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Największą popularnością cie-
szył się projekt prospołeczny pod 
nazwą „Powstrzymajmy bezdom-
ność zwierząt – sterylizacje i ka-
stracje psów oraz kotów” (1917 
głosów) – pomysł ten uzyskał naj-
więcej głosów w historii Budżetu 
Obywatelskiego w Rumi. Na dru-
gim miejscu znalazła się „Zielona 
Rumia – więcej drzew, krzewów 
i kwiatów” (1071 głosów), kon-
cepcja należąca do wprowadzonej 
w tym roku kategorii projektów 
zielonych. Podium zamknął kolej-

ny proekologiczny pomysł pn. „Jerzyk – pogromca komarów” (1059) 
polegający na budowie miejsc lęgowych dla tego gatunku ptaków. 

Na liście zwycięzców znalazły się również takie propozycję:
4. „Kot na swoim – pomóż przetrwać kotom wolno żyjącym!” (1017 

głosów)
Celem projektu jest pomoc dziko żyjącym kotom poprzez zakup 

ocieplanych budek, dzięki temu zwierzaki będą mogły przetrwać trud-
ne warunki atmosferyczne.

5. „Ekoskwer przy ul. Gdańskiej” (831 głosów)
Celem projektu jest stworzenie nasadzeń w pasie technicznym 

wzdłuż ulicy Gdańskiej jako zieloną barierę ulicy.
6. „Historyczne skarby Rumi – wystawa prezentująca zabytkowe 

przedmioty związane z dziejami miasta” (781 głosów)
Pełna rozpiskę projektów z Budżetu Obywatelskiego Rumia 2022 

można znaleźć na stronie rumia.eu, wraz z diagramami. 
Źródło: rumia.eu

Wejherowskie LO to najstarsza szkoła 
średnia na terenie powiatu wejhe-
rowskiego, która w przyszłym roku 
świętować będzie 165-lecie istnienia. 
W tej chwili placówka musi korzystać 
z dodatkowych pomieszczeń w Ka-
szubsko-Pomorskiej Szkole Wyższej, 
ponieważ uczniowie się nie mieszczą. 
Dzięki rozbudowie, przebudowie i nad-
budowie powstaną m.in. nowoczesne 
pracownie – matematyczna, biologicz-
na, fizyczna, informatyczna, językowa 
oraz laboratorium chemiczne, a także 
winda. Placówka zyska także nową 
elewację, a teren wokół szkoły zosta-

nie zagospodarowany. Po rozbudowie 
powierzchnia użytkowa szkoły zosta-
nie zwiększona o blisko 800 m2.
– Po wzmocnieniu szkolnictwa bran-
żowego i technicznego na terenie 
powiatu przyszedł czas na wsparcie 
szkolnictwa ogólnokształcącego. 
Chcemy, aby absolwenci mając tak 
doskonałe warunki do nauki starali się 
o indeksy na najlepszych uczelniach, 
czego im z całego serca życzę – mówi 
Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.
Szacunkowy koszt inwestycji to około 
6 mln zł, z czego 3 mln zł pokryje do-
finansowanie z rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych. 
– To bardzo doniosłe wydarzenie 
w historii naszej szkoły, które ozna-
cza pewien nowy etap. Kilka lat temu 
szkoła została rozbudowana o aulę, 
a teraz o nowoczesne sale dydaktycz-
ne. Powstaną także pomieszczenia 
administracyjne, pomocnicze oraz 
nowy pokój nauczycielski – podkreśla 
Dyrektor PZS nr 1 w Wejherowie Kata-
rzyna Bojke. 
Prace przy rozbudowie postępują 
zgodnie z harmonogramem. Oddanie 
inwestycji zaplanowane jest na 1 wrze-
śnia 2022 r.

WmuroWanie aktu erekcyjnego pod rozbudoWę liceum
WejHeroWo | W powiatowym zespole Szkół nr 1 w Wejherowie, w skład którego wchodzi i liceum ogólnokształcące im. 
króla jana iii Sobieskiego, odbyło się uroczyste podpisanie i wmurowanie aktu erekcyjnego pod rozbudowę placówki.

fot. Powiat wejherowski
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Wyniki Budżetu 
Obywatelskiego 2022
RUMIA | Już dzisiaj można sprawdzić , który projekt wygrał i jakie 
inne pomysły zebrały dużą liczbę głosów. Głosować można było aż na 
47 projektów, wybrano spośród nich 12. 

Wydarzenie odbyło się stacjonarnie 
oraz online w formie bezpłatnych warszta-
tów z programowania, dedykowane uczniom 
szkół podstawowych oraz ponadpodstawo-
wych. Ta edycja akcji “Koduj z Gigantami” 
została osadzona w 7 najpopularniejszych 
grach: MINECRAFT, FORTNITE, BRAWL 
STARS, AMONG US, ROBLOX, CS GO 
i League of Legends. Młodsza grupa wie-
kowa miała możliwość poznania podstaw 
programowania w środowiskach takich jak: 
Scratch, Minecraft, App Inventor i Roblox, 
a uczniowie klas 7-8 oraz starsi w środowi-
sku C#, Visual Studio oraz Python. Zajęcia 

prowadzone były w blokach 1,5- godzin-
nych w grupach do 12 osób. 

W Wejherowie wzięło udział około 100 
dzieci, które w ciągu 3 dni 18/19 oraz 25 
września zaprojektowały swoje pierwsze 
programistyczne projekty. 

Po raz pierwszy w trakcie akcji ,,Koduj 
z Gigantami’’ odbyły się również warsz-
taty online, podczas których uczestnicy 
mieli okazję sprawdzenia swojej wiedzy 
matematycznej z zakresu szkoły podsta-
wowej oraz ponadpodstawowej. Program 
powstał w oparciu o próbne testy ósmo-
klasisty i maturzysty, specjalnie przygo-

towane przez współpracującego z nami 
egzaminatora CKE. Rozwiązania były 
omawiane przez wykwalifikowanego na-
uczyciela matematyki.

Akcja umożliwiła dzieciom i młodzieży 
dołączenie do platformy integracyjnej, 
która działała w trakcie trwania zajęć. 
Dzięki platformie Discord uczestnicy 
mieli możliwość nawiązania nowych re-
lacji, wymiany doświadczeń, wspólnej gry 
oraz dyskusji z rówieśnikami.

Koduj z Gigantami” to nie tylko zajęcia 
z programowania. Poszerzyliśmy naszą 
akcję o dodatkowe zajęcia z matematyki, 
które są odpowiedzią na potrzeby rozwo-

ju kompetencji przyszłości u dzieci i mło-
dzieży. Chcemy, aby matematyka stała się 
dla uczniów zrozumiała oraz umożliwiła 
ich wieloaspektowy rozwoju intelektual-
ny. Rozwiązania były omawiane przez wy-
kwalifikowanego nauczyciela matematyki 
ze szkoły Giganci Edukacji – naszej nowej 
marki, dedykowanej uczniom, którzy chcą 
przygotować się do egzaminów ósmoklasi-
sty i maturzysty z przedmiotów ścisłych. – 
powiedział Dawid Leśniakiewicz, członek 
zarządu Giganci Programowania. 

Z okazji 9. edycji warsztatów „Koduj 
z Gigantami” organizatorzy przygoto-
wali konkurs programistyczny dla szkół 

oraz uczniów w DWÓCH grupach wieko-
wych! Do udziału w rywalizacji zaprasza-
my uczniów klas 1-4 oraz uczniów klas 5 
i starszych!

„Starcie Gigantów” to konkurs dla mło-
dych miłośników gier i programowania, 
którzy pragną przenieść swoje fantastycz-
ne pomysły do wirtualnego świata, two-
rząc swój własny projekt w Scratchu i Glit-
chu! Szczegóły oraz regulamin dostępne 
są na stronie: www.kodujzgigantami.pl.

Więcej informacji o bezpłatnych akcjach 
oraz kursach programowania na stro-
nie: www.giganciprogramowania.edu.pl

źródło: wejherowo.pl

Dziewiąta edycja „Koduj z Gigantami” 
WejheRoWo | Ta edycja może pochwalić się naprawdę dużym sukcesem. Udział w niej wzięło 9500 tys. dzieci z Polski i 1200 uczniów z krajów takich jak 
na przykład Meksyk czy Słowacja.
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OSP otrzymało nowy samochód

Podczas uroczystości, która w tym roku 
odbyła się w Szkole Podstawowej nr 11 
w Wejherowie, prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt, złożył podzię-
kowania nauczycielom wejherowskich 
szkół i przedszkoli, a także pracownikom 
administracji i obsługi.

- Z okazji Dnia Edukacji Narodo-
wej dziękuję wszystkim pracownikom 
oświaty za codzienną, lecz jakże piękną 
i pożyteczną pracę dydaktyczną, wycho-
wawczą i opiekuńczą, za ogromny trud, 
a jednocześnie wielki entuzjazm i pasję 
w kreowaniu dobrej oświaty – mówił 
prezydent Krzysztof Hildebrandt. - Za-

wód nauczyciela nazywano kiedyś „naj-
szlachetniejszym z zawodów”. Tymcza-
sem nauczanie nie powinno być jedynie 
zawodem – to musi być pasja, powołanie 
wymagające szczególnych przymiotów 
umysłu i serca oraz starannego przygoto-
wania. Każdy nauczyciel i wychowawca 
winien być przekonany o swojej niezwy-
kle szlachetnej i ważnej społecznie misji 
wychowania młodego pokolenia.

Życzenia przekazał także Arkadiusz 
Kraszkiewicz, zastępca prezydenta 
ds. ekonomicznych i społecznych.

- Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
wszystkim pracownikom oświaty, którzy 

na co dzień tworzą silną markę wejhe-
rowskiej edukacji, dziękuję za codzienną, 
lecz jakże piękną i pożyteczną pracę dy-
daktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, 
za ogromny trud, a jednocześnie wielki 
entuzjazm i pasję w kreowaniu dobrej 
oświaty – powiedział Arkadiusz Krasz-
kiewicz. - Życzę, aby Wasze starania 
były otaczane szacunkiem i życzliwością 
uczniów oraz rodziców, którzy odda-
ją swoje dzieci w ręce tak znakomitych 
nauczycieli. Życzę wszystkim Państwu 
sukcesów i satysfakcji z pracy, zdrowia 
i szczęścia w życiu osobistym oraz ro-
dzinnym.

nagrodzeni nauczyciele
Stopnie awansu zawodowego otrzymało 

jedenaścioro wejherowskich nauczycie-
li: Agata Jasińska-Krajnowska, Martyna 
Piotrowska  i Paweł  Sobczyński - SP nr 5; 
Agata Palach - SP nr 6, Beata Klawikowska 
SP nr 9, Oriana Miotk - Zespołu Szkolno-
Przedszkolny nr 2, Grzegorz Behrendt, 
Dorota Cyplik, Anna Konieczna, Angeli-
ka Weichbrodt - SP nr 11, Katarzyna To-
ruńczak-Pienszke - Przedszkole Samorzą-
dowe nr 2.

Nagrody otrzymali: Wioleta Podolska, 
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11, Anna 
Tarnowska, zastępca dyrektora SP nr 11, 
Aneta Dziechciowska, Wanda  Kubiaczyk, 
Beata Grynholewska oraz Anita Krystkie-
wicz – nauczyciele Szkoły Podstawowej 
nr 11; Monika Borowczak, zastępca dy-
rektora Szkoły Podstawowej nr 5, Sylwia 
Szydłowska, Halina Ogrodowska - nauczy-
ciele Szkoły Podstawowej nr 5, Bożena Do-
ering-Stęchły, Barbara Prądzyńska, Izabela 
Nikielska – Towgin – nauczyciele  Szkoły 
Podstawowej nr 6; Mirosława Skrzypkow-
ska, Beata Biniek, Agata Walczewska, Han-
na Podsiedzik, Ramona Sosnowska, Klau-
dia Koss - nauczyciele Zespołu Szkolno 
– Przedszkolnego nr 2; Wojciech Kurow-
ski, zastępca dyrektora Szkoły Podstawo-
wej nr 9, Halina Groth, Tomasz Pawlikow-
ski,  Jolanta Sępioł - nauczyciele Szkoły 
Podstawowej nr 9; Beata Żur - nauczyciel 
Przedszkola Samorządowego nr 2.

