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Tegoroczny Światowy Finał Odysei Umysłu odby-
wał się w miejscowości Ames w stanie Iowa w Sta-
nach Zjednoczonych. Dla młodego zespołu już 
samo uczestnictwo w  tym wyjątkowym konkursie 
było wielkim sukcesem, a wszystko za sprawą zna-
komitego wyniku podczas krajowej edycji. W kwiet-
niu tego roku uczniowie wejherowskiej szkoły zajęli 
pierwsze miejsce w  Problemie nr 4 – "Balsioszka-
-Matrioszka". Ten wynik był automatyczną kwalifi-
kacją do finałów światowych.

W  turnieju finałowym reprezentanci szkoły zmie-
rzyli się w problemie „Balsioszka-Mitrioszka”. Dzięki 
znakomitemu przygotowaniu młody zespół osiągnął 
bardzo wysokie 6. miejsce. Warto dodać, że w wyda-
rzeniu brało udział aż 29 zespołów z całej Polski.

- Bardzo się cieszę ze spotkania z Wami. Chciałbym 
Wam serdecznie pogratulować pierwszego miejsca 
w krajowym konkursie, ale przede wszystkim wyra-
zić ogromne słowa uznania za bardzo wysoki wynik 
podczas finałów światowych, które odbywały się 
w Stanach Zjednoczonych. Ponieważ wiem, że jest to 
efekt wielomiesięcznych przygotowań wymagających 
pełnego zaangażowania, pomysłowości, kreatywno-

ści oraz pracy zespołowej. Dodatkowo bardzo się cie-
szę, że w tak wspaniały sposób promowaliście miasto 
na arenie międzynarodowej – mówił Krzysztof Hil-
debrandt, prezydent miasta.

Trenująca zespół Iwona Brzezińska powiedziała, 
że celem Odysei Umysłu jest inspirowanie rozwoju 
kreatywnego i  krytycznego myślenia poprzez za-
chęcenie do twórczego rozwiązywania problemów. 
W  Odysei Umysłu uczestnicy konkursu muszą sa-
modzielnie analizować różnorodne zadania oraz 
potrafić wspólnie poszukiwać możliwości ich roz-
wiązywania.

Koordynator zespołu – Iwona Brzezińska w imie-
niu swoim, a  także całej grupy podziękowała wła-
dzom miasta i innym za nieocenione wsparcie w ich 
dotychczasowych działaniach.

Drużynę Szkoły Podstawowej Sióstr Zmartwych-
wstanek reprezentowali: Michał Łuniewski, Piotr 
Stalmisrski, Karol Królak, Maciej Szymoniak, Pa-
tryk Wojewski, Tymoteusz Wrosz, Ryszard Kamiń-
ski oraz trenerzy - Iwona Brzezińska, Anna Jeżew-
ska-Litwin i Marcin Mutka.

Źródło: UM Wejherowo

Sukces w Finałach 
Odysei Umysłu

WEJHEROWO | Z uczestnikami Światowego Finału Odysei Umysłu, druży-
ną Szkoły Podstawowej Sióstr Zmartwychwstanek w Wejherowie spotkał 
się prezydent miasta Krzysztof Hildebrandt wspólnie z  zastępcą Arkadiu-
szem Kraszkiewiczem, aby pogratulować im bardzo wysokiego miejsca.
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W  minione wakacje 10-latek z  Luzina - Borys 
Blokus zadzwonił pod numer 112, ponieważ jego 
mama potrzebowała pomocy. Chłopiec wykazał się 
niezwykłą przytomnością umysłu, ponieważ w porę 
zareagował, gdy Pani Kinga znajdowała się w  nie-
bezpieczeństwie. Odpowiedzialne i  natychmiastowe 
działanie chłopca sprawiło, że mieszkance Luzina 
udało się uratować życie.

To był zwyczajny dzień. Pani Kinga – mama Borysa, 
jadła z synem obiad, gdy w pewnym momencie zadła-
wiła się jedzeniem. Wówczas zaczęła się walka o od-
dech. Chłopiec zachowując zimną krew, rozpoczął 
uderzanie w  plecy, w  przestrzeń międzyłopatkową, 
a  następnie uciskał podbrzusze. Niestety brakowało 
reakcji i chłopiec przeszedł do resuscytacji krążenio-
wo-oddechowej. Po kilku minutach w domu pojawili 
się krewni Pani Kingi, którzy chcieli odebrać swoje 

zamówienie z firmy prowadzonej przez mamę Bory-
sa. Szczęściem, mężczyzna miał uprawnienia ratow-
nika medycznego i  natychmiast przejął opiekę nad 
kobietą. Borys w tym czasie wezwał karetkę pogoto-
wia. Sam postanowił wyjechać karetce naprzeciw, aby 
ułatwić sprawny dojazd do posesji poszkodowanej. 
Dzięki odważnym, sprawnym i  konkretnym działa-
niom Młodego Wielkiego Bohatera akcja zakończyła 
się powodzeniem i Pani Kinga wróciła do sił.

Bohaterską postawę Borysa symbolicznie nagrodził 
Wójt Gminy Luzino Jarosław Wejer w  towarzystwie 
naczelnika OSP Luzino Sławomira Miotka. Spotkanie 
odbyło się podczas niedawnej lekcji z  wychowawcą 
i było dla chłopca zaskoczeniem i miłą niespodzianką.

Borys Blokus to uczeń piątej klasy Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w Luzinie.

Źródło: UG Luzino
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Młody Wielki Bohater
GMINA LUZINO | Bohaterem jest 10-latek z Luzina, którego odpowiedzialne i natychmiastowe działanie 
sprawiło, że jego mamie udało się uratować życie. Bohaterską postawę Borysa symbolicznie nagrodził Wójt 
Gminy Luzino Jarosław Wejer.

Wydarzenie ponownie odbędzie się przy Miejskim 
Domu Kultury w Rumi (ul. Mickiewicza 19) i będzie 
trwało od 16 do 18 grudnia. Celem wydarzenia, jak 
co roku, jest wprowadzenie w  mieście świątecznej 
atmosfery oraz promocja regionalnych wyrobów, 
przedmiotów użytkowych i ozdób o charakterze bo-
żonarodzeniowym. Obecnie Urząd Miejski w Rumi 
poszukuje potencjalnych wystawców, którymi zo-
stać mogą osoby fizyczne, osoby prawne oraz jed-
nostki nieposiadające osobowości prawnej – w tym 
przedsiębiorcy.

Nabór ma umożliwić przede wszystkim wyłonie-
nie partnerów gwarantujących wysoką jakość pro-
duktów. Regulamin, karta zgłoszenia i więcej szcze-
gółów dostępne są na internetowe stronie urzędu.

W  programie zaplanowano bezpłatne atrakcje, 
między innymi przyjazd świętego Mikołaja, wystę-

py artystyczne oraz zabawy i  animacje dla dzieci. 
Osoby odwiedzające jarmark będą mogły również 
skorzystać z  oferty gastronomicznej oraz zakupić 
wyjątkowe rękodzieła. Dodatkową atrakcją będą 
świąteczne iluminacje oraz okolicznościowe ozdoby.

źródło: UM Rumia
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Jarmark świąteczny wraca
RUMIA | Przygotowania do tego wydarzenia, po dwuletniej przerwie, już się rozpoczęły. Obecnie prowa-
dzony jest nabór wystawców do tegorocznej edycji.

Uczniowie i studenci otrzymali wyróżnie-
nia za swoje osiągnięcia w roku szkolnym 
i akademickim 2021/22. Zastępca Burmistrza 
Łukasz Kamiński oraz radni Karolina Bochan, 
Teresa Tkaczyk, Andrzej Byczkowski i Rado-
sław Farion wręczyli wyróżnienia tym, którzy 
odnieśli sukcesy w nauce, sporcie oraz 
działalności artystycznej.
-Stypendium jest wyrazem uznania za osią-

gnięte wyniki w nauce, a także motywacją do 
dalszego pogłębiania wiedzy oraz rozwijania 
swoich zdolności i zainteresowań. Gratuluje-
my wspaniałych osiągnięć. Uczniom życzymy 
kolejnych sukcesów, a rodzicom dumy 
i radości z dalszych postępów edukacyjnych 
dzieci- mówi Łukasz Kamiński zastępca 
burmistrza miasta Redy.
Źródło: UM Reda

STYPENDIA 
BURMISTRZA MIASTA REDY WRĘCZONE
REDA | 6 października w auli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Redzie przy ul. 
Łąkowej odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów oraz nagród Burmistrza Miasta.

fot. Michał Kaczmarek

expressy.pl | express_biznesu
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Cała inwestycja w  Łebnie kosztowała 
prawie 1,5 mln zł z czego Gmina Szemud 
otrzymała 400 tysięcy złotych dofinanso-
wania od rządu.

- Dziękujemy za obecność na naszej uro-
czystości, wsparcie i  docenienie naszych 
działań Wicewojewodzie Pomorskiemu 
Aleksandrowi Jankowskiemu. W  tym 
miejscu chciałbym również podziękować 
Dyrekcji Zarządu Dróg Wojewódzkich 
z Gdańska za tak zwaną dużą łatę, u nas 
to jest bardzo spora łata. Mamy nową na-
wierzchnie, która idzie tak naprawdę od 
Łebieńskiej Huty, aż do Szemuda. Zadanie 
podzielone na raty, ale efekty współpracy 
już widać - mówił wójt gminy Szemud, 
Ryszard Kalkowsk.

- Trzeba to podkreślić, to jest duża po-
chwała dla Pana Wójta. Pan Wójt jest nie-
zwykle sprawny bo od 2017 roku uzyskał 
od rządu blisko 170 mln zł. To świadczy że 

jeżeli Wójt jest sprawny, pełen energii i jest 
zaangażowany dla swojej lokalnej społecz-
ności to jest w stanie skorzystać z tych fun-
duszy rządowych. Funduszy które od 2015 
i  2017 roku płyną szeroką rzeką właśnie 
po to żeby takie gminy jak Szemud, gminy 
które są sprawnie zarządzane i mają aktyw-
ną społeczność lokalną tak się rozwijały. Bo 
sam Wójt jest tylko jeden, ale bez Państwa 
wsparcia moralnego i  merytorycznego na 
pewno jego energia by nie starczyła na taką 
piękną i dużą gminę jaką jest i dzisiaj przy 
oddaniu tej inwestycji przy okazji możemy 
obserwować efekty tych 170 mln zł z bu-
dżetu państwa, które pozwalają mieszkań-
com gminy Szemud żyć lepiej, dostatniej, 
godniej i być dumnym z tego że są miesz-
kańcami Pomorza i gminy Szemud. Dlate-
go Panie Wójcie gratuluję i życzę dalszych 
sukcesów i współpracy z polskim rządem 
i  mam nadzieje, że tych pieniędzy będzie 

więcej - mówił Wicewojewoda Pomorski 
Aleksander Jankowski.

