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Przewodniczący Aleksander Magiera oraz 
opiekunowie Młodzieżowej Rady Miejskiej 
z ramienia samorządu: radny Radosław Fa-
rion i zastępca burmistrza Łukasz Kamiński 
dokonali podsumowania mijającej kadencji.

- Ta kadencja niewątpliwie była szczególna, ze 
względu na okres pandemii, w którym przyszło 
nam funkcjonować – mówi Łukasz Kamiński 
– Po raz pierwszy sesje odbywały się on-line, 
a młodzi radni, we współpracy z Miejskim 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej, doskonale 
sprawdzili się przy wspieraniu mieszkańców.

23 września,  na tym ostatnim posiedzeniu,  
zapadła też ważna decyzja dotycząca przyszłe-
go funkcjonowania Młodzieżowej Rady. Idąc 
w ślad za zmianami ustawowymi, Burmistrz 
Miasta Redy przygotował uchwałę o zmianach 
w statucie Młodzieżowej Rady Miejskiej.

- Wprowadzamy zapisy o posiadaniu przez 
młodzieżową radę inicjatywy uchwałodaw-
czej, o możliwości zwrotu kosztu podróży 
młodzieżowych radnych w związku z pełnio-
nym mandatem, a także o procedurze powoła-
nia opiekuna młodzieżowej rady. Tu kandyda-
tura zgłoszona przez młodzież będzie musiała 
być zatwierdzona przez Radę Miejską w dro-
dze uchwały – mówi Łukasz Kamiński.

Wszystkie proponowane zmiany zapisów 
statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Re-
dzie zostały przez nią jednogłośnie zaakcep-
towane, a opinię do przedstawionego przez 
Burmistrza projektu uchwały przewodniczący 
MRM zaprezentował na wczorajszej sesji Rady 

Miejskiej w Redzie.
Na pożegnanie młodzieżowi radni otrzyma-

li pisemne podziękowania od władz miasta. 
Podczas obrad jako gość obecna była również 
Przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Miej-
skiej w Redzie Karolina Bochan.

Rozstrzygnięcie  Konkursu nastąpi 12 października br. podczas Gali 
Finałowej na Zamku Królewskim w Warszawie. Wtedy poznamy Na-
uczyciela Roku 2021, zostaną też wręczone dwa równorzędne Wyróż-
nienia oraz tytuły Nominowanych.

Konkurs Nauczyciel Roku jest organizowany od 2002 r.
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Jest praca

Nazwa tej 92 metrowej góry pochodzi od 
właściciela, którym był Franc Markowz, 
a następnym Stefan Markowc. Stanowi ona 
punkt widokowy na Pradolinę Kaszubską 
i Zatokę Gdańską. Przy dobrej pogodzie 
widać nawet Hel. Na płaskim szczycie znaj-
dują się pozostałości po niemieckiej baterii 
przeciwlotniczej z okresu II wojny światowej 
oraz linie okopów i fundamenty dział. 
Teraz wzgórze ma przejść rewitalizację 
w ramach, której prowadzone są prace 
związane z budową: fundamentów pod wieżę 
widokową, schodów pomostowych, linii elek-

troenergetycznej, placyków rekreacyjnych, 
oświetlenia oraz kanalizacji teletechnicznej. 
Na kolejnym etapie wykonawca przystąpi do 
realizacji: ścianki wspinaczkowej, pomostu 
widokowego, ścieżek turystycznych, tras 
kolarstwa górskiego, schodów terenowych 
oraz sieci monitoringu.
Wszystkie prace powinny się zakończyć 
w listopadzie 2022 roku. 
Na FB Miasto Rumia można zobaczyć 
filmik z obecnych zmian. 
Źródło: FB Miasto Rumia, wikipedia.pl
MF

Góra Markowca przechodzi zMiany 
z dnia na dzień
ruMia | wzgórze, które dominuje nad krajobrazem miasta zostanie poddane gruntow-
nej rewitalizacji. Stanie się miejscem widokowym, i nie tylko, dla mieszańców i turystów.

fot. pixabay.com

Ważne decyzje Młodzieżowej 
Rady Miejskiej

Reda | Po raz ostatni zebrała się Młodzieżowa Rada Miejska VI kadencji. Dwudziestu młodych ludzi re-
prezentujących uczniów redzkich podstawówek oraz młodzież uczącą się w szkołach średnich spotkało 
się w sali obrad Urzędu Miasta. 

Nauczycielka z Redy 
z szansą na tytuł 
Nauczyciela Roku!
Reda | Jury pod przewodnictwem prof. Stefana M. Kwiatkowskiego 
wyłoniło 13 nominowanych do tytułu Nauczyciel Roku 2021. Wśród 
nich znalazła się pani Irmina Żarska z Prywatnej Szkoły Podstawowej 
im. Tony’ego Halika w Redzie.
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Celem konkursu jest wyłonienie i na-
grodzenie realizacji przedsięwzięć bu-
dowlanych wyróżniających się szczegól-
nymi walorami. Prezydent Wejherowa 

Krzysztof Hildebrandt odebrał nagrody 
podczas uroczystej gali, która odbyła się 
na Zamku Królewskim w Warszawie, 
wspólnie ze swoim zastępcą Arkadiuszem 

Kraszkiewiczem i sekretarzem miasta Bo-
gusławem Suwarą.

- Te prestiżowe wyróżnienia w ogólno-
polskim konkursie, świadczą o tym, że 
różne inwestycje w Wejherowie są doce-
niane przez niezależnych jurorów - spe-
cjalistów w swoich dziedzinach – pod-
kreśla Krzysztof Hildebrandt, prezydent 
Wejherowa – Naróżnych etapach rozwoju 
Wejherowa dostrzegaliśmy ważne obsza-
ry, które wymagały zmian. Stąd inwestycje 
drogowe, rekreacyjne, sportowe, związane 
z edukacją czy pomocą społeczną. To, co 
jest elementem, który towarzyszy naszym 
działaniom jest to, że będąc miastem 
z bogatą historią staramy się być miastem 
nowoczesnym i otwartym. Wejherowo 
otrzymało aż trzy nagrody: Tytuł „Obiekt 
25-lecia” dla Filharmonii Kaszubskiej, 
Nagrodę za budowę tunelu na Węźle Wej-
herowo Kwiatowa i Nagrodę jubileuszowa 
dla Miasta Wejherowa za szczególne osią-
gnięcia i odniesione sukcesy w zakresie 
rozwoju infrastruktury miasta. 

Jak mówi Robert Plewiński, dyrektor 
Ogólnopolskiego Otwartego Konkursu 
"Modernizacja Roku & Budowa XXI wie-
ku", 25. edycja konkursu była dla organi-
zatorów szczególnym wydarzeniem: 

- Czujemy, że to dla nas moment istotny 
i chcielibyśmy, aby w taki sam sposób został 
zauważony przez uczestników konkursu. 
Uczestników bieżącej edycji, ale także tych 
minionych. Dlatego wśród standardowych 
jubileuszowych pomysłów znajdzie się ka-
tegoria konkursowa podsumowująca 25 lat 
tej pożytecznej rywalizacji.

Filharmonia Kaszubska - obiekt najlep-
szy z najlepszych. Jedną z najważniejszych 
nagród - „Obiekt 25-lecia”, o którą ubiegali 

się dotychczasowi laureaci poprzednich 25. 
edycji, otrzymała Filharmonia Kaszubska.

- Jestem niezmiernie dumny, że nagrodę 
w Konkursie otrzymała właśnie Filharmo-
nia Kaszubska – mówi Arkadiusz Krasz-
kiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa 
ds. społecznych i ekonomicznych – Ten 
obiekt, który jest naszą wizytówką, funk-
cjonuje na terenie miasta od ośmiu lat, 
przyciąga swoją ofertą kulturalną i archi-
tekturą nie tylko mieszkańców, ale i tury-
stów. Podczas gali na Zamku Królewskim 
w Warszawie miasto Wejherowo było od-
mieniane przez przypadki, podawane jako 
przykład prężnie rozwijającego się miasta. 
Tym bardziej cieszą nas te nagrody, po-
nieważ ocenili nas profesjonaliści różnych 
dziedzin – profesorowie i inżynierowie. 
Szczególnym wyróżnieniem jest dla nas 
także Nagroda jubileuszowa z okazji 25-
lecia w ogólnopolskiego konkursu „Mo-
dernizacja Roku & Budowa XXI wieku” 
dla Miasta Wejherowa za szczególne osią-
gnięcia i odniesione sukcesy w zakresie 
rozwoju infrastruktury miasta.

- Dla mnie najważniejsza jest nagroda 
za wybudowanie wiaduktu kolejowego 
i powstanie Węzła Wejherowo Kwiatowa 
- jednej z najważniejszych i największych 
miejskich inwestycji, a przede wszystkim 
jednego z trudniejszych przedsięwzięć, 
na pograniczu wielu gestorów – różnych 
spółek PKP, wykonawców, projektantów, 
z którymi doprowadziliśmy do zmiany 
technologii wykonania wiaduktu, na-
ukowców z Politechniki Gdańskiej, któ-
rzy wsparli nas swoim doświadczeniem, 
wiedzą i ekspertyzą techniczną – mówi 
Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta ds. 
rozwoju miasta – Cieszę się, że doceniono 

tę inwestycję także ze względu na jej ideę, 
bo budując węzeł metropolitalny w Wej-
herowie, myślimy globalnie, jako o węź-
le przesiadkowym. W ramach budowy 
wykonano nie tylko wiadukt pod torami 
kolejowymi, ale także przebudowano oko-
liczne skrzyżowania, ulice, powstały nowe 
chodniki, parkingi, drogi rowerowe i cała 
infrastrukturę podziemną.

Ogólnopolski Otwarty Konkurs "Mo-
dernizacja Roku & Budowa XXI wieku” 
odbywa się pod patronatem: Ministra In-
frastruktury, Rozwoju i Technologii, Kli-
matu i Środowiska, Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu, Głównego Inspek-
tora Nadzoru Budowlanego, Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych, Mar-
szałków Województw: Mazowieckiego, 
Pomorskiego, Warmińsko-Mazurskiego, 
Małopolskiego, Zachodnio-Pomorskiego, 
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, 
Polskiej Izby Budownictwa, Krajowej 
Izby Gospodarczej, Instytutu Badawczego 
Dróg i Mostów, Izby Gospodarczej "Wo-
dociągi Polskie", Związku Powiatów Pol-
skich, Warszawskiej Izba Gospodarcza, 
Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów

Patronat Naukowy sprawują:Politech-
nika Częstochowska, Politechnika Biało-
stocka, Politechnika Gdańska, Politechni-
ka Koszalińska, Politechnika Krakowska, 
Politechnika Łódzka, Politechnika Rze-
szowska, Politechnika Śląska, Politechnika 
Świętokrzyska, Politechnika Wrocławska, 
Akademia Techniczno-Humanistyczna 
w Bielsku-Białej, Uniwersytet Opolski, 
Uniwersytet Techniczno-Humanistyczny 
w Radomiu, Zachodniopomorski Uni-
wersytet Technologiczny w Szczecinie, In-
stytut Naukowy IBOA w Warszawie.