WejHeroWSka ośWiata 
Wyróżniona

Przypomnijmy, że wyjątkowość wej-
herowskiej edukacji i efekty wspólnych 
działań samorządu, dyrektorów szkół, 
nauczycieli i wszystkich pracowników 
oświaty zostały uhonorowane w X edycji 
Ogólnopolskiego Konkursu i Programu 
Certyfikacji Gmin, Powiatów i Samorząd-
nych Województw „Samorządowy Lider 
Edukacji” czterema nagrodami „Samo-
rządowy Lider Edukacji”, Wyróżnienie 
Nadzwyczajne „Primus”, Certyfikat Edu-
kacyjnej Doskonałości dla Szkoły Podsta-
wowej nr 8 oraz Medal Edukacyjny „Sa-
morządowiec 30-lecia”.

Hołd nauczycielom poległym 
podczaS Wojny

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hilde-
brandt, zastępca prezydenta Arkadiusz 
Kraszkiewicz i sekretarz miasta Bogusław 
Suwara z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
wspólnie z nauczycielami złożyli kwiaty 
przed pomnikiem Pamięci nauczycie-
li powiatu wejherowskiego poległych 
w czasie działań wojennych i w miejscach 
kaźni hitlerowskiej w latach 1939-1945. 
Tablica z kilkudziesięcioma nazwiskami 
poległych nauczycieli znajduje się przy 
budynku Szkoły Podstawowej nr 9, przy 
ul. Sobieskiego (przy rondzie Św. Leona 
Wielkiego).

Źródło: wejherowo.pl
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Podziękowania dla kadry oświaty
WejheRoWo | Nagrody Prezydenta Wejherowa oraz akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczycielom wręczono podczas obchodów Dnia Edu-
kacji Narodowej, które odbyły się w Szkole Podstawowej nr 11 w Wejherowie.
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SZeMUD | Było co świętować. Nowy pojazd, już wcielony do służby, otrzymali strażacy z Szemuda. Uroczystość zgromadziła szerokie tłumy.

Druhowie otrzymali kluczyki, wprost 
z dłoni Wojewody Pomorskiego Dariusza 
Drelicha, do nowiutkiego ciężkiego samo-
chodu ratowniczo – gaśniczego. Pojazd 
ten został w dużej mierze dofinansowany 
przez Gminę Szemud w postaci 411.060 
złotych, otrzymał dotację z Krajowego 
Systemu Ratowniczo – Gaśniczego (400 
000 zł) oraz z KG PSP (100.000.00 zł) 
i Powiatu Wejherowskiego (100.000.00 
zł). Jest to model z najwyższej półki. 
Obecni na tym uroczystym przekazaniu 
byli Wojewoda Pomorski Dariusz Dre-
lich, Starosta Wejherowski Gabriela Li-
sius oraz inni samorządowcy, w tym Wójt 
Gminy Szemud Ryszard Kalkowski.

-Pamiętamy,że już niedługo ruszy trasa 
S6 po granicy Gminy, więc te jednostki, 
które są w pobliżu będą pewnie zabez-
pieczały ten ruch, a wiemy, mimo tego 
że, trasa szybkiego ruchu to wypadki się 
zdarzają i ważne jest żeby jak najszybciej 
dotrzeć na miejsce. Zwiększa to rady-
kalnie bezpieczeństwo, ponieważ takie 
samochody nowoczesne, one są w stanie 
sobie poradzić z każdym zdarzeniem 
kryzysowym.- mówił Wojewoda Pomor-
ski Dariusz Drelich.

Zbiornik na wodę w pojeździe może 
pomieścić aż 5 tys. litrów wody, jest to 
kluczowa wartość jeśli chodzi o akcje ga-
śnicze, co więcej, niebawem jego miejscem 

postoju będzie powstające Centrum Sa-
morządowe. Karoseria, jak i zbiornik na 
wodę i środek pianotwórczy zostały wyko-
nane z bardzo trwałych materiałów, dzięki 
czemu pojazd będzie mógł być długo użyt-
kowany. Uroczystość przekazania wozu 
odbyła się przed tym właśnie Centrum.  

-Gmina Szemud cały czas się rozwija, 
coraz więcej mieszkańców przybywa, co 
oznacza, że niestety prawdopodobień-
stwo wystąpienia rozmaitych zdarzeń, 
wypadków jest proporcjonalnie wyższe, 
dlatego musi być też odpowiedni sprzęt 
do ratowania zdrowia, życia czy mienia 
ludzkiego.- odpowiadał Wójt Gminy Sze-
mud Ryszard Kalkowski. 
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Studenci – seniorzy już po raz osiemnasty aja 
możliwość uczestniczyć w wykładach i ćwi-
czeniach przygotowanych specjalnie dla nich. 
Oficjalnego rozpoczęcia roku dokonał wykła-
dowca i inicjator projektu, profesor Edmund 
Wittbrodt na terenie budynku obecnie zajmo-
wanego przez Fundację „Dla Was”. 

Z tej okazji profesor Edmund Wittbrodt wy-
głosił wykład na temat skutków pandemii oraz 
cyberprzestrzeni, do której w ostatnich miesią-
cach znacząco przeniosło się życie globalnego 
społeczeństwa. O oprawę muzyczną wydarzenia 
zadbał Zespół Wokalny Vox Universum pod dy-
rekcją Marzeny Graczyk. Natomiast do świata 
historii kultury zabrał słuchaczy ksiądz Henryk 
Kaszycki. Spotkanie było także okazją do wręcze-
nia indeksów osobom, które dopiero rozpoczy-
nają swoją przygodę z Rumskim Uniwersytetem 
Trzeciego Wieku. Wszystkim zgromadzonym 
życzenia złożył wiceburmistrz Piotr Wittbrodt. 

– Nie starzeje się ten, kto nie ma na to cza-
su – powiedział Benjamin Franklin. Tego też 
państwu życzę, żebyście każdy dzień w pełni 
wykorzystywali, uczestnicząc w zajęciach czy 
też innych aktywnościach, które dają wam ra-
dość i energię. To chyba jeden z najlepszych 
sposobów na to, by zapomnieć, ile lat temu 
przyszło się na świat – przyznał zastępca bur-
mistrza Rumi. 

Historia Rumskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku sięgają 2004 roku. Wtedy właśnie przy 
okazji uroczystego otwarcia swojego sena-
torskiego biura, profesor Edmund Wittbrodt 
zaproponował utworzenie „uniwersytetu dla 
osób starszych”, a ówczesne władze miasta 
przyjęły tę propozycję. Postanowiono organi-
zować regularne wykłady prowadzone przez 
profesorów i nauczycieli akademickich z całe-
go Wybrzeża. Pierwszy wykład, inaugurujący 
działalność uniwersytetu, odbył się 6 listopada 

2004 roku. Tego dnia profesor Edmund Witt-
brodt, ówczesny senator RP i członek Konwen-
tu Europejskiego, mówił o „Przyszłości Unii 
Europejskiej”. 

Nowy okres funkcjonowania Rumskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku rozpoczął się 
w 2008 roku. Wówczas powołane zostało do 
życia Stowarzyszenie Rumskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku, czyli organizacja pozarządo-
wa, której misją jest świadczenie usług na rzecz 
osób starszych. Ponadto w 2012 roku patronat 
nad Rumskim Uniwersytetem Trzeciego Wie-
ku przejęła Politechnika Gdańska oraz Kaszub-
sko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie.

Zajęcia przeznaczone są dla mieszkańców 
Rumi, którzy ukończyli 55 lat. W początko-
wych latach wykłady przyciągały średnio kil-
kudziesięciu słuchaczy, a obecnie liczba ta się-
ga 173 osób, z czego 21 dołączyło w tym roku.

Źródło:rumia.eu

Po dłuższej przerwie 
wrócili na zajęcia

RUMIA | Na półtora roku seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku musieli zrezygnować z zajęć stacjonar-
nych. Na szczęście znowu wrócili do ich tradycyjnej formy. Rok akademicki 2021/2022 został otwarty.
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Ta zbiórka była już niestety ostatnią w roku, ale nie a co 
się martwić, na pewno będą też za rok. Z powodu pandemii 
organizatorzy byli zmuszeni do zachowania szczególnych 
środków ostrożności, dlatego obowiązywały telefonicz-
ne zapisy na konkretną godzinę, potencjalnym dawcom 
mierzono temperaturę oraz proszono ich o wypełnienie 
dodatkowego formularza. Uczestnicy akcji byli także zobo-
wiązani do zasłaniania ust i nosa.
W sobotę 9 października na parkingu MOSiR-u, gdzie cze-
kały dwa krwiobusy, zjawiło się 82 potencjalnych dawców, 
z czego 64 osobom udało się przejść badania lekarskie 
i podzielić życiodajnym płynem, a 16 społeczników robiło 
to po raz pierwszy. Ostatecznie udało się zebrać 28 800 
mililitrów krwi. Każdy dawca otrzymał w podziękowaniu 
standardowe zestawy podarunkowe oraz specjalne kubki 
wielorazowego użytku.
Podczas wszystkich tegorocznych miejskich zbiórek krwi 
w Rumi udało się zebrać łącznie 151,2 litra krwi. Kolejna akcja 
została zaplanowana na styczeń 2022 roku i odbędzie się 
w ramach 30. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
źródło: rumia.eu

razem Wypełnili dWa 
autobuSy
rumia | „podziel się mocą, która płynie w twoich 
żyła” - takie hasło przyświecało akcji oddawania krwi. 
oprócz miłego wspomnienia z pomagania innym, dawcy 
otrzymali upominki i gadżety.

fot. rumia.eu
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Radnymi zostali: Kinga Bielik (SP6), Marta 
Borzyszkowska (SP2), Telimena Browarczyk-
Bogdziewicz (ZSP4 Wejherowo), Natalia 
Dampc (SP5), Jakub Duda (SP5), Wiktor Fal-
kowski (SP3), Sara Hinz (I LO Rumia), Nata-
lia Huczuk (SP2), Nikola Kacprzycka (SP4), 
Amelia Kaczmarek (SP4), Mikołaj Krüger 
(XIV LO Gdynia), Miłosz Modzelewski (II 
LO Rumia), Tymoteusz Nalepa (SP3), Zuzan-
na Polaszek (SP6), Jakub Reszczyński (SP6), 
Kacper Sowiński (SP2), Oliwier Urlich (PZS 
Reda), Aleksandra Wachowiak (PZS Reda), 
Weronika Wrońska (SP5), Oliwia Zabrocka 
(SP3), Gracjan Ziemiańczyk (SP4)

- Demokracja lokalna wśród naszej mło-
dzieży kwitnie. To już siódmy rok pracy Mło-
dzieżowej Rady Miejskiej, która w każdej ka-

dencji występuje z nowymi inicjatywami oraz 
wspiera samorząd przy organizacji redzkich 
uroczystości i imprez. Szczególnie zauważalne 
jest zaangażowanie młodzieży w działalność 
charytatywną oraz we współpracę z MOPS 
Reda. Skład Rady zmienia się co roku, a w tej 
kadencji tylko 5 osób stanowią radni z co naj-
mniej 2 letnim doświadczeniem. Pojawiają się 
nowe osoby i na pewno w ślad za tym pojawią 
się nowe pomysły – mówi zastępca Burmi-
strza Miasta Redy ds. społecznych i oświaty 
Łukasz Kamiński – Liczymy na dobrą współ-
pracę oraz dalsze zaangażowanie młodych 
mieszkańców naszego miasta. 