- Współpraca z  Panem Wójtem Ry-
szardem Kalkowski świetnie się układa 
i widać to wspólnych działaniach. Razem 
podnosimy bezpieczeństwo na drogach. 
Inwestycja w  Łebnie choć na pierwszy 
rzut oka prosta to musieliśmy zastosować 
kilka rozwiązań drogowych i to wszystko 
wydłużyło czas. Jesteśmy szczęśliwi, że jest 
taki efekt tych naszych wzmożonych prac. 
Bojano to droga 218 i  to jest jeszcze po-
przedni program unijny, dzięki któremu 
udało się ją przebudować. Gmina Szemud 
się rozwija i widzimy to odbudowywanie 
tych głównych dróg w rozmaite inwesty-
cje, budynki usługowe. 218 prowadzi co-
dziennie duży potok samochodów. Wraz 
z  Wójtem i  mieszkańcami doprowadzili-
śmy do różnych rozwiązań, które miały 
zabezpieczyć pieszych oraz kierowców. 

Jednak zdecydowaliśmy wspólnie z  wło-
darzem gminy, że to za mało i  wprowa-
dzamy sygnalizację świetlną przy szkole 
oraz fotoradar. Na przejście dla pieszych 
przygotowujemy dokumentację więc re-

alizacja już w przyszłym roku, a fotoradar 
ma powstać jeszcze w  tym roku - mówił 
Grzegorz Stachowiak dyrektor Zarządu 
Dróg Wojewódzkich w Gdańsku.

Źródło: UG Szemud

„Czerwone za kare” w Łebnie
GMINA SZEMUD | Otworzono wraz z mieszkańcami, radnymi, sołtysem oraz wójtem ulicę Szkolną, dwuetapowe przejście dla pieszych oraz inteli-
gentne światła z tak zwanym „czerwonym za karę”. Podobne rozwiązanie będzie zastosowane w Bojanie.
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Było to trzecie posiedzenie sygna-
tariuszy porozumienia, dotyczącego 
współpracy przy realizacji tej inwe-
stycji. W wydarzeniu wziął udział 
Wicemarszałek Województwa Po-
morskiego Leszek Bonna. Podczas 
spotkania przedstawiono planowane 
w najbliższym czasie działania oraz 
aktualny stan zaawansowania infra-
struktury towarzyszącej. Informacje 
na ten temat przedstawili repre-
zentanci Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad, Polskich 
Kolei Państwowych oraz Polskich 
Sieci Elektroenergetycznych.
– Można powiedzieć, że prace nabie-
rają tempa. Rozstrzygnięto już prze-
targ na dokumentację drogi dojazdo-
wej do elektrowni. Poznaliśmy więcej 
szczegółów dotyczących przebiegu 
linii kolejowej oraz raportu środowi-
skowego. To bardzo ważne kwestie, 
dlatego postanowiliśmy powołać 
trzy grupy robocze. Pierwsza zajmie 

się szczegółowo konsultacjami zwią-
zanymi z raportem oddziaływania na 
środowisko, druga przebiegiem linii 
kolejowej, a trzecia przebiegiem pla-
nowanej drogi krajowej do elektrow-
ni jądrowej – powiedziała Starosta 
Wejherowski Gabriela Lisius.
Podczas spotkania szeroko dyskuto-
wano m.in. na temat dwóch warian-
tów linii kolejowej. Zastrzeżenia w tej 
sprawie przedstawił Wójt Gminy 
Choczewo, który stwierdził, że 
preferowany wariant linii kolejowej 
zniszczy walory turystyczne gminy 
i zahamuje jej rozwój.
– Głównym celem linii kolejowej 
będzie obsługa i realizacja elek-
trowni jądrowej, ale drugim ważnym 
celem, jest, aby społeczeństwo z linii 
kolejowej korzystało. Możliwość 
jednego z wariantów, który prowadzi 
bezpośrednio do Łeby umożliwia 
nam szybki przejazd pomiędzy Trój-
miastem, Wejherowem i Łebą i po-
zwala na modernizację linii kolejowej 
nr 229 pomiędzy Łebą a Lęborkiem. 
Uważamy, że transport kolejowy jest 
transportem niskoemisyjnym, a więc 

obawy samorządu Choczewa wydają 
się dla nas na wyrost, aczkolwiek 
celem jest znalezienie kompromisu 
i na pewno będziemy go szukać 
w zakresie opracowania linii kolejo-
wej – wyjaśnia Rafał Banaszkiewicz 
z PKP Polskie Linie Kolejowe.
W najbliższym czasie planowane 
są kolejne spotkania w gminach 
lokalizacyjnych powiatu wejherow-
skiego i lęborskiego oraz konwenty 
samorządowe w trzech powiatach.
Warto przypomnieć, że sygnatariu-

szami porozumienia o współpracy, 
zawartego na początku bieżącego 
roku, jest sześć gmin wiejskich – 
Choczewo, Gniewino, Łęczyce, Kro-
kowa, Nowa Wieś Lęborska, Wicko, 
jedna gmina miejska – Miasto Łeba 
oraz trzy powiaty – wejherowski, 
pucki, lęborski. Celem wspólnego 
działania jest przede wszystkim tro-
ska o interesy mieszkańców i zasoby 
samorządów.
Źródło: Starostwo Powiatowe 
w Wejherowie

INFRASTRUKTURA TOWARZYSZĄCA BUDOWIE ELEKTROWNI
POWIAT | W Starostwie Powiatowym w Wejherowie, z inicjatywy spółki Polskie Elektrownie Jądrowe oraz 
Starosty Wejherowskiego, odbyło się spotkanie w sprawie planowanej budowy pierwszej w Polsce elek-
trowni jądrowej na terenie gminy Choczewo.

fot. Starostwo Powiatowe w Wejherowie
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"Zielony Punkt Kontrolny - Bojano" 
to projekt zrealizowany przez druhny 
i  druhów Ochotniczej Straży Pożarnej 
w  Bojanie na rzecz lokalnej społeczno-
ści. Jest to koncepcja udostępniania lasu 
z wykorzystaniem sieci stałych punktów 
kontrolnych (PK) do uprawiania orien-
tacji turystycznej, rekreacyjnej lub spor-
towej. Dzięki dokładnej mapie w  ręku 
możesz ćwiczyć orientację w  terenie 
i przy okazji podziwiać piękno przyrody 
o każdej porze roku.

W Leśnictwie Rogulewo strażacy umie-
ścili 30 PK w postaci drewnianych słup-
ków. Część z nich znajduje się przy dro-
gach i  ścieżkach, inne natomiast ukryte 
są głębiej w  lesie: na pagórkach, w  doł-
kach czy bagienkach. Każdy z tych punk-
tów ma swój indywidualny numer od 31 
do 60 oraz zaopatrzony jest w perforator 
- mechaniczny kasownik z  igiełkami. 
Perforatory posiadają różną konfigura-
cję igiełek, co umożliwia potwierdzenie 
obecności przy PK na papierowej mapie 
poprzez odbicie, dedykowanego danemu 
punktowi wzoru, w  kratce z  odpowied-
nim numerem.

Na wybranych mapach organizatorzy 
proponują trasy o różnej długości i róż-
nym stopniu trudności: - krótka 2,9 
km;- średnia 4,5 km;- długa 6,9 km;- 
długa trudna 8,5 km. Każda z nich po-

siada linię łączącą poszczególne punkty, 
która pełni funkcję jedynie pomocniczą 
– odpowiedni wariant dojścia do celu 
należy wybrać samodzielnie. Przebieg 

pomiędzy kolejnymi punktami kontro-
lnymi na trasie jest dowolny i  właśnie 
wybór wariantu stanowi istotę orien-
tacji.

Uroczyste otwarcie Projektu odbędzie 
się w niedzielę 16 października w godzi-
nach 11:00 - 14:00.

- Zabierz ze sobą rodzinę oraz znajo-

mych i  wyrusz do lasu z  mapą na po-
szukiwanie punktów kontrolnych! Dla 
wszystkich zapisanych uczestników 
przygotujemy odpowiednie mapy, a  na 
mecie czekać będzie na każdego z  Was 
ciepły posiłek oraz udział w  losowaniu 
nagród i  upominków. Jeśli jesteś nowi-
cjuszem i nigdy nie brałeś udziału w po-
dobnym wydarzeniu - nie przejmuj się - 
na miejscu wszystko Ci wytłumaczymy 
– zachęcają druhowie z OSP.

Dokładne miejsce wydarzenia: Bojano, 
ul. Poległych Żołnierzy (przy lesie w oko-
licach Cmentarza Armii Czerwonej).

Udział w  wydarzeniu jest bezpłatny, 
ale uczestników obowiązują zapisy po-
przez formularz na stronie internetowej 
azymut45gdynia.org. Czas do piątku 14 
października do godz. 23:59.

Zapisy na miejscu także będą możliwe, 
ale wtedy nie gwarantowana jest mapa 
z wybraną trasą. W razie pytań lub wąt-
pliwości kontakt jest możliwy z druhem 
Kamilem Dopke: kamil.dopke@gmail.
com, tel. 510 518 667.

Projekt "Zielony Punkt Kontrolny 
- Bojano" został zrealizowany dzięki 
współfinansowaniu ze środków otrzy-
manych od Gminy Szemud i  przy 
współpracy z  Nadleśnictwem Gdańsk 
oraz UKS "Azymut 45".