Wejherowo 3. krotnie nagrodzone 
w ogólnopolskim konkursie „Modernizacja 
Roku & Budowa XXI wieku”

WejheRoWo | Do 25. edycji ogólnopolskiego konkursu „Modernizacja Roku &Budowa XXI wieku” zgłoszono ok. 500 inwestycji z całej Polski, następnie 
do ścisłego finału zakwalifikowała się setka obiektów, zaś część z nich została nagrodzona przez niezależnych jurorów.
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OgłOszenie 149/2021/DB

W związku z sytuacją pandemiczną 
obowiązują wszystkich szczególne środki 
ostrożności, dlatego też należy zarejestro-
wać się telefonicznie na pobranie krwi oraz 
podczas wizyty w krwiobusie zasłaniać nos 
i usta maseczką. Zapisów na konkretną 
godzinę można dokonać pod numerem: 58 
679 65 71 (telefon czynny w godzinach: pon. 
9:00-17:00; wt.-pt. 7:30-15:30). Dzięki tele-
fonicznym zapisom i umawianiu potencjal-
nych dawców na konkretną godzinę cały 

proces związany z poborem krwi przebiega 
wyjątkowo sprawnie. Przed wejściem do 
busa pacjentom również będzie mierzona 
temperatura, a po oddaniu krwi otrzyma 
zestaw podarunkowy od Regionalnego 

Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Gdańsku oraz miejskie gadżety. 
Krwiobusy będę na parkingu rumskiego 
MOSiR-u przy ulicy Mickiewicza 49, dnia 
9 października.  MF

oStatnia MiejSka zbiórka krwi w tyM roku
ruMia | krwiobusy pojawią się na 
parkingu, a każdy uczestnik otrzyma 
zestaw podarunkowy wraz z miejskimi 
gadżetami.

ReklaMa 18/2021/Rl

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

Bądź 
na Bieżąco
z

Obecni byli samorządowcy powiatów wej-
herowskiego i puckiego oraz władze miasta 
Wejherowa z prezydentem Krzysztofem Hilde-
brandtem na czele.

Zarówno wiceminister Michał Woś, jak i pre-
zes Sądu Rejonowego Beata Czabotar–Magul-
ska oraz była prezes Sądu Rejonowego Ewa 
Kruk, dziękowali lokalnemu samorządowi 
i wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji 
i zakończenia tej ważnej inwestycji. Szczególne 
podziękowania były kierowane w stronę byłego 
ministra sprawiedliwości Marka Biernackiego, 
prezydenta Wejherowa Krzysztofa Hildebrand-
ta i wykonawcy inwestycji. Przypomnijmy, że 
koszt inwestycji wyniósł 52,6 mln zł, a miasto 
przekazało na ten cel nieruchmość przygoto-
waną pod tę inwestycję. 

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt 
podkreślił, że to historyczny dzień dla miasta. 
Mówił też o dobrej współpracy z resortem 

sprawiedliwości podczas realizacji ważnej dla 
całego regionu inwestycji. 

- Spoglądam na ten obiekt z satysfakcją 
i dumą, bo jest to obiekt piękny i nowoczesny 
na miarę XXI wieku,  stwarzający bardzo kom-
fortowe warunki do pracy. Z tego tytułu bar-
dzo się cieszę, że udało się tak ładnie wkom-
ponować go w centralnej przestrzeni miasta. 
W imieniu społeczeństwa wejherowskiego 
i puckiego serdecznie gratuluję – powiedział 
prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt 
dodając, że historia pozyskiwania tego terenu, 
a później przygotowania go pod rewitalizację 
na rzecz planowanego tu wcześniej centrum 
administracyjnego była długa, skomplikowana 
i kosztowna, gdyż część terenów należała wcze-
śniej do osób prywtanych. 

Należy podkreslić, że wcześniej Sąd Rejonowy 
w Wejherowie pracował aż w 6. różnych budyn-
kach - w tym Wejherowie, w Pucku i w Rumi. 

Nowy gmach przy ul. Wniebowstąpienia liczący 
ponad 8100 m2 powierzchni pozwolił na znacz-
ne obniżenie kosztów funkcjonowania sądow-
nictwa w regionie i już poprawił warunki pracy 
wszystkim parcownikom a także jakość obsługi 
interesantów. Obiekt ma 4 piętra i kondygnację 
podziemną, gdzie znajdą się archiwa, magazyny, 
pomieszczenia techniczne i gospodarcze. W bu-
dynku jest 16 sal rozpraw z pokojami narad i po-
kojami dla świadków, pokoje dla sędziów, refe-
rendarzy i dla zespołu kuratorskiego oraz ksiąg 
wieczystych. Gmach jest w pełni dostosowany 
do potrzeb osób niepełnosprawnych. Działają tu 
3 windy z dostępem do wszystkich kondygnacji. 
Obok jest parking na 51 miejsc postojowych, 
w tym 10 dla osób niepełnosprawnych. 

Uczestnicy uroczystości zwiedzili gmach 
Sądu Rejonowego określanego kilkakrotnie Pa-
łacem Sprawiedliwości. Uroczystość uświetnił 
występ zespołu woklanego Art'n'Voices.

Uroczyste otwarcie 
Sądu Rejonowego 
w Wejherowie

WejheRoWo | Sąd Rejonowy w Wejherowie działa w nowej siedzibie od końca zeszłego roku, a w pią-
tek, 24 września, dokonano uroczystego otwarcia z udziałem wielu gości. W tym m.in. wiceministra 
sprawiedliwości Michała Wosia i prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku Rafała Terleckiego.
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Na dodatkowej jezdni, równoległej do drogi k6 w Wejherowie 
tj. 291,5 km drogi jadąc w kierunku miejscowości Bolszewo, 
gdzie policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego będą kontro-
lować autokary po wcześniejszym co najmniej 24 godzinnym 
zgłoszeniu, przed planowaną kontrolą. Kontrola drogowa 
autokarów winna być przeprowadzona bez pasażerów.
Z uwagi na dużą liczbę zgłaszanych kontroli, które mają się 
odbyć w tym samym czasie, od tej pory będzie możliwa tylko 
taka forma kontroli autokaru przed wyjazdem na wycieczkę 
z powiatu wejherowskiego.
Zgłoszenia należy przesyłać za pośrednictwem maila na 
adres:  komenda.wejherowo@gd.policja.gov.pl , które odbie-
rane są w godzinach pracy sekretariatu (od poniedziałku do 
piątku w godzinach 7:30-15:30).
W zgłoszeniu należy podać planowaną godzinę, na którą 
autokar podjedzie do stałego punktu kontroli wraz z nr kon-
taktowym do zgłaszającego -  organizującego kontrolę.

Szkoły MoGą zGłaSzać 
autokary do kontroli
wejherowo | jak informuje wejherowska policja, 
wskazano stały punkt kontroli dla autokarów 
przewożących dzieci i młodzież.

Podczas spotkania podsumowano działal-
ność stowarzyszenia w 2020 roku, który był 
zupełnie inny niż poprzednie lata. Nie odby-
wały się zawody sportowo-pożarnicze, ilość 
zbiórek oraz ćwiczeń została znacznie okro-
jona. Pojawiły się natomiast nowe zadania: 
transport mieszkańców do punktów szcze-
pień czy dowóz żywności dla osób będących 
na kwarantannie.

Ochotnicza Straż Pożarna w Wejherowie 
była współorganizowała charytatywną zbiór-
kę darów dla placówek medycznych. Pod-
kreślono również fakt, że z każdym rokiem 
wejherowska jednostka coraz częściej uczest-
niczyła w różnych zdarzeniach. W 2020 r. 
strażacy ochotnicy brali udział w 194 akcjach 
(od stycznia do września 2021 wyjeżdżali już 
246 razy).

W wyniku przeprowadzonych wyborów, za-
rząd pozostał w niezmienionym składzie: Ka-
mil Groth – prezes, Maciej Ziółkowski – wice-
prezes/naczelnik, Patryk Pollikeit – zastępca 
naczelnika, Dariusz Pollikeit – skarbnik, Do-
rota Blok – sekretarz, Patrycja Miotk- gospo-
darz, Marek Blok – członek zarządu. W ko-
misji rewizyjnej znaleźli się: Tomasz Mikulski 
– przewodniczący, Mateusz Litwin- sekretarz 
i Marek Wojtinski – członek komisji.

Podczas spotkania wyróżniono strażaków 

ochotników za aktywność w działaniach ra-
towniczo-gaśniczych: Dariusza Pollikeita, 
Patryka Pollikeita, Macieja Ziółkowskiego, 
Maciej Nawrockiego i Kamila Grotha. Na-
tomiast za zaangażowanie w życie jednostki 
oraz społeczną pracę na rzecz mieszkańców 
zostali wyróżnieni: Piotr Różek, Maciej Li-
sewski, Marek Wojtinski.

W zebraniu udział wzięli członkowie OSP 

Wejherowo, a także zaproszeni goście m.in. 
sekretarz Miasta Wejherowo – Bogusław Su-
wara (członek honorowy OSP Wejherowo), 
wicestarosta Powiatu Wejherowskiego – Jacek 
Thiel (członek honorwy OSP Wejherowo), za-
stępca Komendanta Powiatowego PSP w Wej-
herowie – bryg. Tomasz Zwoliński oraz radny 
Miasta Wejherowa i przewodniczący Komisji 
Bezpieczeństwa – Tomasz Groth.

Strażacy ochotnicy 
wybrali nowe władze

WejheRoWo | Podczas walnego zebrania sprawozdawczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Wejhe-
rowie wybrano władze na kolejną pięcioletnią kadencję.

Funkcjonariusze z Wydziału Ruchu 
Drogowego Komendy Powiatowej 
Policji w Wejherowie około godziny 
23:00 wykonując pomiar prędkości 
w miejscowości Gościcino na ul. 
Lęborskiej zauważyli volkswagena, 
jadącego z dużą prędkością. Podczas 
pomiaru  tego samochodu okazało 
się, że na odcinku gdzie obowiązy-
wało ograniczenie prędkości do 50 

km/h, poruszał się z prędkością 
117 km/h. Mundurowi zatrzymali 
kierowcę do kontroli drogowej, 
a następnie z uwagi na prze-
kroczenie prędkości o 67 km/h 
zatrzymali mu prawo jazdy na 
3 miesiące. Ponadto kierowca 
został ukarany mandatem kar-
nym oraz dziesięcioma punktami 
karnymi. 