Uroczyste wręczenie aktów wyboru na-
stąpi podczas inauguracyjnego posiedzenia 
Młodzieżowej Rady Miejskiej w Redzie VII 

kadencji, 21 października o godzinie 16.00, 
w Urzędzie Miasta w Redzie. 

Młodzieżowa Rada Miejska jest organem 
doradczym samorządu. Burmistrz Miasta 
i Rada Miejska mogą zasięgać jej opinii we 
wszystkich sprawach dotyczących dzieci 
i młodzieży, w tym funkcjonowania placó-
wek oświatowych, kulturalnych i sportowych. 
Celem działania Rady jest w szczególności 
upowszechnianie idei samorządowej wśród 
młodzieży, zwiększenie aktywności młodych 
ludzi w środowisku lokalnym, kształtowanie 
poczucia odpowiedzialności w zakresie spraw 
dotyczących samorządu lokalnego oraz za-
pewnienie uczestnictwa młodzieży w procesie 
kształtowania decyzji bezpośrednio wpływa-
jących na sposób i jakość ich życia.

Młodzi wybrali
ReDA | Od 11 do 13 października Reda wybierała radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej VII kadencji. 
Spośród kandydatur ze szkół podstawowych oraz uczniów uczących się w szkołach średnich poza mia-
stem, ukształtowała się 21-osobowa reprezentacja redzkiej młodzieży w lokalnym samorządzie.
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Chcąc kupić bilet na MZK nie trzeba już robić tego w tra-
dycyjnej kasie czy u kierowcy. Każdy pasażer posiada-
jący smartphone z internetem może kupić  bilet w  kilku 
opcjach terminu ważności. 
Drobne w kieszeni nie będą już potrzebne. Wystarczy po-
brać jedną z wybranych aplikacji by z łatwością kupować 
elektroniczne bilety. Apki z jakich można korzystać to: 
MPay, SkyCash, GoPay czy Jakdojade. Wystarczy pobrać 
aplikacje, włączyć ją i dodać kartę płatniczą. Następnie 
wybrać taki bilet jaki jest nam potrzebny, jednorazowy, 
pięciodniowy czy nawet miesięczny i zapłacić za niego 
w pełni mobilnie. Każda aplikacja prowadzi nas przez 
przejrzystą instrukcję jak zakupić bilet i gdzie możemy go 
znaleźć w razie kontroli. 

płatności mobilne za 
bilety
WejHeroWo | od pewnego czasu każdy pasażer zyskał 
możliwość płacenia za bilety bez użycia fizycznej gotów-
ki. jak można tego dokonać?

INFORMACJA

zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami 
(tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 1990 ze zm.)

Zarząd Powiatu Wejherowskiego
informuje,

że w siedzibie starostwa Powiatowego w Wej-
herowie,ul. 3 Maja 4 oraz na stronach interne-
towych: www.bip.powiatwejherowski.pl, 
www.powiat.wejherowo.pl, zamieszczono 
przez okres 21 dni, wykaz nr V/P/2021,doty-
czący nieruchomości stanowiących własność 
Powiatu Wejherowskiego, przeznaczonych do 
zbycia

Wykaz wywieszono w dniu 8 października 2021 r.

INFORMACJA

zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami 
(tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 1990 ze zm.)

Starosta Wejherowski
informuje,

że w siedzibie starostwa Powiatowego w Wej-
herowie, ul. 3 Maja 4 oraz na stronach interneto-
wych: www.bip.powiatwejherowski.pl, 
www.powiatwejherowski.pl, www.uwgdansk.
ssdip.bip.gov.pl zamieszczono, na okres 21 dni, 
wykaz nr Xi/2021 nieruchomości stanowiących 
własność skarbu Państwa, położonych w gmi-
nie luzino, przeznaczonych do zbycia w drodze 
darowizny na rzecz gminy luzino.

Wykaz wywieszono w dniu 12 października 2021 r.

OgłOszeNie 251/2021/DB OgłOszeNie 250/2021/DB

fot. mzk.wejherowo.pl
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W swoim okolicznościowym wystąpie-
niu dyrektor Piotr Litwin przypomniał, 
że Szkoła Podstawowa nr 6 rozpoczęła 
swoja działalność dydaktyczno-wycho-
wawczą 1 września 1951 roku po patrona-
tem Oddziału Powiatowego Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci. W 1953 roku do siedziby 
szkoły dołączono 1 Liceum Ogólnokształ-
cące im. Jana III Sobieskiego, które funk-
cjonowało tu do 1965 roku. W 1969 roku 
szkoła otrzymała imię Tadeusza Kościuszki, 
a rok później Komitet Rodzicielski ufundo-
wał szkole sztandar. Rok 2001 zaowocował 
otwarciem nowej hali sportowej, a w 2002 
roku utworzono tu Uczniowski Klub Spor-
towy „Szóstka”.

O ciekawostkach związanych z działalno-
ścią „Szóstki” opowiedziała polonistka Mi-
rosława Mormol, autorka książki pt. „Dzie-
je jednego budynku”. Ta interesująca 
publikacja została przygotowana i wydana 
specjalnie na okoliczność 70. rocznicy po-
wstania szkoły. Jej autorka zaznaczyła przy 
tym, że najtrudniejszym okresem do opisa-
nia były pierwsze 14 lat tej placówki, o któ-
rych nie było żadnych dokumentów.

Wiele pochlebnych słów na temat dzia-

łalności Szkoły Podstawowej nr 6 wygłosił 
prezydent Wejherowa Krzysztof Hilde-
brandt, który podkreślił, że od początku 
swego istnienia „Szóstka” mogła się chwa-
lić sukcesami w konkursach, olimpiadach 
i zawodach sportowych. Tutaj zawsze naj-
ważniejszy był uczeń, duszą – nauczyciel, 
wsparciem – rodzic, a dumą - absolwent. 
Dzięki temu mury tej szkoły w ciągu mi-
nionych 70. lat opuściło wielu absolwen-
tów, którzy dziś służą zdobytą wiedzą roz-
wojowi naszego miasta.

- Składam serdeczne podziękowania 
nauczycielom, którzy prowadzili uczniów 
do sukcesów, wychowywali, wpajali wła-
ściwe wartości, wpływali na rozwój szkoły 
i jej pozytywny wizerunek. Gorąco dzię-
kuję pracownikom administracji i obsługi 
za Wasze działania na rzecz szkoły, często 
wykraczające poza zwykły zakres obowiąz-
ków. Życzę Dyrekcji i całej społeczności 
szkolnej, aby kolejne lata były kontynu-
acją dotychczasowych osiągnięć – mówił 
prezydent Krzysztof Hildebrandt, który 
w uznaniu zasług za szczególne dokonania 
na stanowisku dyrektora SP nr 6 wyróżnił 
Piotra Litwina Medalem Róży.

Gratulacje z okazji jubileuszu 70. lecia 
szkoły złożyło wielu gości, w tym m.in. sta-
rosta powiatu wejherowskiego Gabriela Li-
sius, przedstawiciel Pomorskiego Kuratora 
Oświaty Stanisława Potrykus, dowódca 
Batalionu Dowodzenia MW kmdr por. Mi-
chowski Paweł Michowski - absolwent SP 
6!, komendant Straży Miejskiej Zenon Hin-
ca, dyrektorzy wejherowskich instytucji, 
w tym Wejherowskiego Centrum Kultury, 
Miejskiej Biblioteki Publicznej, Wejherow-
skiego Centrum Usług Wspólnych, Powia-
towego Zespołu Obsługi Placówek Oświa-
towo-Wychowawczych, byli dyrektorzy 

tej szkoły m.in. Marzena Misztal i Eugenia 
Drawz oraz Maria Kasztelan-Janczewska - 
córka kpt. Antoniego Kasztelana.

- W ostatnich latach zmieniło się bar-
dzo otoczenie szkoły, przybyły m.in. nowe 
boiska, siłownie zewnętrzne i wiaty rowe-
rowe. Szkoła posiada też nowoczesne pra-
cownie komputerowe. Czasy się zmieniały, 
ale szkoła zawsze nadążała za tymi zmiana-
mi – mówi zastępca prezydenta Arkadiusz 
Kraszkiewicz, absolwent SP 6.

W części artystycznej wystąpiły dzieci 
szkoły w oparciu o program, który przy-
gotowały: Jolanta Arendt i Aleksandra 

Ucińska-Makowska – scenariusz, Joanna 
Rompca – muzyka, Aleksandra Lis – sce-
nografia oraz Agnieszka Ziembakowska 
i Elżbieta Szost-Majerowska – choreogra-
fia. W uroczystości uczestniczyli m.in. za-
stępcy prezydenta - Beata Rutkiewicz 
i Arkadiusz Kraszkiewicz, sekretarz miasta 
Bogusław Suwara i inni.

Dodajmy, że wszyscy goście uczestni-
czący w jubileuszowej akademii otrzymali 
książkę „Dzieje jednego budynku”, gazetkę 
jednodniową „Głos Szóstki” oraz długopis 
z nadrukiem 70. lecie Szkoły Podstawowej 
w Wejherowie.

70 lat Szkoły Podstawowej nr 6
WejheRoWo | Jubileusz 70. lecia świętowała Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Wejherowie. Z tej okazji w szkolnej hali sportowej odby-
ła się uroczysta akademia podczas, której wiodącym tematem były dzieje szkoły. Prezydent Miasta Wejherowa wyróżnił dyrektora „Szóstki” Piotra Litwina 
Medalem Róży. Zaś wielu nauczycieli i pracowników szkoły otrzymało pamiątkowe medale i upominki.
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Nagrodzono najlepszych 
nauczycieli
ReDA | W przeddzień przypadającego 14 października Dnia Edukacji Narodowej, w Urzędzie Miasta 
w Redzie odbyły się (skromne) obchody tego święta. Z przedstawicielami redzkiego samorządu spotkali 
się dyrektorzy miejskich placówek oświatowych oraz nauczyciele wyróżniający się w minionym roku 
szkolnym szczególnymi osiągnięciami dydaktyczno-wychowawczymi.

Nagradzanie najlepszych nauczycieli w dniu ich świę-
ta to już tradycja w wielu samorządach.  Aby otrzymać 
nagrodę burmistrza, należy jeszcze zostać wybranym 
spośród innych kandydatur.

Wnioski o nagrody dla nauczycieli za rok szkolny 
2020/2021 złożyły wszystkie nasze szkoły i przedszko-
la – mówi Łukasz Kamiński, zastępca burmistrza Redy 
– Kandydatury zostały odpowiednio umotywowane 
przez dyrektorów placówek. 4 października odbyło się 
posiedzenie komisji opiniującej, w skład której wchodzą 
zwykle przedstawiciele związków zawodowych pracow-
ników oświaty oraz przewodniczący Komisji Oświaty 
Rady Miejskiej w Redzie.  Zaopiniowane wnioski zosta-
ły zaakceptowane przez Burmistrza Miasta Redy jeszcze 
tego samego dnia, a dzisiaj właśnie wręczamy nagrody.

Nagrodę Burmistrza Miasta Redy za szczególne osią-
gnięcia dydaktyczno-wychowawcze w roku szkolnym 
2020/2021 otrzymało 16 pedagogów z redzkich placó-
wek oświatowych, dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Miasto Reda. Są to: Małgorzata Latańska 
i Daniela Rompczyk z Przedszkola nr 1, Alicja Kan-
kowska i Regina Klein z Przedszkola nr 2, Alicja Na-
wrocka, Agnieszka Brzezińska i Mirosława Niewia-
domska ze Szkoły Podstawowej nr 3, Monika Stanek 
i Katarzyna Orzechowska ze Szkoły Podstawowej nr 
5, Beata Długosz ze Szkoły Podstawowej nr 6, Hanna 
Marzejon, Katarzyna Hincke i Agnieszka Potrykus 
z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 oraz Julia 
Dziubich, Anna Stępniarek i Grażyna Krzebietke z Ze-
społu Szkolno – Przedszkolnego  nr 2.