Źródło: OSP Bojano

W niedzielę przyjedź do Bojana
GMINA SZEMUD | W najbliższą niedzielę 16 października w Bojanie odbędzie się uroczyste otwarcie Zielonego Punktu Kontrolnego, które organizuje 
OSP w Bojanie oraz UKS Azymut 45 Gdynia. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale uczestników obowiązują zapisy.
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Dokładnie 28 października przypada 
Dzień Miłośników Pluszaków. Kata-
rzyna Młyńska to 18-letnia uczenni-
ca, która wie, że to nie tylko zwykłe 
maskotki, one są czymś dużo waż-
niejszym. Dzieci twierdzą, że znają 
najskrytsze tajemnice, nigdy ich nie 
zawodzą i do tego zawsze przy nich 
są. Dlatego zgłosiła się do koordynator 
szpitalnego wolontariatu z propozycją 
zorganizowania akcji charytatywnej: 
„Podaruj dziecku misia”.
- „Jesteśmy pełni podziwu i uznania 
dla Pani Kasi, która zaprezentowała 
również pomysły na inne przedsię-
wzięcia. Liczymy na to, że do akcji 
przyłączy się jak największa liczba 
osób, która będzie chciała wesprzeć 
dzieciaki przebywające na naszych 
oddziałach.” - mówi Małgorzata 
Majorek, psycholog i koordynator wo-
lontariatu w Szpitalu im. F. Ceynowy 
w Wejherowie.
Nowi przyjaciele będą towarzyszyć 
dzieciom najpierw podczas pobytu 
w szpitalu, później zostaną zabra-
ne przez nich do domów. W trosce 
o bezpieczeństwo i higienę pacjentów, 
którzy posiadają obniżoną odporność 
np. po przebytych zabiegach istnieje 
jeden warunek, który należy spełnić 
aby przekazać misie – pluszaki muszą 
być nowe.
- „To wszystko dlatego, że pracuję na 
sali zabaw w Bolszewie i codziennie 
mam styczność z dziećmi. Widzę ile 

radości mi samej sprawia jak wywołuję 
uśmiech na twarzy takiego malucha. 
Dlatego pomyślałam o wolontariacie, 
chciałabym pomagać dzieciom w szpi-
talu i trochę odciągnąć od nich gorsze 
myśli. Dzięki Pani Małgorzacie Majorek 
i rozmowie z nią wpadłyśmy na taki 
pomysł. Myślę, że istotne jest również 
to, że już 40 minut po opublikowaniu 
plakatu dostałam pierwsze pluszaki, 
a to tylko pokazuje ze ludzie mają 
ogromne serca i warto inicjować takie 
akcje.” - zaznacza w rozmowie z gwe24.
pl Katarzyna Młyńska.

Gdzie można je dostarczać?
- Zespół Szkół im. J. Wejhera nr 4 
w Wejherowie, sala nr 123,
- Sala Zabaw Funky Monkey 
w Bolszewie,
- Uzgodnić miejsce przekazania można 
również po kontakcie telefonicznym 
z Katarzyną Młyńską: tel. 665-093-604,
Nie czekaj, podziel się pluszakiem i pa-
miętaj, że dobro zawsze wraca do nas 
ze zdwojoną siłą, może nie jutro i nie za 
rok, ale wróci kiedy najmniej będziemy 
się tego spodziewać.
MC

AKCJA „PODARUJ DZIECKU MISIA” W NASZYM SZPITALU
POWIAT | Mały, średni czy duży każdy pluszak wywołuje poprawę samopoczucia i uśmiech na dziecięcej twarzy. 
Z inicjatywą zorganizowania zbiórki do wejherowskiej placówki zgłosiła się uczennica Powiatowego Zespołu Szkół 
Szkół nr 4 w Wejherowie.

fot. pixabay.com
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Okres jesienno-zimowy to najtrud-
niejszy czas dla osób bezdomnych, 
znajdujących się w  trudnej sytuacji 
oraz dla wszystkich, którzy w  tym 
okresie wymagają wsparcia i  pomocy 
ze strony służb społecznych. Służby 
miejskie w  Wejherowie są gotowe na 
pomoc osobom bezdomnym w okresie 
zimowym. Na terenie miasta przebywa 
ok. 65 osób bezdomnych, korzystają-
cych z różnego rodzaju pomocy.

- Już od wielu lat, miejskie służby 
i  instytucje pomocowe opracowały 
procedurę udzielania pomocy oso-
bom bezdomnym – mówi Arkadiusz 
Kraszkiewicz, zastępca prezydenta 
Wejherowa ds. społecznych i  ekono-

micznych. - We wspólne działania zaangażowały się Straż Miejska, Komenda Powiatowej Policji w  Wejhe-
rowie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, wejherowski szpital, a  także Zgromadzenie Sióstr Albertynek 
Posługujących Ubogim mieszczące się przy ul. Kopernika w Wejherowie. Dla osób bezdomnych przygotowane 
są miejsca w noclegowniach i schroniskach w Gdyni, Gdańsku, Wielu, Chojnicach, Orońsku i Miłoradzu.

Pomoc dla osób bezdomnych świadczy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie, a po go-
dzinach pracy MOPS, bezdomni otrzymają skierowanie do Schroniska dla Osób Bezdomnych w Gdyni 
wraz z biletem na przejazd jednorazowy SKM na trasie Wejherowo - Gdynia Główna, w siedzibie Straży 
Miejskiej w Wejherowie.

Każdą informację o osobach starszych, samotnych, bezdomnych, których nie znamy, a wydaje nam się, że 
potrzebują pomocy przekażmy odpowiednim służbom. Informacje można zgłaszać do:
• Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie, tel. 58 677 79 90
• Straży Miejskiej w Wejherowie, całodobowy telefon dyżurny 58 677 70 40
• Najbliższe miejsca noclegowe znajdują się w Gdyni:
• Schronisko dla Osób Bezdomnych Uzależnionych od Alkoholu Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczyn-

ne o. terenowy w Gdyni przy ul. Jana z Kolna 28, tel. 58 781 68 47, 782 961 969 
• Punkt Interwencyjny Noclegu w Gdyni przy ul. Janka Wiśniewskiego 24, tel. 58 776 20 01.

źródło: UM Wejherowo
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Z myślą o pomocy bezdomnym
WEJHEROWO | W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie odbyło się spotkanie służb 
i instytucji pomagających osobom bezdomnym. Przedstawiciele m.in. MOPS, Straży Miejskiej oraz szpitala 
omawiali prowadzone w mieście działania dotyczące pomocy tym osobom w okresie zimowym.

OGŁOSZENIE 161/2022/PR-Media-Group/DB
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RODZINIE
OJCA

MATKI

Sekretarz 
Gminy Wejherowo 

Małgorzata Niemirska- Thiel 
wraz ze współpracownikami

Przewodniczący 
Rady Gminy Wejherowo 

Hubert Toma 
wraz z radnymi 

Przewodniczący 
Rady Gminy Wejherowo 

Hubert Toma 
wraz z radnymi 

Wójt 
Gminy Wejherowo 

Przemysław Kiedrowski 
wraz ze współpracownikami

Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius

wraz z Zarządem Powiatu
oraz współpracownicy ze Starostwa Powiatowego w Wejherowie 

Z głębokim smutkiem i żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Łącząc się w bólu z Rodziną i Bliskimi,

Pani

szczere wyrazy współczucia 
składają

składają

składają

ŚP. ZYGMUNTA 
KIEDROWSKIEGO

ALEKSANDRZE 
DOBRZAŃSKIEJ

MAŁGORZACIE MEYER

samorządowca i społecznika, radnego Gminy Wejherowo w latach 
1973-1988 oraz 1990-1998,  członka Zarządu Gminy Wejherowo, 

wieloletniego kierownika szkoły podstawowej w Górze

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy z  powodu  śmierci

Tak zwana „Nagroda Remusa” została wręczo-
na podczas Gali Kultury Powiatu Wejherow-
skiego. Pochodzący z Rumi tenor Opery Kra-
kowskiej i pomysłodawca Rumskich Spotkań 
Muzycznych został doceniony za osiągnięcia 
w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upo-
wszechniania i ochrony lokalnej kultury.
- To dla mnie wielki zaszczyt i wspaniała nie-
spodzianka! Dziękuję za docenienie i zauważe-
nie mojej pracy na rzecz kultury! Czuję ogrom-
ną radość i wdzięczność! Dziękuję wszystkim 
ludziom, którzy wspierają moje działania. Nie 
spoczywam na laurach, działam dalej! – napisał 
na swoim profilu Marek Gerwatowski. 
Medalami uhonorowano: Wejherowski Chór 
Mieszany „Camerata Musicale”, Klub Hafciarski 
„Tulpa”, Jaromirę Labuddę, Justynę Pomierską, 
Leszka Walkowiaka, Waldemara Szczypiora, 
Wandę Kantecką oraz Mieczysława Formelę.
Źródło: UM Rumia

NAGRODA REMUSA
RUMIA | Rumianin Marek Gerwatowski został wyróżniony za osiągnięcia w dziedzinie twór-
czości artystycznej.

fot. Starostwo Powiatowe w Wejherowie
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Poszukujesz pracowników?
Dodaj ogłoszenie!

Fizjoterapeuta SpawaczKucharz

660 731 138
d.bieszke@expressy.pl

Spośród 27 projektów wybranych do re-
alizacji zostało 12 koncepcji – po 4 z każ-
dej kategorii. W głosowaniu wzięło udział 
ponad 7 tysięcy mieszkańców.

Dzięki budżetowi obywatelskiemu ru-
mianie mogą zmieniać swoje najbliższe 
otoczenie i  codzienne życie, decydując 
o  tym, na co przekazać miejskie pienią-
dze. Wnioskodawcą i  głosującym może 
być każdy mieszkaniec. Zgłaszane pro-
jekty co roku dotyczą rekreacji, bezpie-
czeństwa, pielęgnowania lokalnej historii 
i kultury, edukacji, ekologii, a także spor-
tu, organizacji wydarzeń czy też poprawy 
estetyki przestrzeni publicznej. Wszystkie 
projekty łączy jedna cecha – są to przed-
sięwzięcia potencjalnie pożyteczne dla 
lokalnej społeczności.

W tym roku złożono 35 projektów, z cze-
go: 1 został wycofany przez wnioskodaw-
cę, 1 został złożony na nieodpowiednim 
wzorze wniosku, a  6 projektów komisja 
zdecydowała się odrzucić ze względów 
merytorycznych. Tym samym 27 projek-
tów przeszło do etapu głosowania, w tym: 
9 o charakterze inwestycyjnym, 11 prospo-

łecznych i 7 tzw. zielonych, czyli proekolo-
gicznych. Mieszkańcy poprzez głosowanie 
zdecydowali, że 12 spośród tych pomysłów 
zostanie przekazanych do realizacji.

Największą popularnością, podobnie 
jak w poprzedniej edycji, cieszył się pro-
jekt prospołeczny pod nazwą „Powstrzy-
majmy bezdomność zwierząt – steryliza-
cje i  kastracje psów oraz kotów” (1586 
głosów).

Na drugim miejscu, różnicą zaledwie 
11 głosów, znalazł się projekt zielony 
„Drzewa w  Rumi – posadzenie drzew 
przy głównych ciągach komunikacyjnych” 
(1575 głosów).

Podium zamknął zielony projekt pod 
nazwą „Zielone przystanki w Rumi – po-
sadzenie krzewów, pnączy, traw ozdob-
nych przy przystankach” (1350 głosów).