19-latek bez prawa jazdy na 3 MieSiące
na SyGnale | podczas nocnej służby 29 września policjanci zatrzymali 
19-latka, który przekroczył dozwoloną prędkość o 67 km/h.
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Potrącony rowerzysta, sprawa jest w toku
Na SYGNaLe | W piątek, w zeszłym tygodniu, policjanci zostali wezwani do wypadku 
w Rumi. Okoliczności zdarzenia wciąż są wyjaśniane.

Kierowca mercedesa uderzył w rowerzystę 
najprawdopodobniej będącego na oznakowa-
ny przejedźcie rowerowym, wynika z ustaleń 
policjantów. Ranny cyklista trafił do szpitala 
a kierowcy auta zatrzymano dowód rejestra-
cyjny pojazdu. Obu uczestników zdarzenia 

poddano testowi trzeźwości. 
Teraz sprawą zajmują się policjanci, którzy 

będą szczegółowo wyjaśniali okoliczności 
tego wypadku.

Policjanci przypominają:
Kierujący pojazdem, zbliżając się do prze-

jazdu dla rowerzystów, jest obowiązany 
zachować szczególną ostrożność i ustąpić 
pierwszeństwa kierującemu rowerem, hu-
lajnogą elektryczną lub urządzeniem trans-
portu osobistego oraz osobie poruszającej 
się przy użyciu urządzenia wspomagającego 
ruch, znajdującym się na przejeździe.

Kierujący pojazdem, który skręca w dro-
gę poprzeczną, jest obowiązany zachować 
szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeń-
stwa kierującemu rowerem, hulajnogą elek-
tryczną lub urządzeniem transportu oso-

bistego oraz osobie poruszającej się przy 
użyciu urządzenia wspomagającego ruch, 
jadącym na wprost po jezdni, pasie ruchu 
dla rowerów, drodze dla rowerów lub innej 
części drogi, którą zamierza opuścić.

Kierujący pojazdem, przejeżdżając przez 
drogę dla rowerów poza jezdnią, jest obo-
wiązany ustąpić pierwszeństwa kierującemu 
rowerem, hulajnogą elektryczną lub urzą-
dzeniem transportu osobistego oraz oso-
bie poruszającej się przy użyciu urządzenia 
wspomagającego ruch.

Kierującemu pojazdem zabrania się wyprze-
dzania pojazdu na przejeździe dla rowerzy-
stów i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem 
przejazdu, na którym ruch jest kierowany.

Źródło: KPP w Wejherowie
MF
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Wejherowo zdobyło grant w wyso-
kości 1.327.152 zł na realizację przed-
sięwzięcia „Tu chcę się uczyć – projekt 
testowania modelu dostępnej szkoły” 
w ramach projektu grantowego “Do-
stępna Szkoła”.

W ramach projektu zostaną m. in. 
wytyczone przy szkołach - SP nr 8 i SP 
nr 11 miejsca postojowe dla niepełno-
sprawnych, dostosowane i oznakowa-
ne wejścia do szkół, wymienione drzwi 
zewnętrzne i wewnętrzne, utworzone 
sanitariaty dla osób z niepełnospraw-
nością, wymalowane kontrastowo 
pomieszczenia szkolne. W zakresie 
obszaru edukacyjno-społecznego za-
kupione zostaną meble, sprzęt, pomo-
ce dydaktyczne, programy edukacyjne, 
sprzęt komputerowy i oprogramowa-
nie do terapii.

- Wejherowo może pochwalić się 
wysokim poziomem edukacji, a także 
dobrą bazą dydaktyczną, którą wciąż 
staramy się udoskonalać – mówi Ar-

kadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezy-
denta Wejherowa ds. ekonomicznych 
i społecznych. – Dzięki grantowi, który 
zdobyliśmy, uda się zmodernizować 
te obiekty pod kątem dostępności dla 
osób niepełnosprawnych. Do projektu 
zakwalifikowane zostały dwie wejhe-
rowskie szkoły – SP nr 8 (Zespół Szkol-
no-Przedszkolny nr 2) oraz Szkoła Pod-
stawowa nr 11.  Dodatkowo, wszyscy 
pracownicy szkół zostaną przeszkoleni 
w zakresie komunikacji i obsługi osób 
z niepełnosprawnością, a nauczyciele 
odbędą specjalistyczne studia podyplo-
mowe. Przedsięwzięcie będzie realizo-
wane do 31 lipca 2023 roku.

Projekt „Dostępna Szkoła” realizo-
wany jest przez Fundację Fundusz 
Współpracy i Fundację Instytut Roz-
woju Regionalnego, w ramach Progra-
mu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014 – 2020, jako pilotaż dzia-
łania „Szkoła bez barier” – program 
Dostępność Plus.

„Dostępna Szkoła” – projekt 
w wejherowskiej „ósemce” i „ jedenastce”

WejheRoWo | W dwóch wejherowskich szkołach podstawowych – nr 8 i nr 11, realizowany będzie projekt „Dostępna Szkoła”. Projekt, na który Miasto 
Wejherowo zdobyło grant w wysokości ponad 1,3 mln zł, zakłada poprawę dostępności dla osób z niepełnosprawnością pod względem architektonicznym, 
technicznym, edukacyjno-społecznym i organizacyjnym.
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Wejherowski Uniwersytet 
Trzeciego Wieku istnieje już 15 lat
KULTURa | Z okazji jubileuszu 15-lecia istnienia Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Filharmonii Kaszubskiej odbyła się uroczysta Gala, która była okazją do podsumowania działalności, 
uhonorowania wolontariuszy oraz osób współpracujących z WUTW.

Od piętnastu lat Stowarzyszenie zajmuje się nie tyl-
ko edukacją, ale przede wszystkim aktywizacją i inte-
gracją osób starszych. W ramach swojej działalności 
WUTW organizuje wykłady edukacyjne, spotkania 
z ciekawymi ludźmi, wyjazdy, a także wyprawy tury-
styczno- krajoznawcze.

Mottem, które przyświeca działalności Stowarzy-

szenia są słowa Benjamina Franklina: “Nie starzeje 
się ten, kto nie ma na to czasu”.

Uroczystość jubileuszowa odbyła się wczoraj 29 
września o godz. 13.00 w Filharmonii Kaszubskiej 
w Wejherowie, uczestniczyły w niej władze Miasta 
i Powiatu, wolontariusze, przyjaciele oraz słuchacze 
SWUTW.

W obecności parafialnych kapłanów z ks. 
proboszczem Andrzejem Nowakiem na 
czele, pocztów sztandarowych, orkiestry, 
a także władz samorządowych miasta 
(obecny był zastępca prezydenta Arkadiusz 
Kraszkiewicz) i powiatu, jubileuszową modli-
twę poprowadził ks. bp Zbigniew Zieliński, 
natomiast starosta wejherowski Gabriela 
Lisius w swoim okolicznościowym wystąpie-
niu przypomniała dzieje figury i jej znaczenie 
dla śmiechowskiej społeczności.
Po wspólnej modlitwie przy figurze i po-
kłonie feretronów uformował się pochód 
z pocztami sztandarowymi na czele, który 
przy dźwiękach orkiestry dętej na czele 
przemaszerował do kościoła pw. NMP 
Królowej Polski, gdzie została odprawiona 
uroczysta Msza św.

W trakcie jubileuszowej homilii ks. bp 
Zbigniew Zieliński nawiązał do 85. rocznicy 
powstania i poświęcenia figury Matki Boskiej 
na Śmiechowie, która od samego począt-
ku skupiała wokół siebie mieszkańców tej 
dzielnicy, a w czasie wojny została ukryta 
przed Niemcami i zakopana w ziemi, gdyż 
okupanci wiedząc o jej szczególnym kulcie 
zamierzali ją zniszczyć. Na szczęście im się 
to nie udało, a po wojnie figura MB ku rado-
ści mieszkańców wróciła na swoje miejsce.
Biskup podziękował władzom samorzą-
dowym za współpracę z parafią i pomoc 
w upiększeniu tego miejsca, zaś parafia-
nom o jego dbałość. Pogratulował również 
9. rocznicy powstania parafialnego chóru 
Laudatum Domine, który zdaniem hierarchy 
prezentuje bardzo wysoki poziom wokalny.

85. lecie fiGury Matki boSkiej 
na ŚMiechowie
wejherowo | w kościele pw. nMp królowej polski w wejherowie świętowano 85. 
rocznicę poświęcenia śmiechowskiej figury Matki boskiej, która w okresie późniejszym 
zapoczątkowała powstanie parafii i kościoła. z tej okazji przy figurze odbyła się uroczy-
stość upamiętniająca to wydarzenie z udziałem ks. bp. zbigniewa zielińskiego.

fot. UM Wejherowo
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA 

O PIERWSZYCH PRZETARGACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH 
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W RUMI, PRZY 
UL. HETMANA CZARNIECKIEGO, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ 

GMINY MIEJSKIEJ RUMIA

Burmistrz Miasta Rumi ogłosił pierwsze przetargi ustne nieograniczone 
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych:

I – Nieruchomość położona w Rumi przy ul. Hetmana Czarnieckiego, 
oznaczona jako działka nr 69/30 o powierzchni 582m2, obręb 12, 
zapisana w księdze wieczystej KW GD1W/00033562/4, prowadzonej 
przez Sąd Rejonowy w Wejherowie.

zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
miasta Rumi uchwalonym Uchwałą nr V/82/2019 Rady Miejskiej Rumi 
z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi w rejonie ul. łokietka 
działka nr 69/30 leży w terenie oznaczonym symbolem 32.Mn - co 
oznacza, że jest to teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
W granicy działki nr 69/30 od strony ul. Hetmana Czarnieckiego 
usytuowany jest słup oświetleniowy.

Działy iii i iV księgi wieczystej kW gD1W/00033562/4 są wolne od wpisów 
i zobowiązań.

Cena wywoławcza 310.000,00 zł netto, wadium 31.000,00 zł – 
wnoszone w pieniądzu. 

II - Nieruchomość położona w Rumi przy ul. Hetmana Czarnieckiego, 
oznaczona jako działka nr 69/31 o powierzchni 572m2, obręb 12, 
zapisana w księdze wieczystej KW GD1W/00033562/4, prowadzonej 
przez Sąd Rejonowy w Wejherowie.

zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
miasta Rumi uchwalonym Uchwałą nr V/82/2019 Rady Miejskiej Rumi 
z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi w rejonie ul. łokietka 
działka nr 69/31 leży w terenie oznaczonym symbolem 32.Mn - co 
oznacza, że jest to teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Działy iii i iV księgi wieczystej kW gD1W/00033562/4, jest wolny od 
wpisów i zobowiązań.