- Nagrodzonym serdecznie gratulujemy, życzymy 
wielu dobrych pomysłów na dalszej drodze zawodowej 
i niewyczerpanych zasobów entuzjazmu i dobrej ener-
gii – dodaje Łukasz Kamiński – Pragnę jeszcze złożyć 
życzenia wszystkim redzkim pracownikom oświaty, 
publicznej i niepublicznej. Zarówno nauczycielom, jak 
i pracownikom administracyjnym, których rzadko wi-
dać, ale szkoła bez nich nie mogłaby istnieć.

Podobnie jak w minionych kilku latach na 
wejherowskim rynku, w pobliżu fontanny 
z figurą św. Franciszka, zebrała się spora 
grupa mieszkańców ze swoimi pupilami. 
Wśród przyprowadzonych zwierząt najwię-
cej było piesków, zarówno tych rasowych, 
jak i zwykłych kundelków, ale byli też wła-
ściciele z kotkami i króliczkami. Po krótkim 
wprowadzeniu na temat postaci św. Fran-
ciszka i odmówieniu modlitw w intencji 
zwierząt oraz ich właścicieli, poświęcenia 
czworonogów dokonał o. Benedykt Stolar-
ski - wikariusz parafialny w klasztorze pw. 
św. Anny, któremu pomagał brat Bogumił. 
W jednej z klatek na rynku właścicielka 
miała królika. Dlaczego ten króliczek 
jest w klatce? Pani Lucyna Kurpiewska 
wyjaśniła żartem: - Bo jest trochę szalony. 
Córka mówi, że to odmiana lwa. Nato-

miast państwo Jolanta i Andrzej Arendt 
przyprowadzili na święcenie swojego 
sympatycznego terierka. Pan Gucio, bo 
tak go wołają, jest trochę łobuziakiem, ale 
wnosi do domu tyle radości, że wszystko 
mu wybaczają. 
Zaś obecny na spotkaniu prezydent 
Krzysztof Hildebrandt zapytany, czy ma 
w domu jakieś zwierzątko, wyznał że nie 
ma czworonoga, lecz rybki akwariowe. 
Wieczorami podziwia je jak pływają poru-
szając się płynnie w swojej scenerii i ten 
widok ma na niego działanie uspokajające. 
Prezydent mówi, że lubi domowe zwierzę-
ta. Potrafią mile zając czas, czasem nawet 
rozweselić. Trzeba jednak o nie dbać oraz 
ich otoczenie, bo przecież żyją obok nas. 
Nic dziwnego, że w wielu domach zwie-
rzątko traktowane jest jak członek rodziny. 

pośWięcono zWierzęta przy figurze 
śW. franciSzka
WejHeroWo | obchodzone 4 października br. w kościele katolickim wspomnienie 
o św. franciszku z asyżu - patronie wszystkich miłośników zwierząt i ekologów, po raz 
kolejny było okazją w Wejherowie do wyświęcenia zwierząt domowych.

fot. UM Wejherowo
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Przewodnicząca jury prof. Adela 
Kuik-Kalinowska poinformowała, że 
na konkurs wpłynęło łącznie 13 prac 
w języku kaszubskim: 4 - w kategorii 
utwór poetycki, 6 - w kategorii opo-
wiadanie lub esej oraz 3 w kategorii 
- utwór sceniczny. Ponadto wpłynęły 
dwa tłumaczenia poezji Kamila Cy-
priana Norwida na język Kaszubski.

- Jury doceniło nowatorską te-
matykę nadesłanych utworów lite-
rackich, a także oryginalność form 
gatunkowych, które dotychczas nie 
były tworzone w literaturze kaszub-
skiej. Warto także podkreślić stro-
nę językową nadesłanych utworów 
utrzymujących wysoki poziom ar-
tystyczny formy wyrazu języka ka-
szubskiego - podkreśliła prof. Adela 
Kuik-Kalinowska.

Decyzją jury, w skład którego 
wchodzili także - Jerzy Stachurski 
i Andrzej Busler, przyznano następu-
jące nagrody i wyróżnienia.

Poezja. I nagroda - Hanna Maku-
rat-Smuzik, godło - „autor z Kaszeb-
sczi34” za wiersz „Kropka mleka”; 
II nagroda - Mateusz Klebba, godło 
„Łecz” za wiersz „Rojenie o nor-

malnosce”; III nagroda - Joanna 
Ginter, godło „Wejrowcza” za wiersz 
„Trecezna”, wyróżnienie - Stanisław 
Frymark, godło „Pierszi plac dobela 
wierzta:-D” za wiersz „Jem czetoł”.

Proza. I nagroda - Grzegorz 
Schramke, godło - „Ratko” za tekst 
pt. „W rejnach”; II nagroda - Sławo-
mir Formella, godło „Bórówc” za 
tekst pt. „Legenda o drzewiatach”; 
III nagroda - Anna Świstun, godło 
„Lesne Krsnia”, za tekst pt. „Sta-
reszka”; wyróżnienie - Krystyna 
Lewna, godło „Balika 14”, za tekst 
pt. „Rojenia”.

Utwór sceniczny. I nagroda - Han-
na Makurat-Smuzik, godło „autor 
z Kaszebsczi34”, za „Cerpienia mło-
dego Kazego”; II nagroda - Adam 
Hebel, godło „Góscynny”, za „Balet 
Twórz Smatka”; III nagroda - Karoli-
na Serkowska-Sieciechowska, godło 
„Pimtro”, za „Kaszebsko Familiada”.

Natomiast wyróżnienia za tłu-
maczenie wierszy Cypriana Kamila 
Norwida na język kaszubski otrzy-
mali - Ida Czaja i Mateusz Klebba.

Nagrody wręczali: w imieniu 
prezydenta Wejherowa - zastęp-

ca prezydenta miasta Arkadiusz 
Kraszkiewicz, w imieniu starosty 
powiatu wejherowskiego - Kazi-
mierz Bistroń, a w imieniu jurorów 
- Andrzej Busler.

- Wejherowo jest stolicą duchową 
Kaszub i bardzo cieszymy się, że dzię-
ki Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej i dyrekto-
rowi dr. Tomaszowi Fopke ten kon-
kurs odbywa się w naszym mieście 
- powiedział Arkadiusz Kraszkiewicz 
gratulując laureatom konkursu a tak-
że wszystkim pracownikom muzeum 
za zaangażowanie w jego realizację.

W trakcie spotkania miała też 
miejsce promocja kolejnego wydania 
pisma „ZYMK” - zeszytu wybranych 
utworów literackich w języku ka-
szubskim.

W uroczystości, którą prowadził 
Janusz Pryczkowski, uczestniczy-
li m.in. prof. Daniel Kalinowski, 
dyrektor Muzeum PiMKP Tomasz 
Fopke, a także żona śp. Jana Drzeż-
dżona – Urszula Drzeżdżon. Spotka-
nie uświetnił występ duetu: Tatiana 
Słowi - wokal i Paweł Kierzek - gitara 
klasyczna. 

Finał XXII Konkursu Literackiego 
im. Jana Drzeżdzona

WejheRoWo | W Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie ogłoszono wyniki XXII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego 
im. Jana Drzeżdżona. 
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- Podczas Nocy Bibliotek, która w tym 
roku mogła odbyć się stacjonarnie 
z udziałem czytelników wewnątrz 
obiektu, staraliśmy się przypominać 
odwiedzającym, że biblioteka jest dla 
wszystkich i każdy może w niej zna-
leźć coś dla siebie. Dlatego tak przy-
gotowaliśmy naszą ofertę, aby mogły 
z niej skorzystać osoby w różnym 
wieku i o różnych zainteresowaniach 
- mówi dyrektor biblioteki Ewelina 
Magdziarczyk-Plebanek. 
Jak informuje w Zakątku Wyobraźni 
odbywał się maraton pisania listów 
do autorów i autorek, gdzie najmłodsi 
czytelnicy ozdabiali swoje listy różny-
mi rysunkami i ilustracjami. Dla mło-
dzieży szkolnej został przygotowany 
w sali konferencyjnej Escape Room na 
motywach „Alicji w krainie czarów”. 
Żeby wykonać zadanie, trzeba było 
wykazać się znajomością książki oraz 
intuicją w celu odgadnięcia hasła. To 
pozwalało opuścić pomieszczenie. 
Z tej zabawy najczęściej korzystały 
grupy czytelników i rodzice z dzieć-
mi. Natomiast w Wypożyczalni dla 
Dorosłych była wystawiona biblio-
teczna półka-apteczka z książkami na 
różne okazje m.in. na wzmocnienie, na 
rozgrzanie, na nostalgię, na smutek 
i na radość. Były też wypisywane 
specjalne recepty dla czytelników 

z okazji Nocy Bibliotek. Zaś w Czytelni 
Naukowej na wzmocnienie wyobraźni 
zostały opracowane do rozwiązania 
zagadki i gra on-line. 
Dla szerokiej publiczności z Zakątku 
Wyobraźni został wyemitowany film 
pt. „Człowiek w czerni” oraz projekcja 
jednej z serii „Biuro Detektywistyczne 
Nr 2”. Oprócz tej projekcji można było 
pobrać z Wypożyczalni dla Dzieci nr 
kodu i odtworzyć ten film z internetu 
w domu (kod ten działa do wtorku 
włącznie). 
Miał też miejsce bardzo ciekawy, choć 
nietypowy wernisaż, podczas którego 
artyści Stowarzyszenia Artystów Pla-
styków "Pasja" - w ramach realizowa-
nego projektu, wręczyli namalowane 
przez siebie portrety wybranym oso-
bom z życia publicznego. Wśród 6 wy-
brańców ze znanych wejherowskich 

stowarzyszeń znaleźli się: Krystyna 
Laskowska ze Stowarzyszenia Wejhe-
rowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, 
Rafał Szlas - z Wejherowskiego Klubu 
Sportowego "Gryf", Kazimierz Gołąbek 
- z Kurkowego Bractwa Strzeleckiego, 
Remigiusz Sałata z Klubu Sportowego 
"Tytani", Wojciech Rybakowski - ze 
Stowarzyszenia "Misternicy Kaszub-
scy" oraz Krzysztof Zdunkowski - ze 
Stowarzyszenia Pułk Czarnieckiego.
- Była to wielka niespodzianka dla 
zaproszonych gości, gdyż ich portrety 
zostały namalowane bez ich wiedzy 
ze zdjęć, a każdy artysta wręczał 
swoje dzieło osobiście namalowanej 
osobie - mówi dyrektor biblioteki 
Ewelina Magdziarczyk-Plebanek.
W ramach Nocy Bibliotek odbyło się 
również spotkanie z Adamem Heblem, 
autorem książki „Droga Wolnych lu-

dzi” (napisana w języku kaszubskim), 
który opowiadał o literaturze fanta-
stycznej. Przygrywał mu na gitarze 
bard Marcin Kryży, którego śpiewa-
ne ballady były oparte na wątkach 
z książki Adama Hebla. 
- Cieszymy się, że nasza Miejska 
Biblioteka Publiczna prowadzi tak 
aktywną i różnorodną działalność na 
rzecz mieszkańców współpracując 
ze stowarzyszeniami i środowiskami 
w mieście. Dzięki temu biblioteka jest 
nie tylko wypożyczalnią książek, ale 
ważnym centrum życia kulturalne-
go w Wejherowie – mówi zastępca 
prezydenta Arkadiusz Kraszkiewicz 
dodając, że organizatorzy włożyli 
wiele sił i różnych inicjatyw, aby w ra-
mach wejherowskiej Nocy Bibliotek, 
każdy kto przyjdzie do biblioteki mógł 
znaleźć coś ciekawego dla siebie.

noc bibliotek z nieSpodziankami
WejHeroWo | tegoroczna noc bibliotek, którą zorganizowała i przeprowadziła miejska biblioteka publiczna w Wejherowie przebiegała pod hasłem: 
„czytanie wzmacnia”. podczas akcji wejherowscy bibliotekarze czynili wszystko, aby pokazać, że czytanie wzmacnia m.in. wiedzę, talent, intuicję 
a przede wszystkim wyobraźnię.
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Dyrektor MBP Ewelina Magdziarczyk-
Plebanek informuje, że pomysł na nazwę 
i realizację projektu wziął się z obserwacji 
codziennego funkcjonowania biblioteki.