– Ogromnie dziękuję wszystkim miesz-
kańcom za zagłosowanie na projekt „Po-
wstrzymajmy bezdomność zwierząt”. To 
super, że rumianom los zwierząt nie jest 
obojętny! Dziękuję – napisała w mediach 
społecznościowych Marlena Pindras, au-
torka projektu.

Na liście zwycięskich projektów, czy-
li wybranych do realizacji, znalazły się 
również:

Miejsce 4. „Ekoskwer przy ul. Gdań-
skiej – etap II” (1197 głosów, projekt 
zielony)

Celem projektu jest wykonanie nasa-
dzeń uzupełniających w  pasie technicz-
nym wzdłuż ulicy Gdańskiej, aby prze-
dłużyć „zieloną barierę” od ulicy.

Miejsce 5. „Darmowe zajęcia sportowe 
wspierające rozwój dzieci i  młodzieży – 
100 uczestników projektu” (1173 głosy, 
projekt prospołeczny)

Celem projektu jest przeprowadzenie 
zajęć z akrobatyki, ćwiczeń wzmacniają-
cych oraz treningów prawidłowego od-
dechu i relaksacji.

Miejsce 6. „Sportowy Plac Królewski – 
ogólnodostępne boisko wielofunkcyjne 
przy ul. Jagiełły i Królowej Bony (Rumia 
Janowo) – etap I” (1157 głosów, projekt 
inwestycyjny)

Celem projektu jest stworzenie ogólno-
dostępnego obiektu sportowo-rekreacyj-
nego, na którym znajdzie się boisko do 
piłki nożnej i koszykówki.

Miejsce 7. „Budowa Rodzinnego Toru 
Przeszkód – obiekt orlik przy ul. Stocz-
niowców 6” (1126 głosów, projekt inwe-
stycyjny)

Celem projektu jest stworzenie pierw-
szego zewnętrznego toru przeszkód 
w Rumi, który miałby stanowić atrakcyj-
ną propozycję aktywności fizycznej dla 
wszystkich mieszkańców.

Miejsce 8. „Rewitalizacja historycznego 
schronu pod placem targowym przy ul. 
Dębogórskiej” (1050 głosów, projekt in-
westycyjny)

Celem projektu jest wyremontowanie 
podziemnych sal oraz ich adaptacja, aby 
mogły być wykorzystywane w celach wy-
stawowych i jako miejsce organizacji wy-
darzeń kulturalnych.

Miejsce 9. „Plac zabaw „Akademia 
Odkrywców” przy Szkole Podstawowej 
nr 7 w  Rumi” (997 głosów, projekt in-
westycyjny)

Celem projektu jest budowa ogólnodo-
stępnego, bezpiecznego, funkcjonalnego 
i  nowoczesnego placu zabaw, który po-
może w rozwoju psychoruchowym dzieci.

Miejsce 10. „Park Żelewskiego dla 
pszczół – stworzenie rabaty kwiatowej 
z roślinami miododajnymi i zamontowa-
nie budek dla owadów” (988 głosów, pro-
jekt zielony)

Celem projektu jest utworzenie w  ja-
nowskim parku rabaty kwiatowej z rośli-
nami miododajnymi oraz zamontowanie 
budek dla owadów.

Miejsce 11. „Bezpieczna Rumianka: 
kurs samoobrony (krav-maga) i  walki 
wręcz dla kobiet od 16. roku życia – 100 
uczestniczek” (858 głosów, projekt pro-
społeczny)

Celem projektu jest przeprowadzenie 
kursu walki i  samoobrony dla kobiet, 
podczas którego uczestniczki nauczą się 
bronić przed napaścią, pojmaniem czy 
próbą gwałtu.

Miejsce 12. „Aktywni po sześćdziesiątce 
– kontynuacja” (640 głosów, projekt pro-
społeczny)

Celem projektu jest zachęcenie senio-
rów do utrzymania kondycji i powrócenia 
do sprawności fizycznej po długim okre-
sie izolacji spowodowanej pandemią.

Źródło: UM Rumia

Wyniki Budżetu Obywatelskiego 2023
RUMIA | Podczas gali Budżetu Obywatelskiego – Rumia 
2023, która odbyła się 11 października w tutejszym Multikinie, 
poznaliśmy wyniki tegorocznego głosowania.

fo
t. 

U
M

 R
um

ia

Zawody rozgrywane będą 
na trzech dystansach: 5 km 
– finał Pucharu Polski, 10 km 
– finał Pucharu Polski i finał 
Pucharu Europy oraz 21.0975 
km – finał Pucharu Polski 
i Mistrzostwa Europy w pół-
maratonie. Organizatorem 
Pucharu jest Polska Federa-
cja Nordic Walking i Urząd 
Miejski w Wejherowie.
Trasa zawodów będzie prze-
biegała w leśnym kompleksie 
w okolicach ul. Roszczynial-
skiego. Miasteczko i biuro 
zawodów zlokalizowane 

będzie w sali sportowej SP 
nr 6 na ul. Śmiechowskiej 38 
w Wejherowie. Start i meta 
zawodów będą znajdowały 
się na przedłużeniu ulicy My-
śliwskiej w kierunku lasu, nie-
opodal dawnej leśniczówki. 
Organizatorzy przygotowali 
na trasie punkty nawadniania, 
cała trasa została oznako-
wana i nawet osoby o słabej 
orientacji przestrzennej nie 
mogą się zagubić w lesie. 
Pętla na której odbywają się 
zawody ma 5 km długości.
Źródło: UM Wejherowo

WIELKIE WYDARZENIE NORDIC WALKING
WEJHEROWO | Przypominamy, że już jutro w sobotę 15 października odbędzie się w Wej-
herowie Finał Pucharu Polski Nordic Walking, Finał Pucharu Europy NW oraz Mistrzostwa 
Europy w Półmaratonie NW.

fot. UM Wejherowo
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Ze względu na pandemię nie odbył się 
w 2020 – z tego jasno wynika, iż Plener 
ma dłuższą niż piętnastoletnią historię, 
jednak w  formule powiatowo – gmin-
nej odbył się właśnie piętnaście razy. 
Jak mówią „rodzice założyciele”: „był 
pierwszym plenerem malarskim na te-
renie co najmniej naszego powiatu – za 
nami poszli inni”.

W tym roku uczestniczyło w nim 24 
artystów, którzy tworzyli w  gospodar-
stwie agroturystycznym AGROMAR 
w Warznie w dniach 4 – 7 października. 
Tematem, któremu malarze poświęcili 
swą wenę i talent były „Cztery pory roku 
na Kaszubach”. Powstały prace ukazują-
ce pejzaże kaszubskie w różnobarwnych 
odsłonach. Zgodnie z postanowieniami 
Regulaminu spośród uczestników Ple-
neru wyłonione zostało Jury, do którego 
dołączył pracownik GCKSiR w Szemu-

dzie. Jury to wybrało trzy najlepsze pra-
ce wykonane podczas Pleneru. W  tym 
roku nagrody zostały przyznane:

1. Bogumile Bach za obraz pt. „Zima” 
- Złota Paleta 
2. Kindze Potrykus za obraz pt. 
„W cztery oczy” - Srebrna Paleta
3. Bożenie Bartoszuk za obraz pt. 
„Wesoła Para” – Brązowa Paleta

Poza tym Jury przyznało aż 10 wyróż-
nień a otrzymały je:

Halina Patok, Maria Pieczonka, Ewa 
Lewandowska, Lucyna Potrykus, Jadwi-
ga Burdzicka, Daria Dziecielska, Karina 
Treder, Ludwika Szefke, Grażyna Zajt, 
Bogumiła Sychta.

Jury zgodnie podkreślało stale rosną-
cy poziom możliwości technicznych 
i twórczych malarzy.

- W trakcie trwania szemudzkich, ma-
larskich spotkań artystycznych znalazło 

się miejsce również dla młodych uzdol-
nionych adeptów „Naszej Pracowni”, 
działającej cały rok przy GCKSiR, a którą 
prowadzi pani Karina Treder. Zajęła się 
talentem 11 dziewcząt również podczas 
młodzieżowego Pleneru, nazwanego 
roboczo „Kolorowa Paleta”. Przy okazji 
– Gminne Centrum Kultury zaprasza na 
zajęcia dzieci, młodzież i osoby dorosłe. 
Znajdzie się miejsce dla wielu. - informu-
je Urząd Gminy Szemud.

Bardzo cieszy fakt, iż do sprawdzone-
go malarskiego grona dołączyły w tym 
roku aż 4 nowe osoby. Twórczość kwitła, 
rozmowy o malarstwie, poezji i muzyce 
trwały nieraz do późnej nocy. Dzieła 
powstałe podczas Pleneru można bę-
dzie podziwiać w  obiektach GCKSiR 
w  Szemudzie oraz przy okazji różnych 
eventów w Gminie Szemud.

Źródło: UG Szemud

XV Powiatowo – Gminny Plener 
Malarski – Warzno 2022

GMINA SZEMUD | Urszula „Zula” Zimorska i Henryk Kulawczuk to artyści malarze 
związani z Plenerem od jego początku. Zanim osiągnął rangę powiatową jakiś czas 
funkcjonował jako gminny.
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Uczniom ze Szkół Podstawowych nr 
5, 6, 8, 9 i 11 serdecznie gratulowali 
dyrektorzy placówek, nauczyciele, 
zebrani rodzice i miejscy urzędnicy 
w tym Arkadiusz Kraszkiewicz, za-
stępca prezydenta Wejherowa.
- Drodzy pierwszoklasiści to Wasze 
święto, ale także święto miasta, bo 
jesteście kolejnym młodymi wejhero-
wianami, którzy rozpoczynają naukę 
– mówił Arkadiusz Kraszkiewicz. - 
Życzę Wam, aby te osiem lat, które 
spędzicie w tej szkole, był wspania-
łym czasem – czasem nauki, ale także 
przyjaźni, ciekawych spotkań i wspa-
niałego spędzania czasu. W ten świat 
wprowadzą Was nauczyciele, którym 
życzę, aby ta praca przynosiła jak 
najwięcej radości i satysfakcji. Dzi-
siejsze wydarzenie jest ważne także 
dla rodziców. Jeszcze tak niedawno 
Wasze dzieci stawiały swoje pierwsze 

kroki, a dziś wkraczają w świat nauki 
i pierwszych obowiązków. Życzę Pań-
stwu satysfakcji i zadowolenia z tru-
du włożonego w wychowanie. Drodzy 
pierwszoklasiści, cieszymy się, że 
jesteście już uczniami. Powodzenia!
W trakcie wydarzenia pasowania 
uczniów w SP nr 9 uhonorowano 
statuetką patrona szkoły gen. Józefa 
Wybickiego byłego dyrektora szkoły 