Cena wywoławcza 300.000,00 zł netto, wadium 30.000,00 zł – 
wnoszone w pieniądzu. 

Pierwsze przetargi ustne nieograniczone odbędą się, według wyżej 
podanej kolejności, w dniu 5 listopada 2021r. roku od godziny 1000, 
w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, pok. 100. 
Wadium należy wnieść do dnia 2 listopada 2021 roku w pieniądzu. 
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez 
wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi, 84-230 Rumia 
ul. sobieskiego 7 oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Rumi: 
www.bip.rumia.pl i https://rumia.eu 

szczegółowe informacje dotyczące niniejszych przetargów można 
uzyskać w Referacie gospodarki nieruchomościami Urzędu Miasta Rumi, 
pok. 103, tel. 58/679-65-24, we wskazanych godzinach: poniedziałek 
w godz. 900 - 1700, wtorek, środa i piątek w godz. 730 – 1530.

Rumia, dnia 28.09.2021r.

Obiekt kulturalny został oddany do użytku 1 paź-
dziernika 2020 r. Upamiętnia postać honorowego 
obywatela Powiatu Wejherowskiego prof. Gerarda 
Labudy. Celem działalności Książnicy jest upo-
wszechnianie wiedzy i informacji na temat dziedzic-
twa kulturowego Kaszub i Pomorza. Wśród głównych 
zadań obiektu wymienić można funkcję centrum na-
ukowego, edukacyjnego i wystawienniczego.

W ostatnim czasie placówka została nagrodzona 
w dwóch ogólnopolskich konkursach. Dostrzeżo-
no samą budowlę, wykonanie, modernizację i ada-
ptację oraz pracę muzealników. Inwestycja została 
wyróżniona w XXV Jubileuszowej edycji konkursu 
„Modernizacja Roku & Budowa XXI w. w kategorii 
„nowoczesne biblioteki - sanktuaria kultury”.

– Bardzo się cieszę, że nasza inwestycja została dostrze-
żona w tak prestiżowym konkursie, w którym nagra-
dzane są obiekty wyróżniające się szczególnymi walo-
rami jakościowymi, funkcjonalnymi, estetycznymi oraz 
urbanistycznymi – mówi Starosta Wejherowski Gabriela 
Lisius. – Komisja oceniająca zwiedzając obiekt doceni-
ła m.in., że placówka została zbudowana w taki sposób, 
że połączyła stary budynek, jego zabytkowe elementy 
z nową, dobudowaną częścią, która została zaprojekto-
wana w bardzo nowoczesny sposób – dodaje starosta.

Warto przypomnieć, że Książnica została zbudo-
wana na bazie zlokalizowanych przy ul. Zamkowej 
dwóch budynków pochodzących z II połowy XIX 
w., które były pozostałościami oficynowej zabudowy 
towarzyszącej Pałacowi Przebendowskich i Keyser-
lingków, a także współtworzyły zabytkowe założenia 
pałacowo-parkowe w Wejherowie. 

W gronie finalistów konkursu znalazł się także Po-
wiatowy Zespół Szkół nr 1 w Rumi.

Warto również wspomnieć, że Książnica prof. Ge-
rarda Labudy otrzymała także nagrodę specjalną 
Związku Powiatów Polskich.

Ponadto wystawa stała w Książnicy prof. Gerarda 
Labudy została wyróżniona w konkursie - Sybilla 
Wydarzenie Muzealne Roku 2020. Nagrodę, pod-
czas specjalnej Gali w nowym Muzeum Józefa Pił-
sudskiego w Sulejówku, z rąk Wicepremiera Piotra 
Glińskiego odebrała Starosta Wejherowski Gabriela 
Lisius wraz z Wicestarostą Jackiem Thielem i Prze-
wodniczącą zespołu ds. zagospodarowania Książnicy 
Janiną Kurowską z Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej.

– To najbardziej prestiżowa nagroda, która jest 
formą uznania osiągnięć w polskim muzealnictwie. 
Każda edycja Sybilli to wielkie święto muzeów i ca-
łego środowiska polskich muzealników. Organiza-
cja tego konkursu to jedno z najważniejszych zadań 
statutowych Narodowego Instytutu Muzealnictwa 
i Ochrony Zabytków – wyjaśnia Wicestarosta Jacek 
Thiel. – Dlatego znalezienie się w  gronie wyróżnio-
nych jest najwyższą formą uznania. 

Nagroda przyznawana jest od ponad czterdziestu lat. 
W ramach tegorocznej edycji wpłynęło 169 zgłoszeń 
muzeów z całej Polski, które oceniane były w sześciu 
kategoriach konkursowych przez jury, w skład którego 
weszli wybitni przedstawiciele świata nauki i kultury.  

– Staraliśmy się w nieszablonowy i ciekawy sposób 
opowiedzieć o najważniejszym dziele prof. Gerarda 
Labudy – „Historii Kaszubów”. Przystępność tej opo-
wieści uznaliśmy za najwyższe wskazanie i staraliśmy 
się ją opowiedzieć przez teksty, zabytki i mapy multi-
medialne – podkreśla pracownik Muzeum Piśmien-
nictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejhe-
rowie, który był w składzie zespołu kuratorskiego 
wystawy Michał Hinc.

Warto przypomnieć, że  na budowę Książnicy po-
zyskano 1,5 mln zł z Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Pomorskiego oraz 520 tys. zł 
z Ministerstwa Kultury.

Książnica prof. Labudy 
z prestiżowymi nagrodami
PoWiaT | Inwestycja Powiatu Wejherowskiego – Książnica prof. Gerarda Labudy została doceniona w naj-
ważniejszym konkursie muzealnym w kraju – Sybilla 2020 oraz ogólnopolskim konkursie „Modernizacja 
Roku & Budowa XXI w.” Ponadto inwestycję wyróżnił Związek Powiatów Polskich.
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„All you need is love”, „Let it be” czy „Yellow submarine” – między in-
nymi te hity wybrzmiały w ostatnią niedzielę września w hali Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi. Tego wieczora zespół Żuki – który 
w swoim repertuarze ma również utwory Czerwonych Gitar, Led Zep-
pelin oraz Czesława Niemena – dał dwa koncerty, wzbudzając zachwyt 
u kilkuset osób. Między piosenkami wokalista grupy Piotr Andrzejewski 
zabawiał publiczność, opowiadając żarty i anegdoty, w tym o spotkaniu 
ze słynnymi Beatlesami. 

Na wydarzenie przyszli również przewodniczący Rumskiej Rady Se-
niorów Mieczysław Grzenia, przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof 
Woźniak oraz burmistrz Michał Pasieczny, którzy życzyli mieszańcom 
wszystkiego, co najlepsze, w tym energii do podejmowania kolejnych 
inicjatyw społecznych. 

Tegoroczną edycję wydarzenia poprowadził działacz kulturalny i rad-
ny powiatowy Leszek Winczewski. Organizatorami koncertów byli: 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rumi oraz Urząd Miasta Rumi. 

MF

Grali dla seniorów
KULTURa | Polski tribute band o nazwie Żuki wykonując legendarne 
hity zespołu The Beateles porywał do tańca wszystkich zgromadza-
nych z okazji Dnia Seniora. Beatlesi nigdy już nie wrócili na scenę, ale 
ich muzyka dalej jest żywa. 

W trakcie spotkania prelekcję o walkach 
harcerzy z Wejherowa w 1939 roku i działań 
Ochotniczej Kompanii Harcerskiej wygło-
sił Henryk Połchowski z Urzędu Miejskiego 
w Wejherowie. Prelegent przypomniał, że na 
pomysł zorganizowania harcerskiego oddzia-
łu wpadł Paweł Szefka, nauczyciel w-f i przy-
sposobienia obronnego, ówczesny Komendant 
Hufca ZHP. Pomysł zaakceptowali na naradzie 
w Starostwie Powiatowym w dniu 26 sierpnia 
1939 roku dotyczącej mobilizacji – starosta 
Antoni Potocki, burmistrz Wejherowa Teodor 
Bolduan i dowódca 1 Morskiego Pułku Strzel-
ców ppłk Kazimierz Prószkowski.

Ochotnicza Kompania Harcerska pod do-
wództwem por. Ludwika Dujanowicza i sze-
fa kompani sierż. Stanisława Rogosia, została 
utworzona 2 września 1939 roku z młodzieży 
w wieku od 16 lat wzwyż. Liczyła 120 osób, 
w tym 55. harcerzy i ochotników z kursów przy-
sposobienia obronnego oraz kół sportowych. 
Jej struktura obejmowała dwa plutony bojowe 
(po 2 drużyny każdy) oraz pluton sanitarny (15 
dziewcząt i 4 chłopców). 1. plutonem dowodził 
sierż. Franciszek Szenderłata, 2. plutonem – 
sierż. Jan Jakubowski, a plutonem sanitarnym - 
instruktor PCK Jadwiga Czernik. Harcerze peł-
nili patrole i służbę wartowniczą w rejonie Orla, 
Bolszewa i folwarku Naniec. Wzięli udział m.in. 
w walkach bojowych pod Rybnem, Białą Rzeką, 

Rumią i Kępą Oksywską.
Według ustaleń Pawła Szefki, dokonanych 

już po wojnie, śmierć poniosło 65. ochotni-
ków z OKH (20. zginęło w trakcie walki, 22. 
zamordowali Niemcy po wzięciu do niewoli, 
6. zmarło na skutek odniesionych ran i kon-
tuzji, a 15. zginęło w walce lub niewyjaśnio-
nych okolicznościach). Pamięć ich upamiętnia 
kamień ustawiony w Wejherowie w dniu 1 
września 1989 roku z napisem: „Ochotniczej 
Kompani Harcerskiej w rocznicę bohaterskiej 
walki w obronie Wybrzeża i Ziemi Kaszubskiej 
- Czuwaj!”

Henryk Połchowski, autor książek o tematyce 
wspomnieniowej z okresu II wojny światowej, 
w tym ostatnio wydanej pt. „WRZASK” opowie-
dział też o harcerce por. Wiktorii Klimaszew-
skiej ps. „Wika”, „Znicz”, „Michalina”, która wal-
czyła w Batalionie Harcerskim „Wigry”, a potem 
po dostaniu się do niewoli wspólnie z pisarką 
Zofią Kossak-Szczucką kierowała ruchem opo-
ru w Obozie Koncentracyjnym Auswchitz oraz 
Bergen-Belsen. Jej bogata dokumentacja o dzia-
łalności m.in. ZHP i PCK znajduje się w Archi-
wum Państwowym. To właśnie jej dokumenty 
znalazły się w powieści „WRZASK”.