- Zastanawialiśmy się co zrobić, żeby czy-
tanie książek dla młodzieży było atrakcyjne 
i konkurencyjne wobec innych form roz-
rywki. Dlatego postanowiliśmy połączyć 
literaturę z nową technologią, aby pokazać, 
że hasło „Czytam w bibliotece” może być 
pozytywnym wyróżnikiem wśród rówie-

śników i być pożyteczne - mówi Ewelina 
Magdziarczyk-Plebanek.

Zdaniem dyrektor sposobem na przy-
ciągnięcie młodych ludzi do biblioteki 
i pokazanie odpowiedzi na ich potrzeby 
i zainteresowania, a także nadążanie za 
zmieniającą się rzeczywistością z podąża-
niem za nowymi technologiami, miało być 
wprowadzenie gier mobilnych, co zaczęto 
systematycznie wdrażać od zeszłego roku 
z aktywnym udziałem młodzieży. W przy-

padku projektu „Sekrety Biblioteki” odbyło 
się z to z nawiązaniem do 75. lecia Miej-
skiej Biblioteki Publicznej. W tym celu 
zostało zorganizowane spotkanie z senio-
rami, którzy opowiadali o korzyściach wy-
nikających z czytelnictwa książek.

- Proces tworzenia tej gry rozpoczęli-
śmy od warsztatów fotograficznych, które 
pomogły uczestnikom projektu w wyko-
nywaniu odpowiednich zdjęć w celu ich 
umieszczenia w przygotowywanej grze 

mobilnej, zwłaszcza zdjęć makro - mówi 
koordynator projektu Krzysztof Powałka 
dodając, że te warsztaty bardzo spodo-
bały się uczestnikom. Ponadto młodzież 
nauczyła się pisania fabuły do gry mobil-
nej i obsługi jej interfejsu ze wstawianiem 
zadań i łączenia poszczególnych sekwencji 
włącznie. Po zakończeniu pracy nad grą 
młodzież wzięła udział w praktycznym jej 
przetestowaniu w terenie.

- Cieszymy się, że poznaliśmy historię bi-
blioteki. Wiemy, gdzie kiedyś znajdowały 
się filie biblioteczne w Wejherowie. Nauczy-
liśmy się też robić zdjęcia makro, a także 
programować grę mobilną - mówią Wikto-
ria i Klaudia z klasy VIIi SP 9.

Po obejrzeniu filmu obrazującego reali-
zację projektu „Sekrety Biblioteki” przygo-
towanego przez bibliotekę zastępca prezy-
denta Arkadiusz Kraszkiewicz podziękował 
uczniom klasy VIIi Szkoły i nauczycielom 
Podstawowej nr 9 w Wejherowie Sabinie 
Podolskiej oraz Aleksandrze Rhode z ak-
tywny udział w pracy nad ta grą mobilną 
Wszyscy uczniowie otrzymali upominki, 
które wręczyli im zastępca prezydenta Ar-
kadiusz Kraszkiewicz i dyrektor biblioteki 
Ewelina Magdziarczyk-Plebanek. Dyrektor 
biblioteki zachęca szkoły podstawowe, nie 
tylko z Wejherowa, do korzystania z gier 
mobilnych znajdujących się bibliotece.

Gra mobilna na 75-lecie biblioteki
WejheRoWo | W  Miejskiej Bibliotece Publicznej w  Wejherowie odbyło się podsumowanie projektu "Sekrety Biblioteki" 
zrealizowanego z  okazji obchodów  75. lecia biblioteki. Podczas spotkania młodzież ze  Szkoły Podstawowej nr  9 otrzymała 
podziękowania i  upominki za  udział w  opracowaniu gry mobilnej „Sekrety Biblioteki”.
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Medale Róży otrzymały pary, które przeżyły wspól-
nie 50 lat. Uroczystość, na którą zaprosił Złotych Ju-
bilatów Prezydent Wejherowa, odbyła się z wszelkimi 
honorami w Pałacu Przebendowskich.

Składając gratulacje Jubilatom prezydent Krzysztof 
Hildebrandt powiedział:

-Jesteście Państwo dla nas wzorem, jak przeżyć pół 
wieku w zgodzie i miłości. Harmonia w długoletnich 
związkach często przekłada się na szczęśliwy ogół 
społeczeństwa. Myślę, że pozytywne nastawienie 
człowieka do życia, ale i do trudności, pozwala mu ła-
twiej przez nie przejść. To powoduje, że jest bardziej 
szczęśliwy. Nasi mieszkańcy przy takim nastawieniu 
na pewno są szczęśliwsi. Życzę Państwu kolejnych 

dni, miesięcy i lat pełnych szczęścia, radości, uśmie-
chu, jak również tego, aby cieszyć się życiem w każ-
dym jego momencie.

Medale Prezydenta RP otrzymali: Elżbieta i Marian 
Cieklińscy, Urszula i Henryk Groth, Maria i Jerzy 
Lekner, Gabriela i Piotr Smagowscy, Leokadia i Jerzy 
Potrykus, Helena i Krzysztof Ruchalscy oraz Maria 
i Tadeusz Sipurzyńscy.

Prezydent Wejherowa wręczył również Jubilatom 
kwiaty oraz upominki rzeczowe. Imprezę poprowa-
dził kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Grzegorz 
Gaszta. Uroczystość umilił swoim występem woka-
lista Krzysztof Kreft.

Źródło:wejherowo.pl

Siedem wejherowskich par 
małżeńskich odznaczonych 
Medalami Róży
WejheRoWo | Medalami Róży przyznanymi przez Prezydenta RP odznaczono siedem par małżeńskich 
z Wejherowa - za długoletnie pożycie małżeńskie. Uroczystość odbyła się w wejherowskim pałacu.

reklAMA U/2021/rl
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OgłOszeNie 249/2021/DB

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Rumi

stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. 
- Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. 
zm.) oraz zarządzenia Burmistrza 
Miasta rumi Nr 1143/268/2021 z dnia 
12 października 2021 roku informuję, 
iż w siedzibie Urzędu Miasta rumi 
przy ul. sobieskiego 7, na okres 21 
dni, wywieszony został wykaz Nr 
XXiV obejmujący nieruchomości 
zabudowane, przeznaczone do 
oddania w użyczenie.

reklAMA U/2021/Pr

Eko bajki i konkurs plastyczny
ReDA | Opowieści zostały stworzone z myślą o edukacji już najmłodszych czytelników.  Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” 

opracowuje ekologiczne bajki, które uczą szacunku do 
przyrody oraz odpowiedzialności za środowisko .W ra-
mach cyklu „Wielka podróż Sebka i Zuzi” pojawiła się 
przygoda trzecia pt. „Rycerski pojedynek”. Jeśli chcemy 
dowiedzieć się, kto stoczył pojedynek i jak można dbać 
o czyste powietrze, koniecznie poznajmy historię opi-
saną w bajce. Wydawnictwo oraz słuchowisko w wersji 
cyfrowej (PDF, MP3) dostępne są na stronie www.kzg.
pl w dziale MULTIMEDIA.

Z najnowszym wydaniem pt. „Rycerski pojedynek” 
związany jest także konkurs plastyczny pn. „Małe dzie-
ci nie chcą śmieci”. Wspólnie ze smokiem Sebkiem oraz 
jego siostrą Zuzią przedszkolaki i uczniowie klas I-III 
szkół podstawowych będą szukać sposobów na czyste 
powietrze. Regulamin konkursu oraz formularz zgłosze-
nia on-line znajdują się w zakładce EDUKACJA na stro-
nie www.kzg.pl.

Wszystkie zainteresowane szkoły i przedszkola mogą 
odebrać bezpłatne książki w wersji papierowej w biurze 
Związku (Gdynia, ul. Konwaliowa 1).

źródło: reda.miasto.pl
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„Ci, których kochamy, nie umierają nigdy, 
bo miłość to nieśmiertelność”. 

     Emily Dickinson

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko”.
ks. J. Twardowski

OgłOszeNie 244/2021/DB

OgłOszeNie 245/2021/DB

Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius

wraz z Zarządem Powiatu
i współpracownikami

Przewodniczący Rady
Powiatu Wejherowskiego

Józef Reszke
wraz z Radnymi

Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius

wraz z Zarządem Powiatu
i współpracownikami

PANU  

DAriUszowi 
schmiDtke

PANU  

PrzemysłAwowi 
kieDrowskiemU

współwłaścicielowi Telewizji Kablowej Chopin
 wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa otuchy

Wójtowi Gminy Wejherowo

syNA

BrAtA

z powodu śmierci

najszczersze wyrazy współczucia i żalu
z powodu śmierci

składają:

składają:

„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci”. 
    Wisława Szymborska

OgłOszeNie 243/2021/DB

Jerzego
zieloNki

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Niech spoczywa w pokoju.

Najszczersze wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim
składają:

radnego rady Powiatu wejherowskiego w latach 1999-2002,  
Przewodniczącego koła emerytów 

i rencistów Nszz „solidarność” 
w kadencji 2011-2015.

Przewodniczący Rady
Powiatu Wejherowskiego

Józef Reszke
wraz z Radnymi

Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius

wraz z Zarządem Powiatu
i współpracownikami

◆ Nekrologi ◆
◆ Kondolencje ◆

Zamów!
d.bieszke@expressy.pl

660 731 138
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„Ci, których kochamy, nie umierają nigdy,
 bo miłość to nieśmiertelność”

   Emily Dickinson

"Można odejść na zawsze, by stale być blisko …"
Ks. J. Twardowski

OgłOszeNie 246/2021/DB

OgłOszeNie 248/2021/DB

Jacek Gafka 
Przewodniczący Rady Miasta 

Wejherowa

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

Jacek Gafka 
Przewodniczący Rady Miasta 

Wejherowa

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

PANU  
DAriUszowi 
schmiDtke

Jego mAłŻoNce

PANU  

PrzemysłAwowi 
kieDrowskiemU

Współwłaścicielowi Telewizji Kablowej Chopin
oraz 

Wójtowi Gminy Wejherowo

syNA mArciNA

BrAtA

wyrazy głębokiego współczucia, słowa otuchy i wsparcia,
które choć na chwilę

niech dają ukojenie w trudnych dniach po śmierci 

łącząc się w bólu,
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

składają

składają:

OgłOszeNie 247/2021/DB

Jerzego
zieloNki

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pogrążonej w smutku i żalu 
Rodzinie oraz wszystkim bliskim zmarłego

wyrazy najgłębszego współczucia 

składa

Przewodniczącego koła emerytów i rencistów Nszz 
„solidarność” w kadencji 2011-2015 

oraz
radnego rady Powiatu wejherowskiego w latach 1999-2002.