Eugeniusza Czonstkę.
A po złożeniu ślubowania przez 
wszystkich uczniów w SP nr 11 oraz 
pasowaniu na ucznia dokonanych 
przez wychowawców w poszczegól-
nych oddziałach klas pierwszych, 
delegacja pierwszoklasistów złożyła 
kwiaty przed tablicą pamiątkową Teo-
dora Bolduana - patrona szkoły.
Źródło: UM Wejherowo

UCZNIOWIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ZŁOŻYLI ŚLUBOWANIA
WEJHEROWO | Ślubowanie dla ucznia to wyjątkowo ważne wydarzenie w życiu. To symboliczne przejście ze świata 
beztroskiej zabawy w przedszkolu do świata nauki i pierwszych obowiązków.

fot. UM Wejherowo
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- Piękna inicjatywa. Doceniamy siłę oraz 
zaangażowanie mieszkańców. Zawsze na 
zebraniach sołeckich w Częstkowie jest 
kilkadziesiąt osób. Właśnie w zeszłym roku 
strażacy oraz mieszkańcy zagłosowali na ten 
projekt. Finalizujemy wszystko, sprzęt został 
przekazany i już służy strażakom. Cieszy 
mnie to jako gospodarza gminy, że kolejna 
jednostka ma ma tak wiele wysokiej jakości 
sprzętu. To wyposażenie jest równie niezwy-
kle ważne w niesieniu pomocy jak umiejęt-
ności naszych strażaków - mówił podczas 
uroczystego przekazania wyposażenia wójt 
gminy Szemud Ryszard Kalkowski.

- Jesteśmy wdzięczni, że mieszkańcy wsparli 
nasz projekt. Dziękujemy również gminie za 
te środki. Mamy teraz nowe podstawowe 
wyposażenie i na pewno pomoże nam ono 
w akcjach - mówi prezes Zarządu OSP Częst-
kowo Sławomir Nowicki.
Środki gminy zostały przekazane na to zada-
nie poprzez Fundusz Sołecki. To mieszkańcy 
zadecydowali, aby wesprzeć swoją jednostkę 
Ochotniczej Straży Pożarnej.
Przypominamy, że na przyszły rok gmina 
przeznacza na Fundusz Sołecki prawie 1,2 
mln zł.
Źródło: UG Szemud

OSP W CZĘSTKOWIE Z NOWYM SPRZĘTEM 
O WARTOŚCI PRAWIE 50 TYSIĘCY ZŁOTYCH
GMINA SZEMUD | W miniony piątek Wójt Ryszard Kalkowski oficjalnie podpisał doku-
menty świadczące o przekazaniu mundurów, narzędzi oraz wyposażania ratowniczego 
do różnych zdarzeń drogowych dla strażaków.

fot. UG Szemud

Jego celem była wzajemna prezentacja oraz omó-
wienie możliwości wspólnej edukacji, przy uka-
zaniu występujących barier oraz bieżących pro-
blemów i  bolączek w  tym zakresie. Wzięli w  nim 
udział m.in. lokalni przedsiębiorcy i przedstawiciele 
wejherowskich organizacji pozarządowych. Było 
ono okazją do omówienia możliwości współpracy 
pomiędzy samorządem, biznesem i lokalnymi orga-
nizacjami pozarządowymi. Z uczestnikami spotkali 
się: zastępca prezydenta miasta Wejherowa Beata 
Rutkiewicz, prezes Ekofabryki Andrzej Gorczycki 
i radny miejski Ryszard Kandzora. Gościem spotka-
nia była Barbara Maruszewska z firmy Farm Frites 
Poland S.A. w Lęborku.

Karolina Weiner, dyrektor zarządzająca ds. pro-
gnozowania rozwoju w  UP Foundation z  Gdańska, 
mówi że dobrze się stało, że podjęto próbę poszukania 
i  wypracowania wspólnego mianownika w  zakresie 
współpracy satysfakcjonującej dla każdej ze stron. Jak 
powiedziano przedsiębiorcy dysponują wiedzą i tech-
nologiami zarabiania pieniędzy, a organizacje pozarzą-
dowe znają potrzeby środowisk i dysponują kontakta-
mi. Kluczem do całości jest samorząd, który tworzy 
przychylną infrastrukturę i systemem wsparcia.

- Myślę że organizacje pozarządowe i  podmioty 
ekonomii społecznej mogą być realizatorami (w cu-
dzysłowiu) - wskaźników i  usług, zarówno dla biz-
nesu w  kontekście ich działalności sektorowej, jak 
również dla samorządu np. w zakresie usług społecz-
nych - mówi Karolina Weiner dodając, że Ekofabryka 
jest świetnym tego przykładem, gdzie te trzy światy 
znakomicie funkcjonują. Są tu bowiem obiekty pro-
wadzone przez miasto dające starym przedmiotom 
nowe życie, wspierane są organizacje pozarządowe 
(jako trzeci sektor) - i  jak powiedziała prezydent B. 
Rutkiewicz - są też „odpady jako biznes”.

Zastępca prezydenta Beta Rutkiewicz podkreśla, 
że takie spotkania dają możliwość porozmawiania 
o synergii między nami, bo ekonomia społeczna nie 
będzie funkcjonować bez samorządu i  bez biznesu. 
A  samorząd w  dzisiejszych czasach nie może funk-
cjonować bez organizacji pozarządowych. Jest wiele 
wyzwań do rozwiązywania na najniższym poziomie, 
gdzie potrzeba ludzi przygotowanych i  zorientowa-
nych na rozwiązywanie problemów.

- Ekonomia społeczna potrzebuje finansowania 

oraz musi zrozumieć, że nie może funkcjonować 
w oparciu tylko o dotacje, ale może również zarabiać 
oferując usługi i  produkty na wysokim poziomie. 
Żeby umieć to robić, potrzebny jest biznes, który 
może tego nauczyć. Dlatego te spotkania pomagają 
zrozumieć się nawzajem, pomagają znaleźć nić poro-
zumienia i tworzyć inspiracje do tego, żeby zrobić coś 
lepiej i  inaczej – mówi Beata Rutkiewcz dodając, że 
forum potwierdza potrzebę takich spotkań.

- Cieszę się z zaproszenia na Lokalne Forum Między-
sektorowe w Ekofabryce. Takie spotkania zawsze są dla 
mnie inspiracją, bo ja również pracuje w fundacji i orga-
nizacji pozarządowej, wiem też, że można skupić wokół 
siebie osoby z pasją. Z zainteresowaniem np. słuchałam 
opowieści jednej z pań o tym, jak założyły spółdzielnię. 
A przecież mogą to być miejsca pracy dla osób, które tak 
łatwo tej pracy nie znajdą, zwłaszcza niepełnosprawni 
- zaznacza Barbara Maruszewska informując, że aktu-
alnie jej firma Farm Frites pomaga budować hospicjum 
w Lęborku i także bierze udział w akcjach wolontariac-
kich oraz festynach charytatywnych.

W  forum uczestniczyli przedstawiciele m.in. Po-
morskiego Urzędu Wojewódzkiego w  Gdańsku, 
Uniwersytetu Gdańskiego, Agencji Rozwoju Pomo-
rza, Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, Zakła-
du Usług Komunalnych w  Wejherowie, Hermes Sp. 
zo.o. Gdynia, ROPS Gdańsk, Pracowni Innowacji, 
Fundacji „Autyzm Brand New Brain”, Stowarzyszenia 
„Carpe Diem Semper”, Stowarzyszenia „Morze Sztu-
ki”, Wejherowskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób 
z Autyzmem i inni.

Lokalne Forum Międzysektorowe zostało prze-
prowadzone w  ramach projektu pozakonkursowego 
„Pomorski system przedsiębiorczości społecznej: 
koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w  woje-
wództwie pomorskim na lata 2019-2022” realizowa-
nego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomor-
skiego w  Gdańsku. Projekt współfinansowany jest 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - Oś 
priorytetowa 06. Integracja - Działanie 06.03. Ekono-
mia społeczna - Poddziałanie 06.03.03. Koordynacja 
rozwoju sektora ekonomii społecznej.

Źródło: UM Wejherowo

Lokalne Forum 
Międzysektorowe

WEJHEROWO | W wejherowskiej Ekofabryce odbyło się Lokalne Forum Mię-
dzysektorowe zorganizowane przez Fundację Inicjowania Rozwoju UP Foun-
dation we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskie-
go, Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Fundacją dla Was.
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Do bezpłatnej mammografii finansowanej przez 
NFZ uprawnione są Panie od 50 do 69 lat, ubezpie-
czone, które spełniają jeden z dwóch warunków:
• nie miały wykonanej mammografii w ciągu ostat-

nich 24 miesięcy,
• lub są w  grupie ryzyka (rak piersi w  rodzinie 

u  marki, siostry lub córki lub mutacje w  obrębie 
genów BRCA1 lub/i BRCA2) i w roku poprzedza-
jącym otrzymały w ramach realizacji programu pi-
semne wskazanie do wykonania ponownej mam-

mografii po upływie 12 miesięcy.
Programem nie są objęte Panie, u których już wcze-

śniej zdiagnozowano zmiany nowotworowe o  cha-
rakterze złośliwym w piersi.

Rejestracja możliwa jest pod nr tel. 58 666 24 44 
lub poprzez formularz na stronie internetowej http://
www.mammo.pl/formularz. W  celu weryfikacji 
uprawnień do badania przed połączeniem telefonicz-
nym uprasza się o przygotowanie dowodu osobistego. 
Na badanie należy zabrać ze sobą zdjęcia lub płyty 
CD z poprzednich mammografii, o  ile nie były one 
wykonane w pracowni LUX MED.

Mammobus stanie na parkingu przy Centrum Han-
dlowym Kaszuby w dniu 19 października br. w godz. 
9.00 do 15.00.

Nie warto zwlekać z  realizacją badań – systema-
tyczna mammografia umożliwiają wykrycie zmian 
w  piersiach na bardzo wczesnym etapie rozwoju, 
kiedy nie są one wyczuwalne podczas samokontro-
li piersi lub badań palpacyjnych. Wczesna diagnoza 
i  natychmiastowe rozpoczęcie leczenia daje niemal 
100% gwarancję powrotu do zdrowia.

W  związku ze stanem zagrożenia epidemicznego 
oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Pań i per-
sonelu medycznego uprasza się o  zrozumienie dla 
podjętych środków ochrony oraz o  stawienie się na 
badanie w maseczce ochronnej i w czasie wyznaczo-
nym podczas rejestracji.