Prelegent opowiedział też uczestnikom histo-
rię 6. harcerzy, którzy w połowie sierpnia 1939 
roku wypłynęli jachtem do Szwecji, ale do-
wiedziawszy się o wybuchu wojny, wrócili do 

Polski. Zeszli na ląd w porcie Władysławowo 
z harcerskim postanowieniem walki w obronie 
ojczyzny. Wszyscy stracili życie. Bolo Bagiń-
ski – syn. płk. Henryka Bagińskiego (adiutanta 
gen. J. Hallera), zginął rozstrzelany w Piaśnicy, 
Kostek – syn wspomnianej wyżej por. Wiktorii 
Klimaszewskiej, został zamordowany w Oświę-
cimiu, pozostali zginęli w Powstaniu Warszaw-
skim. Fakt ten upamiętniła wejherowianka 
Bogna Zubrzycka w swoim opowiadaniu pt. 
„Sześciu” - w zbiorze opowiadań jej autorstwa 
pt. „Mój jasny Brzeg”. A przecież, gdyby zostali 
w Szwecji, prawdopodobnie przeżyli by wojnę.

Podziękowanie w formie odznaczeń za wspie-
ranie działalności patriotycznej otrzymali: 
Medal 100 lat Związku Inwalidów Wojennych 
RP - płk w st. spocz. Roman Szrajer, Złotą Od-
znakę Honorową ZIW RP - sekretarz miasta 
dr Bogusław Suwara, Odznakę za Zasługi dla 
Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów 
Politycznych - Rafał Szlas, radny miejski, prze-
wodniczący Komisji Sportu, Zdrowia i Rekre-
acji. Odznaczenia wręczali: Stanisław Harasiuk 
- prezes ZIW RP o. Wejherowo, Henryk Kwiat-
kowski - prezes ZK RP i BWP oraz Rafał Misz-
ke - wiceprezes ZIW RP o. Wejherowo.

Przychodnia Sim-Med zadysponowała am-
bulans ratowniczy na spotkanie i harcerze 
mieli okazję obejrzeć zastosowanie sprzętu 
ratowniczego.

Spotkanie integracyjne 
kombatantów i harcerzy

KULTURa | W ramach cyklu „Ocalić od zapomnienia” w Bazie Harcerskiej „Cedron” odbyło się spotkanie 
członków wejherowskiego Oddziału Związku Inwalidów Wojennych i Związku Sybiraków z harcerzami 
Hufca ZHP Wejherowo. Spotkanie było okazją do rozmów o historii harcerstwa i wręczenia odznaczeń 
dla osób wspierających działalność upamiętniającą bolesną przeszłość naszego kraju.
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Jego kolejny singiel „Dalej” pokrył się złotem, a w 2019 
roku ukazał się debiutancki album „Kilka Prawd”. Na fe-
stiwalu w Opolu zdobył nagrodę publiczności, do tej pory, 
na Youtube jego utworów wysłuchało ponad 25 milionów 
użytkowników. 
Artysta, który jest tu opisany to Marcin Sójka. Swój koncert 
będzie miał w Redzie, bilety można już kupować stacjo-
narnie w Fabryce Kultury w Redzie lub online pod linkiem 
podanym na stronie Fabryki Kultury. Cena biletu to 35 
złotych, a liczba ich jest ograniczona, więc nie zwlekajcie za 
długo z ich kupnem. Wydarzenie odbędzie się 17 paździer-
nika o godzinie 18:00 w Fabryce Kultury. Kasa Fabryki jest 
czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 
17:00, by zakupić osobiście wejściówkę. Obowiązuje zakry-
wanie nosa i ust podczas koncertu. Parking dla uczestników 
przy Fabryce Kultury oraz na terenie MOSIR Reda.
MF

nieSaMowity koncert 
już niedłuGo
kultura | wygrał 9 edycję programy the Voice of 
poland w 2018 roku. jego singiel „zaskakuj mnie” 
rok później dotarł na szczyt listy airplay, najczęściej 
odtwarzanych utworów w rozgłośniach radiowych 
i uzyskał status platynowej płyty. już wiecie kto to? 
jeśli nie, to czytajcie dalej.

fot. fabrykakultury.pl 

Centrum Muzyczne w Kielnie otwo-
rzy swoje podwoje dla zwiedzających 
w godzinach od 16.00 do 19.00. Podczas 
Wernisażu obejrzeć będzie można prace 
powstałe podczas Plenerów Rzeźbiar-
skiego i Malarskiego przeprowadzonych 
w 2021r. Wystawione będą również dzieła 
ceramiczne powstające w Akademii Sztuk 
Tradycyjnych i Współczesnych w Donimie-
rzu, których autorkami są panie działające 
w grupie „Ceramiczki Donimierskie”.

Wernisaż został zorganizowany w dniu 
zakończenia Powiatowo – Gminnego Ple-
neru Malarskiego, w związku z tym obecni 
będą Twórcy obrazów i będzie to okazją 
do rozmów o sztuce, powstawaniu dzieł 
itp. Będzie też można nabyć niektóre 
z wystawianych eksponatów.
Organizatorzy (GCKSiR Szemud) gorąco 
zachęcają do odwiedzenia 1 października 
br. Centrum Muzycznego, które stanie się 
na chwilę centrum sztuk plastycznych.

zaproSzenie na pierwSzy werniSaż Sztuki
powiat pierwszy wernisaż Sztuki odbędzie się w centrum Muzycznym w kielnie.
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Jak informuje Anna Niemir-
ska z firmy Lux Med w Polsce 
od 2006 roku realizowany jest 
Program Profilaktyki Raka Pier-
si, skierowany do Pań w wieku 
od 50 do 69 lat. Jego założeniem 
jest przebadanie jak największej 
populacji Polek, tak aby wykryć 
potencjalną chorobę na najwcze-
śniejszym etapie, a tym samym 
obniżyć wskaźnik umieralności 
z powodu raka piersi do pozio-
mu osiągniętego w przodujących 
w tym zakresie krajach Unii 
Europejskiej. Dotychczasowe 
wyniki realizacji Programu nie 
są satysfakcjonujące. Mimo, że 
mammografia jest najbardziej 
skuteczną metodą wykrywania 
raka piersi u kobiet powyżej 40. 
roku życia i najskuteczniejszym 
badaniem przesiewowym u ko-
biet w przedziale wiekowym 50–
69 lat, w 2021 roku z bezpłatnych 
badań mammograficznych sko-
rzystało zaledwie niewiele ponad 
34 % uprawnionych Pań 

Pamiętajmy: Wcześnie wykryty 
nowotwór umożliwia natychmia-

stowe, skuteczne leczenie oraz 
daje niemal 100% gwarancję po-
wrotu do zdrowia. Mammografia 
pozwala na wykrycie zmian bez-
objawowych w bardzo wczesnym 
etapie rozwoju, kiedy nie są one 
wyczuwalne podczas samokontro-
li piersi lub badań palpacyjnych.

LUX MED Diagnostyka zaprasza 
do mobilnej pracowni mammogra-
ficznej w miejscowości, która bę-
dzie funkcjonować w Wejherowie 
7 października 2021 w godzinach 
od 10.00 do 17.15 i 8 października 
2021 w godzinach od 8.00 do 15.00 
przy Centrum Handlowym „Ka-
szuby" , ul. I Brygady Pancernej 
Wojska Polskiego 28.

W badaniach mogą uczestni-
czyć Panie w wieku od 50 do 69 
lat, które są ubezpieczone i nie 
miały wykonanej mammografii 
w ciągu ostatnich 24 miesięcy 
lub są w grupie ryzyka i w roku 
poprzedzającym otrzymały pi-
semne wskazanie do wykonania 
ponownej mammografii po upły-
wie 12 miesięcy. Programem nie 
są objęte kobiety, u których już 

wcześniej zdiagnozowano zmia-
ny nowotworowe o charakterze 
złośliwym w piersi. Badanie jest 
bezpłatne, finansowana przez 
NFZ i nie wymaga skierowania 
lekarskiego.

Osoby zainteresowane przepro-
wadzeniem badania proszone są 
o rejestrację pod nr tel. 58 666 
24 44 lub na www.mammo.pl/
formularz. W celu weryfikacji 
uprawnień do badania przed po-
łączeniem telefonicznym prosi-
my przygotować dowód osobisty. 
Na badanie należy zabrać ze sobą 
zdjęcia z poprzednich mammo-
grafii, o ile nie były one wykona-
ne w pracowni LUX MED. 

W związku z epidemią Covid-19 
w trosce o zdrowie i bezpieczeń-
stwo Pań i personelu medycznego 
prosimy o zrozumienie dla podję-
tych środków ochrony oraz o sta-
wienie się na badanie w maseczce 
ochronnej i w czasie wyznaczo-
nym podczas rejestracji.

Więcej informacji na temat 
mammografii na stronie

www.mammo.pl.

Październik Miesiącem 
Świadomości Raka Piersi

WejheRoWo | Zbliża się październik - miesiąc, w którym obchodzony jest Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi, najczęściej diagnozowanym no-
wotworem u kobiet. Powiedzenie „lepiej zapobiegać niż leczyć” nabiera w tym okresie szczególnego znaczenia. 
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SP Gościcino w Pomorskich 
Żaglach Wiedzy
PoWiaT | Uczniowie Szkoły Podstawowej w Gościcinie wezmą udział w projekcie “Pomorskie Żagle 
Wiedzy– Partnerstwo Gminy Kosakowo”. 

W ramach projektu przewiduje się realizację m.in. 
praktycznych zajęć żeglarskich, jednodniowych 
wyjazdów edukacyjnych do instytucji związanych 
z edukacją morską i żeglarską oraz pikników nauko-
wo-żeglarskich.

Projekt „Pomorskie Żagle Wiedzy” realizowany 
jest przez Samorząd Województwa Pomorskiego 
w obszarze edukacji morskiej i żeglarskiej w part-
nerstwie z Akademią Wychowania Fizycznego 
i Sportu w Gdańsku. Działania w zakresie edukacji 
morskiej i żeglarskiej będą uwzględniały nadmor-
skie położenie regionu oraz istniejącą infrastruk-

turę wodno-żeglarską, a mają na celu kształtowanie 
kompetencji kluczowych uczniów.