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

OgłOszeNie U/2021/DB

Członkowie oraz Rada Izby 

DAriUszowi 
schmiDtke

syNA

składamy kondolencje
oraz wyrazy głębokiego współczucia i wsparcia

w trudnych chwilach po śmierci

Naszemu Koledze, Wiceprezesowi Regionalnej Izby 
Przedsiębiorców NORDA
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Polega na wykorzystaniu oprogramowania 
do zmiany numeru telefonicznego lub nazwy 
dzwoniącego połączenia, które widzi na wy-
świetlaczu swojego telefonu je odbierający. 
Policjanci apelują o ostrożność przy tego typu 
kontaktach i weryfikację tożsamości dzwonią-
cych do nas osób. Pamiętajmy! Oszuści umie-
jętnie manipulują rozmową tak, by uzyskać jak 
najwięcej informacji i wykorzystać naszą naiw-
ność. W kontaktach z nieznajomymi kierujmy 
się zawsze zasadą ograniczonego zaufania.

Spoofing telefoniczny to coraz popularniejsze 
oszustwo polegające na podszywaniu się dzwo-
niącego pod inne numery, by móc następnie 

dzwonić z nich do ofiar i udawać inną osobę.
Technicznie spoofing jest dziś możliwy głów-

nie dzięki nowym rozwiązaniom technologicz-
nym. Przy ich wykorzystaniu dzwoniący może 
w niemal dowolnej usłudze ręcznie wprowa-
dzić numer, który ma się wyświetlić adresatowi 
połączenia jako numer dzwoniącego. Policjan-
ci nie mają możliwości technicznego zablo-
kowania spoofingu, gdyż telefon przestępcy 
nie jest podłączony do sieci komórkowej, lecz 
komputerowej.

W ten sposób coraz częściej oszuści podszy-
wają się pod konsultantów banków, przedsta-
wicieli urzędów czy nawet policjantów.

Sprawcy wykorzystują różne triki socjotech-
niczne po to, by zmanipulować rozmówcę 
i uzyskać dostęp do jego smartfona lub kom-
putera, a w konsekwencji do rachunku ban-
kowego. Ofiara spoofingu, sugerując się nu-
merem, który wyświetlił się na telefonie jest 
przekonana, że prowadzi rozmowę z infolinią 
banku, pracownikiem urzędu lub policjantem. 
W większości rozmów pojawiają się jednak 
dwa elementy: presja czasu i poczucie zagroże-
nia. Zwykle oszuści namawiają ofiary do prze-
lania pieniędzy na dane konto.

Scenariusz ataków wykorzystujących spo-
ofing telefoniczny jest zwykle taki sam, a przy-
najmniej zbliżony. Oszust stara się wystraszyć 
rozmówcę, by działał pod wpływem emocji, 
najczęściej informując go o rzekomym włama-
niu na konto bankowe i konieczności podjęcia 
szybkich działań, by zablokować możliwości 
włamywaczy.

Każdą telefoniczną prośbę o przesłanie pie-
niędzy lub podanie danych konta bankowego 
powinno się traktować jako próbę oszustwa. 
Najlepiej w takiej sytuacji samodzielnie wpi-
sać numer banku, zadzwonić, poinformować 
o otrzymanym połączeniu i zweryfikować 
przekazane informacje.

(Biuro dw. z Cyberprzestępczością KGP/ 
mw)

Polic ja ostrzega przed 
spoofingiem!

PoWIAT | Oszustwo metodą „spoofingu” jest coraz częściej powodem strat oszczędności całego życia. 
Spoofing to nowa metoda wyłudzania danych wrażliwych lub pieniędzy.
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OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Rumi

stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami 
(t.j. - Dz. U. z 2020r., poz. 1990 z późn. zm.) 
informuję, iż w siedzibie Urzędu Miasta rumi przy 
ul. sobieskiego 7, na okres 21 dni wywieszony 
został Wykaz Nr XXiii stanowiący załącznik do 
zarządzenia Nr 1134/259/2021/A Burmistrza Miasta 
rumi z dnia 1 października 2021 roku obejmujący 
nieruchomość zabudowaną oznaczoną jako działka  
nr 553/3 o pow. 1091m²,  obr. 18, położoną w rumi 
przy Miłosza, stanowiącą własność gminy Miejskiej 
rumia przeznaczoną do sprzedaży w drodze 
przetargu ustnego nieograniczonego. 

rumia, dnia 07.10.2021r.
Sporz. K. Jażdżewska
Spr. J. Jażdżewska - Reszka

Mężczyźni trafili do poli-
cyjnego aresztu. Zostali już 
przesłuchani oraz usłyszeli 
zarzuty. W minionym tygo-
dniu policjanci kryminalni 
z wejherowskiej komendy 
pracując nad sprawami zgło-
szonych kradzieży i włamań 
ustalili tożsamość dwóch 
sprawców i zatrzymali 20 i 27 
latka. Kryminalni pracowali 
nad siedmioma sprawami, 
w tym czterema włamaniami 
i trzema kradzieżami mienia. 
Ze zgłoszeń wynikało, że 

mężczyźni kradli komplety kół z alufelgami, a ze zbiorników 
kradli paliwo z terenu Wejherowa i Redy. Część kradzionych 
kół została odzyskana przez policjantów.
Mężczyźni już zostali przesłuchani oraz usłyszeli zarzuty. 
Kradzież mienia jest przestępstwem za które grozi kara do 
5 lat pozbawienia wolności, natomiast za kradzież z włama-
niem grozi kara od roku do 10 lat.
Źródło: KPP w Wejherowie

gmina gnieWino | po 
przyjeździe na miejsce 
zdarzenia policjanci 
zastali przewrócony 
samochód.

Mundurowi otrzymali 
zgłoszenie o zdarzeniu, 
do którego doszło przed 
południem na trasie 
Kostkowo – Chynowie. 
Z policyjnych ustaleń 
wynikło, że 27-latek 
kierujący samochodem 
marki Iveco jadąc 
w kierunku miejscowości 
Kostkowo stracił panowanie 
nad pojazdem. W wyniku 
niedostosowania prędkości 
do warunków ruchu, 
samochód wywrócił się 
na bok. Na szczęście nic 
poważnego się nie stało. 
Policjanci zabezpieczyli 
miejsce zdarzenia 
i sprawdzili trzeźwość 
kierowcy. Mężczyzna 
został ukarany mandatem, 
zatrzymano mu dowód 
rejestracyjny pojazdu.
Policjanci apelują o zacho-
wanie ostrożności. Coraz 
częściej pada deszcz a na-
wet gradu. Kierowcy muszą 
brać pod uwagę zmienne 
warunki drogowe.

kradli paliWo 
z SamocHodóW

SamocHód 
przeWrócił Się 

WejHeroWo | kryminalni z Wejherowa zatrzymali 
dwóch mężczyzn w związku z kradzieżami i włamaniami, 
do których dochodziło w Wejherowie i redzie.

Policjanci wczoraj nad ranem około godziny 4:00 zostali wezwani 
w rejon jednego z marketów spożywczych, gdzie miało dochodzić do 
rozbijania szyb. Kiedy policyjny patrol dotarł na miejsce zdarzenia, 
okazało się, że mężczyzna nadal próbował powybijać szyby w marke-
cie. Straty oszacowano wstępnie na kilka tysięcy złotych. Mundurowi 
powstrzymali mężczyznę od dalszego niszczenia mienia i zatrzymali. 
Sprawcą okazał się 51-latek, który znajdował się pod znacznym wpły-
wem alkoholu. Został doprowadzony do wejherowskiej komendy, 
w której spędził noc. Niebawem zostanie przesłuchany i niewykluczo-
ne, że usłyszy zarzut zniszczenia mienia.

Za przestępstwo zniszczenia mienia grozi kara do 5 lat pozbawienia 
wolności.

Źródło: KPP w Wejherowie

Złapany na 
gorącym uczynku
WejheRoWo | Zniszczył mienie za kilka tysięcy złotych. Spędził noc 
w policyjnym areszcie, niedługo zostanie przesłuchany i usłyszy zarzuty.

Tam zderzyła się jadąca od ulicy Kwiatowej rowe-
rzystka z jadącym na hulajnodze od Ronda Solidar-
ność 17-latkiem. Pod tunelem doszło do czołowego 
zderzenia. Rowerzystka doznała rozcięcia łuku brwio-
wego, a mężczyzna jadący na hulajnodze złamania 
nosa i prawdopodobnie wstrząsu mózgu. Całe zdarze-
nie miało miejsce 12 października około godziny 06:00 
nad ranem. Jako pierwsi na miejscu zdarzenia pojawili 
się funkcjonariusze z patrolu zmotoryzowanego straży 
miejskiej. Poszkodowanym udzielili pierwszej pomocy 
przedmedycznej. Na miejsce wezwano pogotowie ra-
tunkowe, straż pożarną oraz policję. Strażnicy zabez-
pieczyli też miejsce zdarzenia. Osoby poszkodowane 
w wypadku trafiły do szpitala. Policjanci sprawdzili 
trzeźwość uczestników zdarzenia, byli trzeźwi. Mun-
durowi zabezpieczyli miejsce, przeprowadzili oględzi-
ny oraz wyjaśniali okoliczności.

Od 20 maja 2021 roku weszły w życie nowe przepisy 
prawa o ruchu drogowym dot. min. hulajnóg. Kieru-

jący hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać 
z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli 
są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza 
lub zamierza skręcić – z prędkością dopuszczalną 20 
km/h. Dodatkowo jest obowiązany korzystać z jezdni, 
po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością 
nie większą niż 30 km/h, w przypadku gdy brakuje wy-
dzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowe-
rów – z prędkością dopuszczalną 20 km/h. Kierujący 
może wyjątkowo poruszać się chodnikiem lub drogą 
dla pieszych, gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż 
jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z pręd-
kością większą niż 30 km/h i brakuje wydzielonej drogi 
dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów – z zacho-
waniem następujących zasad: jazda z prędkością zbli-
żoną do prędkości pieszego, zachowanie szczególnej 
ostrożności, ustępowanie pierwszeństwa pieszemu 
oraz nie utrudnianie ruchu pieszym.

źródło: Straż Miejska Wejherowo

Rowerzystka zderzyła się 
z hulajnogą elektryczną
WejheRoWo | Do poważnego w skutkach wypadku z udziałem rowerzysty i jadącego na hulajnodze 
doszło nad ranem, na ścieżce rowerowej, w tunelu przy ulicy Kwiatowej w Wejherowie.
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Trudno jest jednoznacznie określić genezę badmintona na świecie. 
W pozostałościach dawnej cywilizacji azteckiej i chińskiej spotyka się 
rysunki, przedstawiające grę przypominającą badminton, co świadczy 
o tym, iż w różnej postaci ta forma aktywności fizycznej była znana od 
wielu tysięcy lat prawie na wszystkich kontynentach. Nazwa gry pocho-
dzi od nazwy angielskiej posiadłości (Badminton House) VIII księcia 
Beaufort, leżącej w hrabstwie Gloucestershire niedaleko Bristolu, któ-
ra nazywała się właśnie Badminton. To tam około roku 1870 odbył się 
pierwszy pokaz gry opartej na podbijaniu rakietką lotki wykonanej 
z korka i piór z zastosowaniem reguł zbliżonych do współczesnych. 
W hali Sportowej w Bolszewie rywalizowały dziewczęta i chłopcy w ra-
mach Igrzysk Dzieci (klasy VI i młodsi) i Igrzysk Młodzieży Szkolnej 
(klasy VII i VIII), a w hali Sportowej PZS nr 2 w Wejherowie o tytuły 
walczyła młodzież z naszych szkół ponadpodstawowych w Powiato-
wej Licealiadzie.  Frekwencja w zawodach była doskonała, co świadczy 
o wielkiej potrzebie ruchu fizycznego i rywalizacji sportowej wśród dzie-
ci i młodzieży naszego powiatu. Mistrzowie w poszczególnych katego-
riach wiekowych wywalczyli awans do półfinałów Wojewódzkich, które 
odbędą się w Pucku dla szkół podstawowych i w Wejherowie dla szkół 
ponadpodstawowych. Gratulujemy wszystkim uczestnikom badminto-
nowych zmagań i życzymy powodzenia w kolejnym etapie rozgrywek. 