Dzień wcześniej mammobus będzie funkcjonował 
w Łęczycach w godzinach od 13.30 do 16.00 przy bu-
dynku szkoły, ul. Topolowa 1.

źródło: LUX MED Diagnostyka
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Różowy Październik - Miesiąc 
Świadomości Raka Piersi
POWIAT | Ze względu na trwający różowy miesiąc prowadzone są bezpłatne badania mammogra-
ficzne dla Pań w wieku od 50 do 69 lat. Wykonywane są one w mobilnej pracowni, która niedługo 
pojawi się w Wejherowie.
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Na przestrzeni ponad 10 lat pod redakcją Mirosława 
Odynieckiego ukazało się wtedy 7 tomików nazwanych 
Zeszytami. Kontynuacji inicjatywy redaktora Odyniec-
kiego podjęła się Lilli Wilczyńska-Czerniawska, która 
zachęciła do publikacji swoich wierszy 28 poetów.
W najnowszych wydaniu antologii znalazły się wiersze: 
Tomasza Albeckiego, Aleksandry Ewy Sikorskiej-Be-
rendt, Lidii Błażejewicz, Tadeusza Buraczewskiego, 
Leszka Glazy, Krystyny Trybowskiej-Goman, Rafała Gór-
kowskiego, Sylwii Jelonek, Krystyny Kobus, Marcina Le-
wińskiego, Barbary Malawskiej, Piotra Mazurowskiego, 
Anny Michowskiej, Teresy Mielewczyk, Alicji Orszulak, 
Marty Płomin, Danieli Polasik, Henryka Połchowskie-
go, Jana Plata-Przechlewskiego, Danuty Rutkowskiej, 
Adeliny Samson, Barbary Sędzickiej, Patrycji Stenki, 
Ryszarda Stoppy, Weroniki Styn, Krzysztofa Szkurłatow-
skiego, Wioletty Majer-Szreder, Anny Urmańskiej i Lili 
Wilczyńskiej.
Jest to ósma z cyklu pozycja, ale trudno nazwać ją ze-
szytem. Książka otrzymała twardą kolorową okładkę, na 
której widnieje obraz wejherowskiego dworca kolejowe-
go PKP autorstwa Danuty Rutkowskiej, gdzie docelowo 
po remoncie kapitalnym ma znaleźć się Powiatowa 
Biblioteka Publiczna.
Całość otwiera portret Mirosława Odynieckiego, który 
wyszedł spod ręki tej samej artystki, bowiem tegoroczny 
tom Antologii poetów Ziemi Wejherowskiej poświęcony 
jest jego pamięci. Grafiki do wierszy stworzyła Marta 
Płomin, a składu komputerowego dokonał Krzysztof 
Szkurłatowski. Książka liczy 232 strony formatu A5.
W trakcie spotkania wspominano postać Mirka Ody-
nieckiego - poety, dziennikarza i muzyka rockowego. 
Czytano również wiersze poświęcone jego osobie i jego 
działalności. Był z pewnością człowiekiem nietuzinko-
wym, który dał się poznać z bardzo wielu pozytywnych 
stron, zarówno z inicjatyw społecznych i kulturalnych, 
ale przede wszystkim jako człowiek wrażliwy na krzyw-
dę ludzką.
Rozmawiano także o poezji, inspiracji twórczej i roli 
poezji w życiu współczesnym. Poeci wyrazili uznanie 
za inicjatywę Powiatowej Biblioteki Publicznej w celu 
przywrócenia czytelnikom antologii poetów ziemi 
wejherowskiej, w tym także za wysoki poziom estetyki 
wydawniczej. Spotkanie uświetnił występ zespołu Toma-
sza Szlagowskiego Rock Acoustic Duo. Książkę można 
nabyć w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wejherowie 
w cenie 30 zł.
Źródło: UM Wejherowo

NOWE WYDANIE 
ANTOLOGII
WEJHEROWO | W Powiatowej Bibliotece Publicznej 
w Wejherowie miała miejsce promocja najnowszej Anto-
logii poetów Ziemi Wejherowskiej 2022, która jest nawią-
zaniem do poprzedniego cyklu antologii z lat 2006-2017.

fot. UM Wejherowo
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Szczypiorniści Tytanów będą promować 
swoje miasto
WEJHEROWO | Prezydent Miasta Wejhe-
rowa Krzysztof Hildebrandt podpisał umowę 
z Prezesem Zarządu Klubu Sportowego „Tytani” 
Remigiuszem Sałatą na sportową promocję 
miasta przez Klub w rozgrywkach I Ligi Piłki 
Ręcznej Mężczyzn na szczeblu centralnym. 

Umowę zawarto na rok 2022 na kwotę 65 tys. 
zł. Prezes Tytanów Remigiusz Sałata podkreśla, 
że głównym celem klubu jest dalszy rozwój 
i  wdrażanie młodzieży do rozgrywek piłki 
ręcznej na wysokim poziomie.

- Młodzież ma być przyszłością klubu i nasze-
go miasta! Będziemy robić wszystko, aby dobrze 
się ograli i żeby zdobywali niezbędne doświad-
czenie, bo nie tylko o  sam wynik chodzi, ale 
również o jakość gry – mówi Remigiusz Sałata.

W klubie Tytanów, który funkcjonuje 13 lat, 
trenują drużyny chłopców w  kategorii mło-
dzików 2008 i 2009 oraz juniorów młodszych, 

którzy uczestniczą w  rozgrywkach okręgo-
wych. Drużyna kobiet uczestniczy w rozgryw-
kach II ligi piłki ręcznej. Dziewczęta, podobnie 
jak chłopcy – trenują w  kategorii młodziczek 
2008 i 2009 oraz juniorek młodszych. W sumie 
w  KS Tytani ma zarejestrowanych w  Polskim 
Związku Piłki Ręcznej stu zawodników i  za-
wodniczek, nie licząc tych którzy przychodzą 
do klubu, aby pograć sobie rekreacyjnie.

Remigiusz Sałata mówi, że tegoroczne roz-
grywki w  ramach I  ligi będą trudne. Zawod-

nicy będą musieli przystępować do meczów 
bardzo skoncentrowani, bo poziom drużyn jest 
bardzo wyrównany. Teoretycznie będzie moż-
na przegrać nawet z ostatnią drużyna w tabeli, 
jeśli nie zachowa się czujności i koncentracji.

- Mamy zdolną młodzież nie tylko w  piłce 
ręcznej, ale i  w  innych dyscyplinach sporto-
wych. Najważniejsze, by prowadzić z  mło-
dzieżą systematyczną pracę i gwarantować im 
rozwój – dodaje.

Źródło: UM Wejherowo
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Dodaj ogłoszenie
w naszej gazecie!

Skontaktuj się:

660 731 138
d.bieszke@expressy.pl
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W tym roku Miejska Biblioteka Publiczna w Wejhero-
wie skupiła się na powieściach kryminalnych i detektywi-
stycznych. A tematyką akcji było przestępstwo, tajemnica, 
zagadka oraz śledztwo. Biblioteka na ten dzień zamieniła 
się w  komisariat policji, a  bibliotekarze – w  śledczych. 
Obiekt biblioteczny odwiedziło ponad 80 osób.

Na uczestników czekała detektywistyczna gra te-
renowa w  budynku biblioteki pt. Tajemnicza sprawa 
w dwóch wariantach. Dorośli musieli odnaleźć sprawcę 
zbrodni popełnionej w bibliotece, a dzieci i młodzież - 
sprawcę bardzo śmiałej kradzieży cennego bibliotecz-
nego eksponatu - białego kruka. Zarówno młodsi, jak 
i  starsi czytelnicy znakomicie spisali się w  rolach de-
tektywów. Śledztwa zakończyły się sukcesem – zagadki 
rozwiązane, przestępcy zostali ujęci, a skradziona książ-
ka wróciła na swoje miejsce na półce.

Emocje wokół gry były różne. Była interesująca 
i wciągająca, momentami bardzo zawiła. Urozmaico-
na trasa gry i różne typy zadań oraz zagadek cieszyły 
się bardzo dużym zainteresowaniem. Uczestnicy mieli 
okazję pokazać swoje talenty plastyczne przy tworze-
niu rysopisu sprawcy. Prace wyszły super.

Oczywiście, każdy uczestnik gry został nagrodzony 
za swoje zaangażowanie w  prowadzonym śledztwie. 
Odbyły się także dwa seanse filmu Biuro detektywi-
styczne Lassego i Mai. Pierwsza tajemnica – pierwszy 
w języku ukraińskim, a drugi z polskim dubbingiem. 
Zakątek Wyobraźni zamienił się w  prawdziwe kino. 
W  Galerii na Piętrze można było przetestować gry 
planszowe z szerokiej oferty katalogu. Tu także przydał 
się spryt detektywa.

W  Sali Konferencyjnej miłośnicy gier RPG pod 
czujnym okiem Głowy Pełnej Przygód stawiali swoje 
pierwsze kroki w grach fabularnych. RPG (role-play-
ing game) to inaczej gra fabularna, oparta na narra-
cji prowadzonej przez mistrza gry. Gracze wcielili się 
w  rolę fikcyjnych postaci – bohaterów, łotrów, ba-
śniowych stworzeń, które przeżywają rozmaite przy-
gody wprost z fantastycznych książek, filmów, seriali. 
W  tego typu grach nigdy nie wiadomo co może się 
wydarzyć, wszystko zależy od wyobraźni grających 
i prowadzącego. Tu najważniejsza jest dobra zabawa. 
Zawiązana grupa jest już gotowa na kolejne spotkanie.

Źródło: UM Wejherowo

Za nami 
Noc Bibliotek

WEJHEROWO | Tegoroczna edycja Nocy Bibliotek odbyła się pod hasłem „To się 
musi powieść”. Hasło można było interpretować na wiele różnych sposobów.
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Trasa Kaszubska, to fragment drogi ekspresowej 
S6 Trójmiasto-Szczecin, która została tak popro-
wadzona, aby odciążyć Obwodnicę Trójmiasta oraz 
ominąć Gdynię, Rumię, Redę i Wejherowo. Budowa 
42-kilometrowej trasy między Gdynią a Bożympo-
lem trwa od marca 2019 roku. Pierwotnie zakłada-
no, że ruch na niej ruszy przed końcem 2021 r., ale 
terminu nie udało się dotrzymać.