Wczoraj 29 września Wójt Gminy Wejherowo 
Przemysław Kiedrowski podpisał Umowę partner-
ską na rzecz realizacji projektu pn.“Pomorskie Żagle 
Wiedzy– Partnerstwo Gminy Kosakowo” w gminie 
Wejherowo. Do projektu, z terenu gminy, przystą-
piła Szkoła Podstawowa w Gościcinie. Jej uczniowie 
wezmą udział m.in. w praktycznych zajęciach że-
glarskich, jednodniowych wyjazdach edukacyjnych 
do instytucji związanych z edukacją morską i że-
glarską oraz piknikach naukowo-żeglarskich.

Projekt " Piękniejsza twarz Pomorza" 
polega na dotarciu do interesujących 
postaci kobiet, które różnorodnie działają 
na polu kultury ludowej i lokalnej w spo-
łecznościach wsi, małych miast i gmin 
Pomorza (poniżej 50 tys. mieszkańców). 
Chcemy wypromować ich sylwetki jako 
ambasadorki kultury lokalnej i ludowej, 
a tym samym zmotywować mieszkańców 
regionu do czynnego kultywowania miej-
scowych tradycji oraz budowania wspól-

not nacechowanych aktywną partycy-
pacją w kulturze. Działaniami służącymi 
realizacji celów będą: przeprowadzenie 
plebiscytu "Ambasadorki Kultury Pomo-
rza" oraz zbudowanie portalu interneto-
wego http://etnopomorze.pl, konferencja 
online oraz szeroko zakrojona akcja pro-
mocyjna w mediach społecznościowych 
i lokalnych.
Kandydatkom z gm. Gniewino gratuluje-
my i przedstawiamy ich biogramy.

2 kandydatki z GM. Gniewino
na aMbaSadorki kultury poMorza
kultura | o projekcie "piękniejsza twarz pomorza" w ramach etnopomorze pisaliśmy 
niedawno zachęcając aktywne kobiety do wzięcia udziału w plebiscycie na "amba-
sadorkę kultury pomorza". w gminie Gniewino wyróżniono dwie panie, które wezmą 
udział w konkursie.

fot. gniewino.pl
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Już o godzinie 16 ulicami Redy, trasą z Bi-
blioteki, przez Park Miejski do Fabryki Kultury, 
przejdzie barwny korowód,  prowadzony przez 

słuchaczy redzkiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku, a w Fabryce na zgromadzonych czekać 
będzie moc atrakcji.

- Przewidujemy wykład Fundacji Wiem 
i Umiem, Policja opowie o nowych metodach 
działania oszustów, a w związku ze zbliżającą się 
zimą Straż Pożarna przypomni o zagrożeniach 
związanych z czadem i niewłaściwym użytko-
waniem pieców – mówi Tomasz Wiśniewski, 
dyrektor Fabryki Kultury w Redzie - Ponadto 
redzcy seniorzy obejrzą spektakl przygotowany 
przez Uniwersytet III Wieku, posłuchają mu-
zyki na żywo, by zakończyć wieczór recitalem 
Tomasza Stockingera.

W programie znalazły się również wykład le-
karza geriatrii dr Łucji Wodniak-Ochocińskiej 
oraz konkurs „Stylowy Senior”. 

To już trzecia edycja redzkiej Senioriady. Po 
ubiegłorocznej przerwie wymuszonej pande-
mią wyczekiwana szczególnie.

– Redzka Senioriada z każdą edycją pokazuje 
nam coś nowego, zadziwiając niesamowitą, po-
zytywną energią naszych mieszkańców – mówi 
Krzysztof Krzemiński, burmistrz Redy - Jak 
będzie w tym roku, przekonajmy się razem 
w Fabryce Kultury. 

W ostatni piątek września wielbiciele dokumentu spę-
dzili prawie trzy godziny w towarzystwie znakomitego 
reportażysty Jacka Hugo-Badera, z którym rozmawiał 
Marcin Mindykowski. Odbywające się w Fabryce Kultury 
spotkanie było poświęcone najnowszej książce autora 
pt. „Szamańska choroba”.  
- Wielką popularność przyniosły Jackowi Hugo-Bade-
rowi reportaże z Rosji i innych krajów byłego Związku 
Radzieckiego, w których opisuje zastaną rzeczywistość, 
obyczaje i ludzi – mówi Bożena Natzke, dyrektor Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Redzie – Oprócz reportaży 
pisanych,  Hugo-Bader znany jest też z filmów doku-
mentalnych, jak współtworzony z Pawłem Łozińskim 
„Korespondent z Polszy”.                                                                                                
Sporo dowiedzieliśmy się też o pracy reportera i pasji 
podróżniczej. Jacek Hugo-Bader lubi samotne wędrów-
ki, na rowerze pokonał całą Azję Środkową, pusty-
nię Gobi, Chiny, Tybet i góry Pamir, a jezioro Bajkał 
przepłynął kajakiem. Odbył wielomiesięczną podróż 
samochodową z Moskwy do Władywostoku, którą 
opisał w „Białej gorączce”, tworzącej razem z „Dzienni-
kami  Kołymskimi” i „W rajskiej Dolinie wśród zielska” 
tak zwaną trylogię rosyjską. 
Jak zawsze, spotkanie zakończyła seria pytań od 
publiczności i podpisywanie książek. Oprócz dedykacji, 
Jacek Hugo - Bader przystawiał okolicznościową pie-
czątkę i odcisk kciuka.

Spotkanie autorSkie 
z jackieM huGo - badereM
kultura | organizowany przez Miejską bibliotekę 
publiczną w redzie cykl „wrześniowych spotkań 
autorskich” zakończyło spotkanie z dziennikarzem 
i podróżnikiem jackiem hugo-baderem.
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fot. Michał kaczmarek

ReklaMa U/2021/PR

Wójt Gminy Wejherowo
informuje

że na tablicy ogłoszeń Urzędu gminy Wej-
herowo, ul. Transportowa 1 oraz na stronie 
internetowej Biuletynu informacji Publicz-
nej gminy Wejherowo, został wywieszony 
wykaz nieruchomości przeznaczonych do 
oddania w dzierżawę, oznaczonych w ewi-
dencji gruntów i budynków jako część 
działki o nr ewid. 8/57 o pow. 0,0875 ha, po-
łożonej w kąpinie, działka nr 208/4 o pow. 
1,0505 ha położonej w kniewie i działka nr 
12/5 o pow. 0,2100 ha położonej w gniewo-
wie. szczegółowe informacje o nierucho-
mościach objętych wykazem można uzy-
skać w Referacie gospodarki Przestrzennej 
i nieruchomościami, tel. 58 738 67 51.

OgłOszenie 233/2021/DB

SENIORIADA – to już dziś!
KULTURa | Doroczne święto seniorów w Fabryce Kultury! 
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POJAZdów 

CIężaROwyCH

Tel. 792 xxx 978

KOREPETYCJE 
JęZYK 

NIEMIECKI

ApArAty słuchowe

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

 MIEjSCE zajęć dO 
UzGOdNIENIa

UMOwA Z NFZ

możliwość dofinansowania pcpr 
i uzyskania aparatu za darmo

JAN wiesiXXek

GOŚCICINO
 Ul. ZielONA 9

PRZYJMUJe 
w RAMACh 

UMOwY 
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wIAtA Do wyNAJĘcIA

teL. 693 XXX 933

165M KM. 
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I wySOką bRaMą

POKÓJ

teL. 12 258 XX X6

GOwINO
Ul. dŁUGa 15

W NOWOCZESNYM 
MIESZKANIU

wyNajMę 
MieSZKANie

teL. 507 XXX 390

RedA

52M Kw. 
UMEblOwaNE

kUpIę MIlItaRIa

teL. 793 XXX 765

pŁatNOŚć GOtówką 
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teL. 792 XXX 463

bOlSzEwO, Ul. dŁUGa 72 
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KASACJA 
POJAZDÓW 

teL. 603 XXX 742
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zaŚwIadCzENIE 
O wYCOFANiU 

Z eKSPlOATACJi

daRMOwE badaNIa SŁUCHU

 STAwKA ZA 60 MiN/35Zl

Tel. 63 278 xx x3
Tel. 601 xxx 350

zatRUdNIę

teL. 602 XXX 165

dO SPAwANiA 

KONSTRUKCJi 

STAlOwYCh i AlUMiNiO-
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Muniek i Przyjaciele wyruszyli w trasę jesienią roku 
2018. Początkowo, projekt ten miał być tylko chwilową 
odskocznią od głośnego, rockowego grania. Muniek 
chciał pograć z mniejszym aparatem wykonawczym, 
w nieco mniejszych, kameralnych salach. Ogromny 
sukces tego początkowo skromnego przedsięwzięcia 
spowodował jednak, że 5 marca 2021 odbyła się pre-
miera płyta live. Jest to album dokumentujący ponad 
60 koncertów, podczas których zespół objechał całą 
Polskę występując zarówno w małych klubowych salach, 
w teatrach, na Stadionie Narodowym oraz na scenach 
krajowych letnich festiwali.
Zygmunt Staszczyk urodzony w 1963 roku w Często-
chowie jest współzałożycielem i liderem grupy T.Love. 
Początkowo działał w zespole Atak, przekształconym 
w Opozycję. W 1982 roku wraz z Januszem Knorowskim, 
Dariuszem Zającem i Jackiem Wudeckim założył zespól 
T.Love. Do 1987 roku grupa funkcjonowała pod nazwą 
Teenage Love Alternative. Największe przeboje z tego 
okresu to "Garaż" (1984), "IV LO" (1985) i "Autobusy 
i tramwaje" (1988). W październiku 2019 roku ukazuje 
się solowy album Muńka Staszczyka "Syn miasta” ze 
znakomicie przyjętą piosenką pt. „Pola”. Tego samego 
roku ukazała się znakomita biografia Muńka pt. „King”, 
autorstwa Rafała Księżyka. 
Album pt. „Na żywo i akustycznie 2018-2019” zapowiada 
utwór „Bóg”. Tworzny jest przez skład obecny na koncercie.  
Wydarzenie odbędzie się 7 października w Filharmonii 
Kaszubskiej w Wejherowie o 19:00. Bilety można zakupić 
online na stronie Filharmonii. 
Źródło:w.wck.org.pl
MF

chceSz zobaczyć 
Muńka? będzie do teGo 
okazja 
kultura | „Muniek i przyjaciele” to akustyczna odsłona 
koncertów w wykonaniu zygmunta „Muńka” Staszczyka 
wraz z cezariuszem kosmanem i jankiem „jahlove” 
pęczakiem, którzy oboje grają na gitarach akustycznych.

fot. T.love/Muniek

Zamów nekrolog
lub kondolencje
w naszej gazecie

wyślij email:
d.bieszke@expressy.pl

lub zadzwoń:
660 731 138

Zasady bezpiecznego kontaktu z dzikimi 
zwierzętami zdaniem weterynarza:

