowska
k.laskowska@expressy.pl

OPRACOWANIE GRAFICZNE I SKŁAD: 
Łukasz Wick

SEKRETARZ DS. ADMINISTRACYJNYCH:
Magdalena Chmielewska
tel. 796 600 155
m.chmielewska@expressy.pl

BIURO REKLAM
Danuta Bieszke, 
d.bieszke@expressy.pl,
tel. 660 731 138
reklama@expressy.pl

Wygrana wejherowskiego Gryfa zapewniła pod-
opiecznym trenera Grzegorza Nicińskiego awans na 
4. miejsce w  tabeli. Do 2. lokaty żółto-czarni tracą 
już tylko 5 „oczek”. A to m.in. za sprawą znakomitej 
formy wejherowian. W dziewięciu ostatnich spotka-
niach przekonały się o tym wspomniane GKS Kolbu-
dy, a także MKS Władysławowo, GKS Kowale, Gryf 
Słupsk, Wierzyca Pelplin, Pogoń Lębork, Borowiak 
Czersk, Jantar Ustka oraz Bytovia Bytów, którzy mu-
sieli uznać wyższość zespołu ze Wzgórza Wolności.

Dodajmy, że katem GKS Kolbudy był Maciej Leske, 
autor jedynego gola, jaki padł na stadionie Gryfa. Na-
pastnik żółto-czarnych jest ostatnio w wybornej for-
mie. To była jego czwarta bramka w trzecim meczu 
z  rzędu. W  najbliższej serii spotkań gryfici udadzą 
się do Dzierzgonia na spotkanie z miejscowym Powi-
ślem (19 listopada).

Liderem tabeli niezmiennie pozostaje Wikęd Lu-
zino. Zawodnicy grający pod batutą trenera Macieja 

Plińskiego odnieśli 16. zwycięstwo w  sezonie. Tym 
razem luzinianie rozgromili na wyjeździe Bytovię By-
tów 5:1. Wprawdzie to gospodarze już w 120. sekun-
dzie otworzyli wynik, ale z prowadzenia nie cieszyli 
się zbyt długo. W  15. min. do wyrównania dopro-
wadził Rafał Siemaszko. Jeszcze w pierwszej połowie 
drugiego gola zdobył Szymon Skurat. 

Wikęd prowadzenie podwyższył w  75. minucie 
po golu Jakuba Kreffta. W 84. min. było już 4:1 dla 
przyjezdnych po trafieniu Krystiana Opłatkowskiego, 
a przysłowiową „kropkę nad i” w 89. min. postawił 
wspomniany Opłatkowski.

Tym samym luziński zespół w  rundzie jesiennej 
zdobył już 50. punktów! Nad drugą Chojniczanką II 
Chojnice Wikęd ma 11. punktów przewagi, ale dwa 
mecze rozegrane więcej. I to jest powód przez który 
w najbliższy weekend luzianinie nie będą grali. Spo-
tkanie w ramach 18. kolejki z Jantarem Ustka Wikęd 
rozegrał 2 listopada pokonując rywali 5:0.

Dziewiąta wygrana 
z rzędu Gryfa. 
Wikęd gromi 
w Bytowie

PIŁKA NOŻNA | Bramka Macieja Leske zapewniła wygraną WKS Gryfo-
wi Wejherowo nad GKS Kolbudy w 17. kolejce pomorskiej IV ligi. Było to 
dziewiąte zwycięstwo żółto-czarnych z  rzędu! Grad bramek padł w  By-
towie, gdzie lider tabeli Wikęd Luzino rozgromił miejscową Bytovię 5:1.

fo
t. 

W
KS

 G
ry

f W
ej

he
ro

w
o

Judocy brali udział w Memoriale im. Jigoro 
Kano, który co roku odbywa się w Święto 
Niepodległości. W całym turnieju zmierzyło 
się 800 zawodników, gdzie rywalizowali na 
10 polach walki. Było to duże wyzwanie dla 
redzkich judoków, z którym bardzo dobrze 
sobie poradzili.
Rocznik 2014
• I miejsce Adrian Rutkowski, kat.wag. 33 

kg
• II miejsce Nikola Zajączkowska
• Rocznik 2012-2013

• Udział Aleksander Monczak, Kacper 
Madeksza

Rocznik 2010-2011
• III miejsce Nikodem Cechosz, kat.

wag.46 kg
Rocznik 2008-2009
• II miejsce Nikodem Białk kat.wag.+81 kg
• Udział Maciej Tesmar
Rocznik 2006-2007
• III miejsce Mateusz Tesmar, kat.wag.+90 

kg
źródło: UKS SIMBA Judo

DUŻE WYZWANIE, ZAKOŃCZONE SUKCESAMI
JUDO | Corocznie młodzi judocy z UKS Simba z Redy biorą udział w turnieju organizowanym 
w Poznaniu. Forma ich nie zawiodła i wrócili z medalami.

fot. UKS SIMBA Judo
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