Jak wyjaśnił Waldemar Chejmanowski zastępca 
dyrektora gdańskiego oddziału Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i  Autostrad, aktualnie na ukoń-
czeniu są prace pomiędzy węzłami Wielki Kack 
i Chwaszczyno oraz prace w zakresie budowy trze-
ciego pasa i jezdni zbierająco-rozprowadzających na 
węźle Wielki Kack.

- Największym wyzwaniem w  najbliższym czasie 
będzie przełożenie ruchu na wykonane już elemen-
ty, a  także uzupełnienie oznakowania poziomego 
i pionowego, do czego jest potrzebna w miarę dobra 
pogoda - mówił.

Budowa nowego połączenia drogowego wiąże się 
z  utrudnieniami w  ruchu, szczególnie na węzłach 
łączących ją z istniejącą i użytkowaną infrastrukturą 

drogową. Tak było jeszcze w tym tygodniu w rejonie 
węzła Wielki Kack, gdzie od 30 września wyłączony 
został z  ruchu jeden pas, co powodowało wieloki-
lometrowe korki. Wicedyrektor GDDKiA poinfor-
mował, że w najbliższym czasie jest planowana jesz-
cze jedna zmiana organizacji ruchu na Obwodnicy 
Trójmiasta.

- Będą to natomiast zmiany weekendowe, tak więc 
przy mniejszym natężeniu ruchu nie powinny one 
sprawiać tak dużych problemów - podkreślił.

Kierowcy nie mają wyjścia - muszą być cierpliwi 
i omijać korki, jak się da. Ale jeszcze tylko trochę, 
bo jest nadzieja, że ruch na Trasie wkrótce ruszy. 
Taką nadzieję wyraził Dyrektor Chejmanowski 
stwierdzając, że Trasą Kaszubską pojedziemy jesz-
cze w październiku.

- Jeżeli oczywiście będzie sprzyjająca pogoda i wy-
konawca się w tym zakresie zmobilizuje. Jeżeli nie, 
będzie to początek listopada - powiedział. 

Podsumowując, dwa czynniki zadecydują kiedy 
ruch na Trasie ruszy: względnie dobra pogoda i mo-
bilizacja wykonawcy.

Źródło: motoryzacja.interia.pl/ (5.10.2022r.)
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Trasa Kaszubska S6 
na ukończeniu! Kiedy nią 
pojedziemy?
POWIAT | Prace na odcinku drogi ekspresowej S6, tzw. Trasy Kaszubskiej są już na ukończeniu. Jest szansa, 
że pojedziemy nią jeszcze w październiku, a najpóźniej na początku listopada - zadecydują dwa czynniki.

Możesz się jej nauczyć na jednym z bez-
płatnych szkoleń, jakie odbywać się 
będą w ramach projektu który uzyskał 
wsparcie finansowe w ramach Wejhe-
rowskiego Budżetu Obywatelskiego.
Szkolenia "Pierwsza pomoc dla każ-
dego" to projekt, którego autorem jest 
Katarzyna Dowgan. Podczas szkolenia 
uczestnicy nabędą praktycznych umie-
jętności prawidłowego postępowania 
w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. 
Dodatkowo każdy uczestnik otrzyma sa-
szetkę pierwszej pomocy oraz podręczną 
instrukcję udzielania pierwszej pomocy.
Zajęcia prowadzone będą w Sali Kon-
ferencyjnej Urzędu Miasta ul. 12 Marca 
195 w dniach: 22 listopada i 5 grudnia 
oraz w świetlicy Osiedla Sucharskiego 
w dniu 8 listopada.
Szkolenia prowadzone będą w godzi-
nach 16:00 – 20:00. W każdym terminie 
w zajęciach może wziąć udział nie 

więcej niż 20 osób - decyduje kolejność 
zgłoszeń.
Imienne zgłoszenia z podaniem 
swoich danych osobowych oraz 

wybranym terminem szkolenia 
należy wysyłana adres mailowy: 
pierwszapomocwejherowo@gmail.com
źródło: UM Wejherowo

WEŹ UDZIAŁ W SZKOLENIU „PIERWSZA POMOC DLA KAŻDEGO”
WEJHEROWO | Możesz pomóc sobie, swoim bliskim lub osobom spotkanym na ulicy. Podstawowa wiedza z zakresu 
udzielania pierwszej pomocy może ocalić komuś życie.

fot. UM Wejherowo
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Piotr Biankowski zmierzył się z  maratonem pły-
wackim „20 mostów” wokół wyspy Manhattan, któ-
ry zaliczany jest do najbardziej prestiżowej w świecie 
pływania długodystansowego tzw. Potrójnej Korony 
Pływania (wraz z przepłynięciem kanału La Manche 
oraz kanału Catalina).

Z rzekami – East River z mostem Brooklińskim na 
granicy dzielnic Brooklyn i Queens, rzeką Harlem po-
między Manhattanem a Bronxem oraz potężną rzeką 
Hudson z widokiem na most Waszyngtona oddziela-
jącej Manhattan od stanu New Jersey zmierzył się 11 
października. Dystans 49 kilometrów pokonał w ciągu 
8 godzin i 2 minut.

Sportowiec ekstremalny z Rumi swój wyczyn zade-
dykował Fundacji Ronalda McDonalda obchodzącej 
w tym roku dwudziestolecie działalności. Pływak chce 
zebrać środki na wsparcie budowy nowego Domu 
Ronalda McDonalda W  Domu Ronalda McDonal-
da zatrzymują się rodzice najciężej chorych dzieci, 
leczonych na oddziałach onkologicznym, hematolo-
gicznym i kardiochirurgicznym szpitala, pochodzący 
z najodleglejszych miejsc. To także rodziny tych dzieci, 
które w szpitalu muszą zostać najdłużej. Pod dachem 

fundacyjnego domu w  bezpośrednim sąsiedztwie 
szpitala mogą mieszkać całe rodziny, aby zaoszczę-
dzić dziecku dodatkowego stresu związanego z długą 
rozłąką z najbliższymi. Dla rodziców możliwość bez-
płatnego mieszkania w komfortowych warunkach bli-
sko dziecka daje poczucie bezpieczeństwa i bezcenne 
wsparcie w tym trudnym okresie.

Dodajmy, że to były rugbista Arki Gdynia, obecnie 
triathlonista i jeden z najlepszych na świecie pływaków 
ekstremalnych. Ma na swoim koncie m.in. pokonanie 
Lodowej Mili (w temperaturze wody 1,2 ℃), jest kilku-
krotnym medalistą mistrzostw świata w tej dyscyplinie. 
Piotr to mistrz w  lodowym pływaniu przełamujący 
bariery zimna, wytrzymałości, szybkości. Organizu-
je coroczne międzynarodowe zawody Gdynia Winter 
Swimming Cup, w których startuje światowa czołówka 
zawodników specjalizujących się w zimowym pływaniu 
ekstremalnym. Niedawno jako pierwszy Polak przepły-
nął legendarne jezioro Loch Ness w Szkocji. Przepłynię-
cie akwenu liczącego 37 km zajęło mu nieco ponad 12 
godzin. Rok wcześniej, po 15 godzinach walki z żywio-
łem i  przebyciu aż 60 km, przepłynął w  ekstremalnie 
trudnych warunkach kanał La Manche.

Opłynął 
Manhattan

PŁYWANIE | Rumski sportowiec ekstremalny Piotr Biankowski jako trze-
ci Polak w historii opłynął wyspę Manhattan. W 8 godzin pokonał ponad 
49 kilometrów, by wspomóc budowę fundacyjnego domu Fundacja Ro-
nalda McDonalda.
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Na zawodników czekało pięć różnych 
dystansów poprowadzonych po terenie Nad-
leśnictwa Strzebielino i Lębork. Krajobraz był 
bardzo urozmaicony o kaszubskie góry, lasy 
i doliny. Pogoda jak najbardziej dopisała bie-
gaczom, co przełożyło się na wyniki. Przez 
cały czas trwania zmagań działało biegowe 
miasteczko ze strefami gastronomiczny-
mi, dobra muzyką i gadżetami. Na starcie 
jawiło się ponad 700 biegaczy i piechurów. 
POMERANIA TRAIL jest imprezą, w której 
można zbierać punkty kwalifikujące do naj-
większych zawodów w biegach górskich na 
świecie – Ultra-Trail du Mont-Blanc „UTMB”.
Poniżej wyniki na poszczególnych trasach:

Nordic Walking 10 km;
• Łyczywek Jan, Chojnice, czas: 01:27:38,
• Zawistowski Sylwester, Gdańsk, czas: 

01:28:16,
• Beszczyński Marek, Gdańsk, czas: 

01:32:10,
Nordic Walking 25 km;
• Błądek Rafał, Szczecin, czas:03:28:32,
• Ziółkowska Sylwia, Szczecin, czas: 

03:52:35,
• Podhajna Agnieszka, Gdańsk, czas: 

04:03:25,
Bieg10 m;
• Kreft Piotr, Płock, czas: 00:43:45,
• Wicenbach Arkadiusz, Pruszcz Gdański, 

czas: 00:44:09,

• Wnuk Damian, Wielki Klincz, czas: 
00:44:50,

Bieg 25;
• Tambasu Yury, Wysogotowo, czas: 

01:46:07,
• Śliwiński Jacek, Gdańsk, czas: 01:53:46,
• Hibner Waldemar, Koszalin, czas: 

01:53:59,
Bieg 43 km;
• Bartkowski Mariusz, Mszanowo, czas: 

03:39:50,
• Przybylski Krzysztof, Boreczno, czas: 

03:54:55,
• Bany Robert, Sokołówek, czas: 04:14:46,

Bieg 63 km;
• Kreft Dawid, Rumia, czas: 05:56:04
• Konieczki Dariusz, Wejherowo, czas: 

06:16:06
• Pettit Charles, Johannesburg, czas: 

06:18:56
Bieg 100 km;
• Reszke Filip, Wejherowo, 09:59:58
• Zakrzewski Maciej, Rumia, czas: 1:25:40
• Masiakowski Dawid, Szkocja, czas: 

10:28:17
Pierwszą z Pań jaka pojawiła się na mecie Ul-
tra 100 była Marlena Lewandowska z Torunia 
z czasem 11:43:41.
Więcej wyników znajduję się na stronie 
organizatora: pomeraniatrail.pl w zakładce 
wyniki.