Niejednokrotnie podczas spaceru w lesie, 
parku, czy nad morzem spotkaliście Państwo 
na swojej drodze dzikie zwierze. Być może 
był to lis, zając, sarna lub mewa. Przy próbie 
podejścia do nich zwierzęta te zapewne naj-
częściej uciekały, nie chcąc bliskiego kontak-
tu z Państwem. Dlaczego się tak działo? Otóż 
człowiek jest największym drapieżnikiem 
w świecie zwierząt i dlatego zwierzęta dzikie 
podczas spotkania z nami będą nas unikać. 
Ucieczka dla nich jest najprostszą i najsku-
teczniejsza formą obrony. Występują jednak 
wyjątki, które dotyczą m.in. łosia, niedźwie-
dzia czy dzika. Są to zwierzęta, które nie boja 
się nas. Łoś potrafi stać na drodze człowieka 
i nie przejmować się jego obecnością, w takiej 
sytuacji powinnyśmy być bardzo ostrożni i nie 
wykonywać nagłych ruchów, ponieważ jeżeli 
przekroczymy jego strefę komfortu i zwierze 
poczuje się zagrożone, jego reakcją może być 
gwałtowna i nieprzewidywalna, może dojść 
do nagłego ataku, zrogowania i stratowania, 
tak samo niebezpieczne są dziki, niedźwie-
dzie i jelenie. Jeżeli spotkamy je na swojej 
drodze, obchodźmy je szeroki łukiem. Ina-
czej sytuacja będzie wyglądała, kiedy trafimy 

na zwierzę chore, które być może potrzebuje 
naszej pomocy Jak z bezpiecznej odległości 
kilku metrów, nie podchodząc do zwierzęcia, 
nie dotykając go, ocenić czy coś mu dolega? 
Na co powinniśmy zwrócić Naszą uwagę? 
Chore zwierzę nie będzie uciekać lub może 
mieć utrudnioną możliwość ucieczki. W wy-
niku toczącej go choroby lub urazu kończyn. 
Zwierze może wtedy kuleć lub powłóczyć no-
gami. Mogą być widoczne rany na głowie, tu-
łowiu, kończynach, zabrudzenia sierści i piór 
krwią, olejem, ropą lub farbą. Przy urazach 
skrzydeł, ptaki nie trzymają ich idealnie zło-
żonych wzdłuż ciała tylko wiszą i często są 
ciągnięte po ziemi. Co zrobić w sytuacji kiedy 
stwierdzicie Państwo, że napotkane przez was 
zwierze może być chore? Jak się zachować 
w takiej sytuacji? Możecie Państwo zabrać je 
ze sobą i zawieźć do Ośrodka Rehabilitacji 
Zwierząt lub gabinetu weterynaryjnego, ale 
to nie jest dobry pomysł. Mimo, że zwierzę 
jest chore, będzie się bronić a jego obrona bę-
dzie atak. Pamiętajmy, że ta całą sytuacja jest 
dla niego ogromnym stresem. W zależności 
od tego, z jakim zwierzęciem będziemy mieli 
do czynienia podczas próby chwytania może-
my zostać pogryzieni, podrapani, podziobani 
lub odnieść inne urazy. Musimy wiedzieć, iż 

zwierzęta dzikie są nosicielami wielu bardzo 
groźnych chorób. Wirusowych, bakteryjnych, 
grzybiczych oraz pasożytniczych, w tym 
wścieklizny czy chlamydioza. Dlatego do tego 
typu działań trzeba mieć odpowiedni sprzęt 
oraz posiadać wiedzę teoretyczną i praktycz-
ną. Nie wspomnę już o przewożeniu dzikie-
go, chorego zwierzęcia samochodem, którym 
na co dzień przewozimy najbliższych, w tym 
dzieci. Dlatego odradzam takie postępowanie. 
Co innego możemy zrobić w takiej sytuacji? 
Najlepszym rozwiązaniem będzie wezwać 
pomoc, zawiadomić straż miejską, policję 
lub lekarza weterynarii. Trzecia możliwość 
to pozostawienie zwierzęcia na miejscu i nie 
ruszanie go. Może nie wszyscy się z tym zgo-
dzą, ale mamy do czynienia ze zwierzęciem 
dzikim, nie udomowionym, jeżeli byśmy na 
niego nie trafili to z pewnością stałoby się 
elementem łańcucha pokarmowego i ofiarą 
jakiegoś drapieżnika. Szanowni Państwo, je-
żeli mamy pomagać to róbmy to rozważnie, 
mając przede wszystkim na uwadze Nasze 
bezpieczeństwo i ludzi, którzy będą nam po-
magać oraz bezpieczeństwo zwierząt, którym 
będziemy nieśli pomoc.- mówił weterynarz, 
Michał Michalski. 

MF

Co zrobić kiedy spotkamy 
dzikie zwierzę? 

KULTURa | Prelekcja na ten temat jest kolejnym elementem akcji „KLIMATycznie w Wejherowie”. 
Można ją odsłuchać na stronie wejherowo.pl lub przeczytać poniżej. Sześciominutowy wykład pro-
wadzi Michał Michalski- weterynarz i specjalista od chorób zwierząt nieudomowionych.
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Siedem poszukiwanych osób 
zostało zatrzymanych

Na SYGNaLe | Tylko w środę policjanci z Wejherowa i Rumi złapali tego samego dnia zaginionego 
mężczyznę, natomiast drugi był poszukiwany sądowym nakazem.

Od samego rana policjanci zatrzymali siedmiu 
poszukiwanych. Pięciu z nich poszukiwanych 
było w celu ustalenia miejsca pobytu. Pierwszy 
z nich zatrzymany został 17-latek poszukiwa-
ny sądowym nakazem, tuż przed godziną 6:00 
rano przez policjantów ds. nieletnich. Chłopak 
miał nakaz doprowadzenia do Młodzieżowego 

Ośrodka Wychowawczego. Następnie w ciągu 
dnia zatrzymali jeszcze sześć innych osób poszu-
kiwanych, w tym jedną zaginioną. Jeden z męż-
czyzn miał do odbycia karę 75 dni pozbawienia 
wolności. Został już przetransportowany do 
aresztu. Policjanci niemal każdego dnia zatrzy-
mują osoby poszukiwane. fo
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Ratowanie zniczy przez wyrzuceniem do kosza jest kolejną akcją z se-
rii „KLIMATycznie w Wejherowie”. Na cmentarzu komunalnym w Wej-
herowie, w pobliżu kolumbarium,  stanął już specjalny regał na znicze 
do ponownego użycia. To troska o ekologię, ponieważ ma wpłynąć na 
zmniejszenie odpadów. 

Na regale można stawiać znicze małe i te większe, w dobrym stanie, 
nie mogą być bardzo zniszczone. Takie znicze może zabrać z regału 
każdy i uzupełnić we wkład, po to by mógł dalej stać na nagrobku, 
czyli dostać drugie życie. 

- Warto pamiętać, aby znicze, które zostawimy na stojaku były w do-
brym stanie, bez pęknięć i innych uszkodzeń oraz posiadały wszyst-
kie elementy - przykrycie i podstawkę oraz były pozbawione zużytych 
wkładów – mówi Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa.- 
Regał ma zmobilizować mieszkańców nie tylko do segregacji, a także 
do ponownego wykorzystania zniczy.

Celem akcji ekologicznych trwających w Wejherowie przez cały wrzesień 
jest zachęcanie mieszkańców do zwrócenia uwagi na ochronę środowiska 
i zmian nawyków, jakie może każdy z nas uczynić w celu ochrony klimatu.

MF
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fot. FB adam elwart 

Drugie życie zniczy
WejheRoWo | Jak sprawić by znicze nie trafiały tylko na śmietnik? 
Jest na to rozwiązanie.

Miejscem zawodów było 
jezioro Orle. Mistrzem koła 
2021 w kategorii seniorów 
został Michał Krajnik nato-
miast wśród juniorów Bartło-
miej Gradzik. Gratulujemy!
Poniżej pozostałe wyniki 
rywalizacji.
Kategoria seniorów
2.Miejsce: Łukasz Formela
3.Miejsce: Mieczysław 
Stanzecki
4.Miejsce: Janusz Grocki

5.Miejsce:Tomasz Stanzecki
6.Miejsce: Mateusz Szwaba
Kategoria juniorów
2.Miejsce: Błażej Drawc
3.Miejsce: Mateusz Formela
4.Miejsce: Joanna Pelowska
5.Miejsce: Ewelina Pelowska
Wszyscy uczestnicy otrzy-
mali nagrody i upominki, 
a całość zawodów zakończy-
ła się wspólnym grillem.
Wyniki zawodów oraz zdjęcia 
udostępnił Adam Elwart.

wędkarze walczyli 
o Miano MiStrza koła
wejherowo | w minioną sobotę odbyły się zawody koła 
80 wejherowo Miasto w dyscyplinie spinningowej o mi-
strza koła. wyłoniono Mistrza wśród seniorów i juniorów.
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Otwarcia wyścigu dokonał i sygnał do startu dał 
Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta Wej-
herowa, któremu towarzyszył Michał Jeliński, kie-
rownik Wydziału Kultury, Sportu, SSPiT Urzędu 
Miejskiego w Wejherowie. 

Zawody w kategorii Open wygrał Artur Sowiń-
ski, który po wejherowskiej edycji turnieju prowa-
dzi w klasyfikacji indywidualnej. Wyniki zawodów 
w poszczególnych kategoriach wiekowych na trasie 
Mini i Maxi zostaną ogłoszone na stronie: https://
mtbseries.pl 

Po zakończeniu wyścigu nagrody najlepszym za-
wodnikom wręczali: zastępca prezydenta Arkadiusz 
Kraszkiewicz i organizator wyścigu Marcin Florek. 
Arkadiusz Kraszkiewicz pogratulował organizato-
rom sprawnej organizacji zawodów a zawodnikom 
sukcesów i sportowej rywalizacji na trasie.

Jak powiedział spiker zawodów Andrzej Oszołow-
ski pierwsza część trasy była trudniejsza ze względu 

na dość wymagający podjazd na samym początku, 
a także kolejny podjazd na 6. kilometrze, gdzie było 
tak stromo, że na moment trzeba było zejść z rowe-
ru i podbiec z nim pod górę. W drugiej części trasy 
w jednym miejscu było powalone drzewo, a w innym 
mocne zwężenie i mocno wydrążona przez wodę 
wyrwą grożąca upadkiem. Wszystkie niebezpieczne 
miejsca były oznaczone czerwonymi tablicami. 