Wyniki zaWodóW:
Igrzyska Dzieci – Dziewczęta: 1. miejsce SP Orle ( Małgorzata Kancz-

kowska, Małgorzata Stolc, Marta Szczepanowska). Trener: Justyna La-
deman, 2. miejsce SP 11 Wejherowo, 3. miejsce SP 4 Rumia.

Igrzyska Dzieci – Chłopcy: 1. miejsce SP Bolszewo ( Jakub Bach, Fi-
lip Gąsior, Adrian Kaszuba, Szymon Różycki). Trener: Joanna Syska, 2. 
miejsce SP 11 Wejherowo, 3. miejsce SP 4 Rumia

Igrzyska Młodzieży Szkolnej – Dziewczęta: 1. miejsce  SP 10 Rumia 
( Julia Słupecka, Antonina Wnuk). Trener: Jolanta Słupecka, 2. miejsce  
SP Orle, 3. miejsce  SP 11 Wejherowo, 4.miejsce  SP 4 Reda

Igrzyska Młodzieży Szkolnej – Chłopcy: 1. miejsce SP Orle( Dominik 
Amstong, Mateusz Fijoł, Fabian Miotk). Trener: Justyna Lademan, 2. 
miejsce SP 1 Rumia, 3. miejsce  SP 11 Wejherowo, 4. miejsce  SP 3 Reda

Licealiada – Dziewczęta: 1. miejsce  PZS 4 Wejherowo (Mariola 
Dampc, Agata Kujawska, Anna Miłecka). Trener: Katarzyna Klassa, 2. 
miejsce PZS Reda, 3. miejsce PZS 1 Rumia, 4. miejsce PZS 1 Wejherowo, 
5. miejsce PZS 3 Wejherowo, 6. miejsce PZS 2 Rumia.

Licealiada – Chłopcy: 1. miejsce PZS 1 Rumia (Jakub Bautenbach, 
Jarosław Markiewicz, Szymon Syta). Trener: Jarosław Tomaszewski, 2. 
miejsce  PZS 4 Wejherowo, 3. miejsce PZS 2 Wejherowo, 4. miejsce  PZS 
1 Wejherowo, 5. miejsce PZS 2 Rumia, 6. miejsce PZS Reda, 7. miejsce 
PZS 3 Wejherowo.

źródło:Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo Wychowawczych 
w Wejherowie 
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Mistrzostwa Powiatu 
w badmintonie
BADMINToN | W halach sportowych powiatu wejherowskiego 
królował właśnie ten sport. Jego pochodzenie jest nie do końca znane 
a tysiące lat temu już rysowali początki tej dyscypliny. 

Każdy uczestnik Harpusia otrzy-
muje przed startem mapę oraz 
kartę startową. Na mapie zazna-
czone zostaną punkty, a zadaniem 
uczestników będzie ich odnalezie-

nie w terenie. Wybór wariantu, czyli 
drogi pomiędzy kolejnymi punkta-
mi, pozostaje w gestii zawodnika. 
Trasy przed wydarzeniem objęte są 
tajemnicą. Szczegółowe informacje 

będą wywieszone w bazie imprezy.
Po dotarciu przy pomocy mapy 
w zaznaczone miejsce, czekać 
będzie tzw. lampion. Przy lampionie 
znajdować się będzie perforator 

(dziurkacz), którym należy po-
twierdzić swoją obecność na karcie 
startowej.
Na mecie na wszystkich będą 
czekały napoje i zdrowe przekąski, 
odbędzie się losowanie upominków 
i odbiór dyplomów, naklejek oraz 
wpisy do książeczek. Na pamiątkę 
fotka w harpusiowej ramce.

Dla mieszkańców Gminy Łęczyce 
udział jest bezpłatny, z kolei dla 
chętnych spoza Gminy Łęczyce 
opłaty są następujące:1-5 zł (dzieci 
do lat 3), 10-15 zł (4-18 lat), 20-25 
zł (dorośli). Początek imprezy 
o godz. 10.30. Szczegóły oraz zgło-
szenia na stronie:
harpagan.pl

W luzinie po raz 13-ty zagości kaSzub cup

biegi
Bieg Pokoju już po raz trzeci odbywa się w ra-

mach Kaszubskiego Grand Prix Małego Trój-
miasta. Zawodnicy pobiegną po liczącej 5 km 
trasie, na Stadionie Miejskim. XXXVI edycja tej 
biegowej imprezy miała w pierwotnym terminie 
zostać zorganizowana w 2020 roku, ale przez 
obostrzenia związane z pandemią bieg nie mógł 
się wówczas obyć. Z tego też powodu wszystkie 
medale mają wybitą ubiegłoroczną datę, ozna-
czającą pierwotnie planowany termin biegu. 

Zawodnicy pobiegną po liczącej 5 km trasie. 
Będą to 3 okrążenia po około 1800 metrów. 
Pierwsi biegacze (mężczyźni) wystartują już 
o godz. 9. Kolejni:

10:00 – start biegu na dystansie 5km kobiet,
10:05 – dekoracja mężczyzn – bieg 5 km,
11:00 – start nordic walking,
11:05 – dekoracja kobiet – bieg 5 km,
12:05 – dekoracja nordic walking.
12:30 – start dziewcząt rocznik 2017 i młod-

sze (dystans 150m) do 4 lat
12:35 – start chłopców rocznik 2017 i młodsi 

(dystans 150m) do 4 lat
12:40 - start dziewcząt rocznik 2014 – 2016 

(dystans 250m) 5-7 lat
12:50 - start chłopców rocznik 2014 - 2016 

(dystans 250m) 5-7 lat
13:00 - start dziewcząt rocznik 2013 (dystans 

400m) 8 lat
13:10 - start chłopców rocznik 2013 (dystans 

400m) 8 lat

13:20 - start dziewcząt rocznik 2012 (dystans 
400m) 9 lat

13:30 - start chłopców rocznik 2012 (dystans 
400m) 9 lat

13:40 - start dziewcząt rocznik 2011 (dystans 
400m) 10 lat

13:50 - start chłopców rocznik 2011 (dystans 
400m) 10 lat

14:00 - start dziewcząt rocznik 2010 (dystans 
400m) 11 lat

14:10 - start chłopców rocznik 2010 (dystans 
400m) 11 lat

14:20 - start dziewcząt rocznik 2008/2009 
(dystans 800m) 12-13 lat

14:30 - start chłopców rocznik 2008/2009 
(dystans 800m) 12-13 lat

14:40 - start dziewcząt rocznik 2007 i starsi 
(dystans 800m) 14-18 lat

14:50 - start chłopców rocznik 2007 i starsi 
(dystans 800m) 14-18 lat 

Osoby, które chcą wystartować mogą zapisy-
wać się za pośrednictwem strony – elektronicz-
nezapisy.pl. Ling jest dostępny na FB MOSiR 
Rumia. Rejestracja trwa do 15 października, do 
godz. 10. 

Tradycyjnie w sobotę w Wejherowie i Rumi 
odbędą się biegi parkrun. O godz. 9 biegacze 
spotykają się w wejherowskim Parku Miejskim 
i rumskim parku przy ul. Starowiejskiej.

piłka nożna
W niedzielę, 17 października, w ramach 11. 

kolejki IV ligi Orkan Rumia podejmie Wierzy-
cę Pelplin. Pierwszy gwizdem na stadionie przy 
ul. Mickiewicza zabrzmi o godz. 12. W tej serii 
spotkań zarówno WKS Gryf Wejherowo, jak 
i Wikęd Luzino swoje mecze rozgrywają na bo-
iskach rywali. Żółto-czarni w niedzielę zmierzą 
się z Aniołami Garczegorze, a gracze luzińskie-
go zespołu w sobotę udadzą się do Lęborka na 
spotkanie z miejscową Pogonią. O punkty na 
boisku rywala walczyć w ten weekend będzie 
III-ligowy Stolem Gniewino. Podopieczni tre-
nera Arkadiusza Gaffki  16 października zmie-
rzą się w Bydgoszczy z Zawiszą. 

SiatkóWka
Po zwycięstwie na inaugurację sezonu wo-

jewódzkich rozgrywek juniorek młodszych, 
w których to APS Rumia pokonał GKS Wie-
życa 2011 Stężyca Politechnika Gdańska II 3:0, 
rumiankom przyjdzie się teraz zmierzyć z Ge-
danią. Na 16 października został zaplanowany 
APS z Gedanią Gdańsk I. 

teniS StołoWy
W ramach 3. kolejki I ligi tenisa stołowego 

panowie z KAMIX ATS Małe Trójmiasto Ru-
mia podejmą ZKS Palmiarnię Zielona Góra 
I. Początek meczu o godz. 15. Szczegóły na 
facebookowej stronie klubu. ATS dobrze roz-
począł sezon od dwóch wygranych nad ZKS 
PALMIARNIA Zielona Góra II (6:4) i KS AZS 
AWFIS BALTA Gdańsk III (9:1). 

W Rumi pobiegną w imię 
pokoju, Orkan vs Gedania

SPoRToWe ZAPoWIeDZI | To najstarsza impreza biegowa w Rumi. W najbliższą sobotę, 16 paź-
dziernika, odbędzie się XXXVI Bieg Pokoju. Przed południem w piątek, 15 października, zakończy 
się rejestracja. Sympatycy piłkarskich emocji w niedzielę będą mogli zasiąść na trybunach i do-
pingować Orkan Rumia w meczu  IV ligi. W ramach wojewódzkich rozgrywek juniorek młodszych 
w ten weekend przed własną publicznością zagra też APS Rumia. To niektóre z wydarzeń sporto-
wych jakie czekają  na nas 15 i 16 października.
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futSal| od końca listopada do lutego przyszłego roku hala widowiskowo-sportowa w luzinie będzie po raz 
kolejny areną zmagań miłośników futsalu. trwają zapisy do Xiii edycji ogólnopolskiego turnieju kaszub cup. 
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W drugich zawodach pasterskich, 
Trial Kaszubski -  I Kwalifikacje na 
Continental 2022, drużyna złożona 
z przewodnika i psa rywalizowa-
ły między sobą, prezentując swoje 
umiejętności pasterskie. Przewodnik 
kierował psem za pomocą komend 
w taki sposób, by ten prowadził grupę 
owiec przez przeszkody w narzuco-
nym kierunku i porządku. Przeszko-
dy i ruchy odzwierciedlały zadania, 
które pies i jego przewodnik wykonu-
ją w codziennej pracy. Uczestników 
było aż 15. 

Na podium stanęły psy rasy border 
collie p. Tomasz Nowakowski - 1 miej-
sce - Mo, 2 miejsce -Peter, 3miejsce 
-Skye. Gratulujemy serdecznie i ży-
czymy dalszych sukcesów w następ-
nych kwalifikacjach. Każdy uczestnik 

otrzymał atrakcyjne nagrody, które 
uszczęśliwiły pieski, ale i znalazło się 
tam też coś dla właścicieli. Psi zwy-
cięzcy otrzymali legowiska, karmy, su-
plementy game doga, smycze i obroże. 
Owieczki dostały lizawki, a właściciele 
zwierząt polary, kubki, kalendarze, ra-
baty od Kettu i Manka oraz narzędzie 
ogrodnicze w postaci wideł, szpadli, 
łopat i sekatorów. Dla wszystkich był 
też poczęstunek w postaci chleba ze 
smalcem i innych przysmaków. Na-
grody ufundowali: Evap Dry, KGW 
Łężyckie Białki, KETTU , Mank, 
Game Dog oraz Marszałek Wojewódz-
twa Pomorskiego Mieczysław Struk, 
Starosta Powiatu Wejherowskiego Ga-
briela Lisius, Wójt Gminy Wejherowo 
Przemysław Kiedrowski .