IV POMERANIA TRAIL DOBIEGŁ DO METY
BIEGI | Piękne tereny zielone i pogoda sprzyjały zawodnikom biorącym udział w „Biegach 
górskich na Pomorzu”. Głównym ośrodkiem zawodów była Stajnia Barłomino.

fot. Pomerania Trail - Biegi Górskie na Pomorzu/fb

Było to bardzo zacięte i  wyrównane, trwające 
blisko 3 godziny, spotkanie. Przed ostatnią run-
dą gier przy stanie 4:4 do stołu podeszły Nuriya 
Zhaludok i Katarzyna Płotka, które pokonały od-
powiednio Paulinę Knyszewską i Wioletę Witkow-
ską-Krawczyk 3:1 i 3:0, dające drużynie z Luzina 
upragnione 2 punkty.

Drużyna wystąpiła w składzie: Magda Płotka, Ka-
tarzyna Płotka, Maja Garbino i Nuriya Zhaludok.

Mecenasem drużyny jest Energa z  Grupy OR-
LEN. Sponsorem tytularnym drużyny jest firma 

Mar Bruk ZRB z Luzina. Sponsorem głównym jest firma Lenap Hale z Gościcina. Ponadto drużynę wspierają: 
Gmina Luzino, Powiat Wejherowski, Leotour oraz Hydro-Bud z Odargowa.

Sekcja tenisa stołowego KTS-K GOSRiT Luzino to tegoroczny Wiodący Ludowy Zespół Sportowy.
Źródło: GOSRiT Luzino

Wyrównana walka
TENIS STOŁOWY | W 3 kolejce spotkań l Ligii Kobiet, podopieczne trenera Waldemara Płotka GOSRiT 
Energa Mar-Bruk ZRB Luzino pokonują we własnej hali, UKS Chrobry Międzyzdroje 6:4.
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Podejmowali zespół Energa Manekin Toruń II, 
mimo dużych wysiłków i  dopingu kibiców nie uda-
ło się pokonać przyjezdnych, przegrali 8:2. AT  Małe 
Trójmiasto zagrało w składzie: Paweł Lemański -1 pkt; 
debel Paweł Lemański, Mateusz Giełażyn -1 pkt; Alan 

Woś; Przemysław Perzyński. Niestety niezbyt udanie 
rozpoczęli sezon pierwszoligowcy z  Redy, w  sobot-
nim spotkaniu w Rumi po wyrównanych pojedynkach 
przegrali z KS AZS AWFiS Balta Gdańsk II 6:4.

źródło: UM Reda

I liga tenisa stołowego w Redzie
TENIS STOŁOWY | Po rozgrywanych meczach II ligi w sali Szkoły Podstawowej nr 2 im. Małego Trójmiasta Kaszub-
skiego w Redzie, w niedzielne popołudnie, 9 października zagościli pierwszoligowcy Kamix ATS Małe Trójmiasto Rumia.
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Po porażce na inaugurację z USAR Kwidzyn (26:30) 
Tytani pałali chęcią do zrehabilitowania się za tamten 
wynik. Przed własną publicznością chcieli zgarnąć 
komplet punktów. Już pierwsze fragmenty spotkania 
Jeziorakiem Iława pokazały, że spotkały się dwie bar-
dzo silne drużyny.

Do 22. minuty wynik na tablicy oscylował w oko-
licy remisu, a żadna z drużyn nie mogła powiększyć 
swojej przewagi na więcej niż dwa gole. Wtedy to 
szczypiorniści Tytanów postanowili przeprowadzić 
szturm na bramkę gości. Swoje trafienia zanotowali 
bracia Mikołaj i Radosław Sałata, celne rzuty dołożyli 
Wejher oraz Warmbier i to żółto-czerwoni schodzili 
do szatni jako prowadząca drużyna (14:9).

Po przerwie, gra wyglądała podobnie, cios za cios 
i wynik remisowy. Tytani, co prawda prowadzili już 
21:14, ale małe rozkojarzenie i celne trafienia rywa-
li doprowadziły do zniwelowania przewagi (21:18). 
Dalsza gra to celne trafienia w  obydwu zespołach 
i  ostatecznie to wejherowianie wygrali całe spotka-
nie 30:27, tym samym zdobywając pierwsze punkty 
w tym sezonie.

- Na początku bardzo dziękuję Jeziorakowi za fan-
tastyczną walkę, było to spotkanie fair, nie było żad-
nych zgrzytów, aczkolwiek widziałem, że zespół gości 
dał z siebie wszystko. Moje chłopaki też sporo biegali, 
niektórzy chcieli zmiany, także widać było, że serdu-
cho zostawili na parkiecie -przyznał na pomeczowej 
konferencji prasowej Robert Wicon, trener Tytanów. 

-  Jestem zadowolony z  przebiegu, może nie całego 
meczu, ale z  postawy zawodników. Zagrali dobrze 
w obronie, blok fajnie funkcjonował, bramka też po-
magała. Pierwsza połowa była pod kontrolą, w dru-
giej wkradło nam się trochę nerwowości, ale uspoko-
iliśmy to i było dobrze. Bardzo mnie cieszy, że dałem 
pograć wszystkim zawodnikom. Trochę się tylko zde-
nerwowałem, że w pewnym momencie moja drużyna 
zamiast kontrolować wynik, poszła na wymianę cio-
sów, ale to taka mała uwaga. Mecz na pewno podobał 
się kibicom, którym z tego miejsca bardzo dziękuję za 
tak liczne przybycie.

- Przede wszystkim gratuluję zespołowi z  Wejhe-
rowa. Przyjechaliśmy na bardzo ciężki teren. Zespół 
z Wejherowa postawił nam bardzo mocne warunki, 
ale uważam, że mieliśmy szansę na wygraną. Trochę 
za mało bramek rzuciliśmy w  pierwszej połowie – 
dziewięć to zdecydowanie za mało. W drugiej poło-
wie jeszcze próbowaliśmy wrócić do meczu, mieli-
śmy swoje szanse, próbowaliśmy różnych rozwiązań, 
ale raził brak skuteczności. Jeszcze raz dziękuję za 
walkę, było fair, obyło się bez brutalnych fauli także 
gratuluję wygranej jeszcze raz – powiedział z  kolei 
Kamil Krieger, szkoleniowiec Jezioraka.

Tytani: Warmbier (5), Mikołaj Sałata (5), Radosław 
Sałata (5), Jurkiewicz (3), Wicki (3), Bartoś (2), Przy-
manowski (2), Wejher (2), Pohnke (2), Nowosad (1), 
Cholcha, Koss, Pałkowski, Rompa, Klaman, Maksy-
milian Sałata.

„Moje chłopaki 
zostawiły serducho 
na parkiecie”

PIŁKA RĘCZNA | W drugim swoim meczu w sezonie 2022/2023 w I lidze 
w grupie A Tytani Wejherowo przed własną publicznością pokonali Jezio-
rak Iława 30:27. Walka trwała do ostatnich minut spotkania.
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Tytuł Wicemistrzyni Świata w kickboxingu 
light contact juniorek +70 zdobyła Żaneta 
Stenka z GOSRiT Luzino na Mistrzostwach 
odbywających się we włoskim Lido di Jeso-
lo. Teraz Żanetę czeka okres roztrenowania, 
a już w listopadzie zawodniczka wznowi 
treningi i przygotowywać się będzie do 
nowego sezonu, podczas którego odbędą 
się turnieje kontrolne oraz najważniejsza 
impreza w roku - Mistrzostwa Polski, w któ-
rych zwycięstwo da Żanecie możliwość 
startu w Mistrzostwach Europy, które odbyć 
mają się w Turcji.
- Jest to kolejny, historyczny sukces Żanety, 
podopiecznej trenerów Rafała Karcza oraz 
Pauliny Stenka, starszej siostry Żanety. 
Jest to również sukces Klubu GOSRiT 
z Luzina oraz naszego Stowarzyszenia. 
Poprzez konsekwentną realizację założeń 
i programu treningowego, często nadludzką 

pracę i kompletne poświęcenie aż po tytuł 
Wicemistrzyni Świata. Za rok zawojujemy 
ponownie ŚWIAT - wychwalało zawodniczkę 
w mediach społecznościowych Wejherow-
skie Stowarzyszenie Sportowe.
Polski Związek Kickboxingu wystawił na ten 
turniej rekordową, bo ponad 160 osobową 
Reprezentację, zdobywając w różnych for-
mułach, kategoriach wiekowych i wagowych 
aż 84 medale, w tym 16 złotych, 28 srebr-
nych oraz 40 brązowych.
W kategorii full contact juniorów zawodnicy 
sięgnęli aż po 9 tytułów Mistrza Świata, 7 
tytułów wicemistrzowskich i 7 brązowych 
medali. To łącznie nieprawdopodobna 
liczba 23 medali. Polscy kickboxerzy zajęli 
1 miejsce w klasyfikacji tej formuły oraz 
uplasowali się na 5 miejscu w klasyfikacji 
generalnej Mistrzostw Świata. Klasyfikację 
generalną wygrała reprezentacja Bułgarii.

SUKCES NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ
KICKBOXING | W Mistrzostwach Świata w kickboxing udział wzięło ponad 2000 zawodników 
z całego świata. W tym oczywiście reprezentacja Polski, a w niej zawodniczka z Luzina.

fot. GOSRiT Luzino/fb 

Mecz WKS Gryfa Wejherowo z MKS Władysławowo 
był jednym z pierwszych rozegranych w ramach V run-
dy pomorskiego okręgowego Pucharu Polski w grupie 
gdańskiej. Już po pierwszych 45. minutach podopieczni 
trenera Grzegorza Nicińskiego prowadzili 2:0 po golach 
Karola Baranowskiego i Krystiana Faltyńskiego.

Po zmianie stron kolejne trafienia dołożyli Damian 
Lisiecki, Paskal Czaja oraz Bartłomiej Iwański. Przy-

pomnijmy, że Gryf w poprzedniej rundzie wyelimi-
nował Kaszubię Kościerzyna (4:0).

We środę, 12 października rozegrane zostaną ko-
lejne mecze w  ramach V rundy. Wśród nich m.in. 
Orlęta Reda na wyjeździe zagrają z Centrum Pelplin 
(godz. 16), Wikęd Luzino w Gdyni zmierzy się z Bał-
tykiem II (godz. 16), a Stolem Gniewino uda się do 
Skarszew na spotkanie z Wietcisą (godz. 15.30).

Gryf rozgromił MKS 
i przeszedł do kolejnej rundy
PIŁKA NOŻNA | Aż pięć bramek strzelili żółto-czarni nie tracąc żadnej na Wzgórzu Wolności w spotkaniu 
z MKS Władysławowo. We wtorkowe (11 października) popołudnie dzięki wygranej WKS Gryf Wejherowo 
awansował do VI rundy okręgowego Pucharu Polski.

Jesteś na wydarzeniu sportowym? Prześlij nam zdjęcie!
redakcja@expressy.pl
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