- Zalesione wzgórza morenowe w Wejherowie 
z licznymi duktami leśnymi o dużych przewyższe-
niach, to idealne tereny dla kolarstwa górskiego. Las 
jest urozmaicony, a trasa dość trudna i ciekawa kra-
jobrazowo, porównywalna do tras w Górach Święto-
krzyskich - powiedział organizator wyścigu Marcin 
Florek. Jego zdaniem plan tegorocznych zawodów 
pokrzyżował trochę Covid-19, a na mniejszą, niż 
w poprzednich latach ilość zawodników w wejhe-
rowskim wyścigu, miały wpływ nakładające się za-
wody kolarskie w tym samym terminie. 

Kolarze górscy 
ścigali się w lasach

SPoRT | Blisko 150. zawodników z całego kraju, a zwłaszcza z Kaszub, Trój-
miasta i Pomorza, wzięło udział w IV Wyścigu Rowerów Górskich Garmin 
MTB Series Wejherowo 2021. Zawody rozegrano w wejherowskich lasach 
Puszczy Darżlubskiej na dystansach Mini - 28 km i Maxi - 56 km. 

ZAMóW 
OgŁOSZENIE 
tematyczne 
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Zajęcia poprowadzi Anna Badowska, trener 
mindfulness, mentor oraz coach. Prakty-
kanta 5 rytmów, ecstatic dance, ritual dan-
ce. Prowadzi warsztaty coaching w tańcu, 
gdzie wspiera uczestników w uwolnieniu 
własnego ruchu, zdjęcia napięć z ciała 
i cieszenia się swobodą ruchu. Pasjonatka 
medytacji, rozwoju świadomości. Współ-
prowadząca kręgi ze świętymi roślinami. 
Zafascynowana naturą, rozwojem, świado-
mością. Taniec dla niej to celebracja spo-
tkania z samym sobą. To praktyka w której 
wstrzymana energia, może się uwolnić, 
dając uczucie lekkości i przepływu. 
" Jeśli masz ochotę wybrać się w taneczna 
podróż w głąb siebie to serdecznie zapra-
szam." - Anna Badowska. 
Warsztat ukaże się na łamach kanału 
YouTube MDK Rumia, w sobotę o godzinie 
18:00. 
Medytacja jest praktyką, która polega na 
ćwiczeniu swojego umysłu lub wprowadza-
niu się w odmienny stan świadomości dla 

uzyskania dobroczynnego skutku. Termin 
medytacji odnosi się do wielu praktyk, 
wliczając w to techniki mającą na celu 
zwiększenie Naszej wewnętrznej energii 
i rozwinięcia takich uczuć jak: współczu-
cie, miłość wielkoduszność, przebaczenie 
czy cierpienie. 
Źródło: FB MDK Rumia, wikipedia.pl
MF

Medytacja w ruchu
Sport | potrzebujesz chwili relaksu? chcesz odpocząć albo zajrzeć wgłąb siebie? te 
warsztaty są właśnie dla ciebie.

fot. pixabay.com
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Mistrzem Wejherowa oraz Teniso-
wym Mistrzem Morskim został Michał 
Wilamowski (Rumia), który w finale 
pokonał Jakuba Osowskiego (Reda) 
4/6, 6/3, 11/9. Miejsca III zajęli: To-
masz Sulewski (Rumia) i Dawid Wer-
ner (Wejherowo).

W kategorii +50 zwyciężył Andrzej 
Milewczyk, pokonując w grze finałowej 

Mirosława Brusiło (obaj Wejherowo) 
3/6, 6/3, 7/6.

Podobnie jak finały gier pojedynczych, 
tak i finał debla był bardzo wyrównany. 
Zwycięstwo odniosła para Michał Wila-
mowski (Rumia) i Tomasz Antkiewicz 
(Gdynia), którzy pokonali Dawida Wer-
nera i Piotra Smagowskiego (obaj Wej-
herowo) 4/6, 7/5, 10/6. Miejsca III zajęli: 

Tomasz Detlaff i Marcin Kenner (obaj 
Wejherowo) oraz Paulina Bednarczyk 
(Wejherowo) i Jakub Osowski (Reda).

W turnieju we wszystkich grach 
wzięło udział 33 zawodników, organi-
zatorem mistrzostw, którym patrono-
wał Prezydent Miasta Wejherowa, było 
wspierane przez lokalnych sponsorów 
- Morskie Towarzystwo Tenisowe.

To już koniec sezonu na kortach
SPoRT | Ostatni turniej odbył się całkiem niedawno, przyczyniając się tym do zamknięcia sezonu letniego. W jednym turnieju połączyły się Otwarte Mi-
strzostwa Wejherowa z VIII Tenisowymi Mistrzostwami Morskimi. 
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- Jedziemy do Elbląga walczyć o trzy punkty, choć wiadomo, że może 
być różnie. Rywale to drużyna nieprzewidywalna i nie wiadomo w ja-
kim zestawieniu wyjdą. Elblążanie to w końcu byli zawodnicy ekstrakla-
sy. Wiadomo, że teraz grają odmienionym składem, ale na pewno będą 
chcieli się pokazać z jak najlepszej strony przed własną publicznością. 
Mogę zapewnić, że do meczu podejdziemy profesjonalnie i będziemy 
walczyć od pierwszej minuty spotkania – zapowiadał przed tym spotka-
niem trener Tytanów Wejherowo Robert Wicon.

Oba zespoły miały okazję ze sobą zagrać jeszcze przed sezonem w ra-
mach towarzyskiego turnieju. Wówczas po regulaminowym czasie gry 
był remis. KPR wygrał dopiero w rzutach karnych.

Ale w meczu o stawkę lepiej zaprezentowali się już wejherowianie. Ty-
tani po niespełna 15 minutach prowadzili 5:4. Potem na chwilę przewa-
gę mieli gospodarze 6:5 i 7:6, ale ostatecznie na przerwę prowadząc 14:9 
schodzili przyjezdni z Wejherowa. Po zmianie stron rywale maksymal-
nie potrafili się zbliżyć do Tytanów na różnicę dwóch bramek. A końco-
wy wynik na tablicy przedstawiał 20:28 dla gości. 

Na boisku najskuteczniejszymi zawodnikami byli Sławomir Jurkiewicz 
oraz Przemysław Warmbier, z Tytanów, którzy zdobyli po 6 bramek. Po 
stronie KPR najlepszy był Dariusz Muracki z 5 trafieniami.

Po dwóch kolejkach wejherowianie z 3. punktami zajmują 6. miejsce 
w tabeli.

Powrócili z tarczą
SPoRT | Już po pierwszej połowie wejherowscy szczypiorniści prowadzili 
różnicą 5 bramek. - Brawo drużyna, brawo kibice. Byliśmy jednością – 
napisali Tytani po tym spotkaniu w swoich mediach społecznościowych.
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Mecz na wejherowskim stadionie lepiej 
rozpoczęli gdańszczanie. Gracze rezerw 
Lechii dobrze operowali piłką i potrafili 
utrzymać się przy futbolówce.
- Koncentracja chłopaki – krzyczał 
z ławki trenerskiej do swoich pod-
opiecznych szkoleniowiec WKS Gryfa 
Wejherowo Grzegorz Lisewski.
Słowa trenera chyba poskutkowały na 
żółto-czarnych, bo mimo lepszej gry 
gdańszczan, to gospodarze stworzyli 
pierwsi okazję na zdobycie bramki. Po 
kontrze futbolówkę w okolicy 11 metra 
otrzymał Jakub Godlewski. 18-letni 
pomocnik Gryfa zdołał oddać strzał 
na bramkę strzeżoną przez Antoniego 
Mikułko, ale golkiper zdołał obronić 
uderzenie nogami.
Było widać, że ta akcja dodała pewności 
gryfitom. Prawym skrzydłem z piłką 
przy nodze w pole karne gości przedarł 
się Marcel Ziemann. Jednak podanie 
21-latka było niedokładne i futbolówkę 
przejął bramkarz Lechii.
Co nie udało się żółto-czarnym, to udało 
się przyjezdnym. Gracze rezerw Lechii 
przeprowadzili ładną kontrę grając 
z pierwszej piłki, którą skutecznie wy-
kończył w 31. minucie Miłosz Szczepań-
ski. Kilka minut później mogło być już 
2:0 dla gdańszczan, ale tym razem na 
posterunku był bramkarz wejherowian 

Piotr Młynarczykowski.
Jeszcze przed zmianą stron gospodarze 
mieli szansę na wyrównanie. W 43. min. 
gryfici mieli rzut rożny. Piłkę dośrodkował 
Mohamed Doumbouya. Najwyżej w polu 
karnym wyskoczył Tomasz Panek. Jednak 
obrońcy Gryfa zabrakło trochę precyzji, 
bo piłka odbiła się od poprzecznik.
Drugie 45-minut wejherowianie zaczęli 
od postraszenia Lechii niecelnym strza-
łem w wykonaniu Doumbouya. Gryf po-
straszył, ale to gdańszczanie cieszyli się 
z drugiego gola. Wspomniany pomocnik 
w 65. min. popełnił błąd w środku pola. 
Wykorzystali to goście. 
Na 2:0 technicznym uderzeniem w dalszy 
słupek prowadzenie podwyższył Ahmad 
Omran Haydary. Cztery minuty później 
Lechia II zdobyła trzeciego gola za spra-

wą Ryszarda Sumińskiego.
Gryfitom udało się jedynie zmniejszyć 
wynik porażki. W doliczonym czasie gry 
gola na 3:1 zdobył Jakub Kwidziński. 
WKS Gryf Wejherowo po ośmiu seriach 
spotkań zajmuje 11. miejsce w tabeli.
- Pewnie, że chciałbym każdy mecz 
wygrywać. Powiedzmy, że 8. kolejka 
to prawie półmetek pierwszej części 
sezonu. Uważam, że osiągnęliśmy 50 
proc. tego co bym chciał. - Widzę w na-
szej grze plusy i mankamenty. Nad tym 
drugim będziemy pracować, żeby je wy-
eliminować. To żmudna praca. Potrze-
buję czasu, żeby przekonać chłopaków 
do swojej myśli i jak ma to wyglądać. 
Mam nadzieję, że będzie to się udawało 
w następnych meczach – powiedział po 
meczu trener Gryfa Grzegorz Lisewski.

Mecz błędów Gryfa. lechia ii ze wzGórza wolnoŚci 
zabrała 3 punkty
Sport | Gol zdobyty przez jakuba kwidzińskiego nie wystarczył nawet na zdobycie przez Gryfa jednego punktu. 
w 8. kolejce iV ligi na wzgórzu wolności żółto-czarni przegrali z lechią ii Gdańsk 1:3. - widzę w naszej grze plusy i man-
kamenty. nad tym drugim będziemy pracować, żeby je wyeliminować – podkreśla trener wkS-u Grzegorz lisewski.