Stowarzyszenie „Szansa dla Nas”

Emocje sięgnęły zenitu, psy na medal
ZAWoDY PASTeRSKIe | Każdy uczestnik dawał z siebie wszystko, dzięki czemu możemy zaprezentować kto stanął na podium.
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Zawody podzielone były na trzy 
kategorie: Igrzyska Dzieci, Igrzyska 
Młodzieży Szkolnej oraz Liceliada. 
We wszystkich kategoriach osobno 
klasyfikowano drużyny chłopców 
i dziewcząt. Drużyny z Zespołu Szkol-
no - Przedszkolnego nr 1 w Redzie 
Redy trzykrotnie stawały na najwyż-
szym stopniu podium. W Igrzyskach 
Dzieci dziewcząt zwyciężyła drużyna  
w składzie: Oliwia Bielawska, Lena 
Herbasz, Nina Leusz, Alicja Młynik, 
Daria Piłkowska, Weronika Riebendt, 
Paulina Schmidt, Nikola Tarnowska 
i Martyna Weserling. W Igrzyskach 
Młodzieży Szkolnej dziewcząt 

zwyciężył zespół w składzie: Pola 
Pozańska, Oliwia Michalczuk, Paulina 
Molenda, Oliwia Pośpiech, Dominika 
Ruta, Nicola Rykowska, Julia Szew-
czyk, Amelia Kaczmarek i Julia Żylla. 
Skład zwycięskiej drużyny chłop-
ców: Oskar Burchardt, Jakub Dylak, 
Kacper Ferra, Szymon Gdanietz, Filip 
Krzemień, Radek Kwiatkowski, Wiktor 
Matyjaszczyk i Gracjan Rzemiańczyk.  
Do zwycięstwa zawodników poprowa-
dzili trenerzy Ilona Myszk i Tomasz 
Formella.
W Igrzyskach Dzieci chłopców 
zwyciężył zespół ze Szkoły Podsta-
wowej w Bolszewie, w składzie: Julian 

Brzeski, Jan Cilińdź, Dawid Odwrot, 
Nikodem Patelczyk, Franciszek Ri-
bakowski, Paweł Rokosz, Tymoteusz 
Wiśniewski i Jan Witos, pod kierun-
kiem trenerki Krystyny Gelo. W Lice-
liadzie chłopców i dziewcząt pierwsze 
miejsca zajął Powiatowy Zespół Szkół 
nr 4 w Wejherowie. Skład najlepszego 
zespołu dziewcząt: Julia Bargańska, 
Milena Fajter, Karina Gaffke, Marta 
Gorczyńska, Julia Kleina, Amelia 
Kużel, Agata Leyk i Izabela Zawisza, 
pod opieką trenerki Marii Maj-Roksz. 
Zwycięska drużyna chłopców to: 
Paskal Czaja, Mikołaj Formella, Maciej 
Gawiński, Jakub Godlewski, Antoni 
Kubacki, Konrad Stawicki, Łukasz 
Stolz i Igor Wiczkowski, przygotowani 
przez trenera Sławomira Szmudę. 
Zawody zakończyło wręczenie medali 
i dyplomów najlepszym zespołom. 
Nagrody wręczali przedstawiciele 
organizatorów wydarzenia: Dyrek-
tor Powiatowego Zespołu Placówek 
Oświatowo- Wychowawczych w Wej-
herowie Andrzej Byczkowski i Zbi-
gniew Elwart - kierownik Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Redzie. 
Zwycięskie drużyny wzięły udział 
w rozgrywanych 12 października mi-
strzostwach wojewódzkich. Reprezen-
tacje Redy zajęły 4 miejsce.

SukceS redzkicH drużyn
Sztafeta | 6 października, na stadionie miejskiego ośrodka Sportu i rekreacji w redzie, odbyły się mistrzostwa powia-
tu w Sztafetowych biegach przełajowych. W rywalizacji wzięło udział ponad 250 zawodników i zawodniczek z całego 
powiatu Wejherowskiego. pogoda dopisała, a poziom sportowy zawodów był bardzo wysoki.
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We wszystkich dystansach wystartowało łącznie ponad 700 biega-
czy! Dodajmy, ze trzy najdłuższe dystanse są punktowane do – Ultra 
Trail du Mont Blanc.

-Czyli największej górskiej biegowej imprezy na świecie. Uczestnicy 
w tych zawodach prawie 70 tys. osób. Żeby tam się dostać trzeba uzbierać 
odpowiednią ilość punktów. Okazją do tego są m.in. zawody w Barłomi-
nie – wyjaśnia Marek Wróbel, organizator Pomerania Trail, który zauwa-
ża, że zawody w gminie Luzino z roku na rok cieszą się coraz większą 
frekwencją. - W tym roku mieliśmy ponad 700 biegaczy z całego kraju.

Jednym ze szczęśliwców był Paweł Tomeczkowski z klubu AD Team. 
Rumianin wygrał na dystansie 43 km (03:22:39). Drugi był Piotr Rol-
biecki z Gdańska (03:24:44), a trzeci Adam Baranowski z Gdańska 
(03:32:07). Wśród pań zwyciężyła gdańszczanka Agnieszka Baranowska 
(04:13:06 ). Pozostałe miejsca na podium zajęły – Weronika Spolska ze 
Świeszyna (04:37:44) i Dagmara Krefta (04:41:08).

Na koronnym dystansie triumfował Dariusz Rudnicki z Pogórza 
(05:23:46) przed Marcinem Stańczakiem z Grabiny (05:39:45) i Pawłem 
Walczakiem ze Słupska (05:52:40). Z kolei Małgorzata Pazda Pozorska 
była najszybszą kobietą na dystansie 63 km (05:54:29). Druga była Anna 
Karolak ze Słupska (05:56:03), a trzecia gdynianka Aleksandra Jakubiec 
(06:07:22).

Na 25 km wygrali Przemysław Giżyński z Płocka (01:44:57) i Karola 
Pawełczak z z Gdynia (02:12:36). Na dystansie 12 km zwyciężyli miesz-
kaniec Lęborka Cezary Wronka (00:47:39), a wśród kobiet Zuzanna La-
tańska (00:54:55).

Pełne tabele wyników są dostępne na stronie: pomeraniatrail.pl. 
Zwycięzcy najdłuższych dystansów Pomerania Trail 2021 PT63 - Da-

riusz Rudnicki 5:23:46 z numerem 113, PT43 - Paweł Tomeczkowski 
3:22:39 z numerem 350.

Mieszkaniec Rumi 
w Pomerania Trail!
BIeg | Za nami trzecia edycja biegów Pomerania Trail, które organizowa-
ne są w Barłominie w miejscowym konnym klubie jeździeckim. W tym 
roku organizatorzy dla amatorów, jak i zawodowych biegaczy przygoto-
wali cztery trasy o różnym stopniu trudności. Począwszy od 12 km przez 
25 km, 43 km, aż po koronny najciekawszy dystans 63 km.
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fot. Bartłomiej Białobrodzki
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Żółto-czarni prowadzenie mogli objąć już w 8. 
minucie spotkania. Ale umiejętności albo po 
prostu spokoju zabrakło Pawłowi Matejek. Po-
mocnik wejherowian znalazł się w sytuacji sam 
na sam z bramkarzem rywali. Jednak oddał sła-
by strzał wprost w golkipera przyjezdnych. Kilka 
minut później przed swoją szansą stanął Kacper 
Małolepszy. W tym przypadku 22-letniemu po-
mocnikowi zabrakło nieco precyzji i szczęścia. 
Po jego strzale piłka odbiła się od słupka. 

Ale co nie udało Małolepszemu i Matejce, 
to skuteczniej pod bramką GKS zachował się 
29-letni Gwinejczyk, który latem wzmocnił 
kadrę Gryfa. Mohamed Doumbouya uderzył 
futbolówkę nad bramkarzem zespołu Kowal 
i otworzył wynik spotkania. GKS miał rów-
nież swoje okazje, których przyjezdni nie po-
trafili jednak zamienić na gola, m.in. za spra-
wą interwencji Piotra Młynarczykowskiego 
strzegącego bramki żółto-czarnych. 

Od około 76. minuty wydawać by się mogło, 
że wejherowianom będzie łatwiej się grało. 
W drugiej połowie trener WKS-u Grzegorz 
Lisewski wprowadził na boisko rezerwowe-
go napastnika Macieja Wardzińskiego. Przy 
jednej z akcji 27-latek wychodził na pozycję 
sam na sam z bramkarzem. Wówczas został 
sfaulowany przez obrońcę przyjezdnych i sę-
dzia prowadzący spotkanie pokazał czerwony 
kartonik graczowi GKS. 

- Jestem bardzo zadowolony z jego wy-
stępu. Nie zawsze Maćkowi wychodzą te 
zmiany. Na razie ma rolę rezerwowego, bo 
pierwszym napastnikiem jest Maciej Leske. 
Chcę, żeby pokazywał swoje zaangażowa-
nie. W tym meczu na to nim była czerwona 
kartka. Dochodził do sytuacji i brał piłki na 
siebie. Tego oczekuję – powiedział po meczu 
Grzegorz Lisewski. 

Gryfici jednak nie zdołali w ostatnim kwa-
dransie wykorzystać przewagi jednego zawod-
nika. Mało tego. Blisko byli stracenia gola. Ale 
piłka po uderzeniu zawodnika GKS-u trafiła 
w poprzeczkę. 

W innych spotkaniach 10. kolejki IV ligi Wi-
kęd Luzino pokonał u siebie Borowiak Czersk 
5:2. Natomiast Orkan Rumia na wyjeździe 
zmierzył się z Arką II Gdynia. Rumianie prze-
grali 1:2.

Gwinejczyk zapewnił 
wygraną Gryfowi

PIŁKA NoŻNA | 29-letni pomocnik żółto-czarnych Mohamed Doumbouya został bohaterem wejhero-
wian w meczu z GKS Kowale. W dziesiątej serii spotkań IV ligi WKS Gryf Wejherowo pokonał GKS 1:0.

W  kategorii Igrzysk Dzieci wśród dziewcząt najlepsza 
okazała się drużyna ze  Szkoły Podstawowej nr  8, drugie 
miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr  6, trzecie - druż-
na Szkoły Podstawowej nr  11, a  na czwartym miejscu 
uplasowała się Szkoła Podstawowa nr  9. W  tej samej 
kategorii wśród chłopców zwyciężyła sztafeta Szkoły 
Podstawowej nr  11 przed  Szkołą Podstawową nr  8.
W  kategorii Igrzysk Młodzieży Szkolnej wśród dziewcząt 
wygrała Szkoła Podstawowa nr  6, drugie miejsce zajęła 
Szkoła Podstawowa nr  8, trzecie - drużyna Szkoły Pod-
stawowej nr  9, a  na czwartym miejscu uplasowała się 
Szkoła Podstawowa nr  11. W  tej samej kategorii wśród 
chłopców wygrała Szkoła Podstawowa nr  8 przed  Szko-
łą Podstawową nr  11 i  Szkołą Podstawową nr  9.
Pamiątkowe medale wręczał Michał Jeliński - Kierownik 
WKSSPiT Urzędu Miejskiego w  Wejherowie i  Arkadiusz 
Szlas, koordynator SZS w  Wejherowie. Organizatorem za-
wodów był Urząd Miejski w  Wejherowie, Szkolny Związek 
Sportowy w  Wejherowie oraz  Szkoła Podstawowa nr  6 
w  Wejherowie.

Sztafety przełajoWe 
młodzieży W parku
Sztafeta | W  parku miejskim w  Wejherowie zosta-
ły rozegrane miejskie igrzyska dzieci oraz  miejskie 
igrzyska młodzieży Szkolnej w  sztafetowych biegach 
przełajowych dziewcząt i  chłopców. 
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