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Wejherowski oddział Polskiego Związku 
Hodowców Gołębi Pocztowych obchodzi 
100-lecie działalności. Jubileusz był okazją 
do podziękowań, gratulacji i uhonorowania 
najlepszych hodowców. Gratulacje w imie-
niu prezydenta Wejherowa Krzysztofa 
Hildebrandta przekazał Bogusław Suwara, 
sekretarz miasta.
Wejherowski oddział Polskiego Związku 
Hodowców Gołębi Pocztowych liczy ponad 
100 hodowców, jak powiedział Marek 
Klas, sekretarz zarządu wejherowskiego 
oddziału PZHGP. Podczas uroczystości 
jubileuszu 100-lecia oddziału zaprezento-
wano osiągnięcia hodowców, uhonorowa-

no zwycięzców i podziękowano osobom 
wspierającym działalność związku. Prezes 
wejherowskiego oddziału Sławomir Cyman 
przekazał podziękowanie za wsparcie m.in. 
prezydentowi Wejherowa Krzysztofowi 
Hildebrandtowi.
- Gratuluję zaszczytnego jubileuszu, ale 
także osiągnięć w dziedzinie upowszech-
niania i propagowania hodowli tych ptaków 
– powiedział Bogusław Suwara, sekretarz 
miasta Wejherowa wręczając gratulacje 
w imieniu prezydenta Wejherowa.
Na uroczystości obecny był także wejhe-
rowski radny Rafał Szlas.
Źródło: UM Wejherowo

100-LECIE HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
WEJHEROWO | Są bardzo wytrwałe, inteligentne i szybkie. Hodowla gołębi pocztowych 
dla wielu osób jest największą pasją w ich życiu.

fot. UM Wejherowo

Zakończyła się ocena projektów zgłoszonych 
w  obecnej edycji budżetu obywatelskiego, której 
dokonała Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego. 
Oceniono projekty pod względem prawidłowości 
ich przygotowania oraz przeanalizowano możli-
wość ich realizacji w ciągu roku budżetowego.

- Do Urzędu wpłynęło łącznie 14 projektów, we-
ryfikację pomyślnie przeszło 8 projektów, na któ-
re będzie można głosować od 15 do 30 listopada. 
Analizowano pod względem formalnym między 
innymi to, czy wniosek został złożony w terminie 
i  na prawidłowym formularzu, czy zawierał wy-
maganą listę poparcia. Brano również pod uwagę 
założone ramy finansowe i racjonalne gospodaro-
wanie środkami publicznymi, status nieruchomo-
ści oraz aspekty techniczne i zgodność z zadaniami 
własnymi miasta- mówi Hanna Janiak Sekretarz 
Miasta Redy.

Lista projektów do głosowania znajduje się na 
stronie www.bo.reda.pl, w  zakładce „zgłoszone 
projekty”. Jeżeli projekt ma status „opinia pozy-
tywna”, to znaczy, że można na niego głosować, 
jeżeli status brzmi „opinia negatywna”, to niestety 
projekt został odrzucony – dodaje Hanna Janiak.

Każdy mieszkaniec miasta Redy może oddać jeden 

głos na jeden projekt. Głos można oddać wyłącznie 
elektronicznie od 15 do 30 listopada. Na Budżet 
Obywatelski w roku 2023 Reda przeznacza 400 ty-
sięcy złotych. Ogłoszenie wyników nastąpi do 7 
grudnia. Projekty inwestycyjne wybrane do realiza-
cji zadania „Budżet Obywatelski 2023” przekazane 
zostaną do wykonania do referatów Urzędu Miasta 
w Redzie lub jednostek organizacyjnych Miasta.

Zagłosować można na:
1. Świat leśnych zwierząt. Ścieżka edukacyjna.
2. Więcej zieleni – miasto odmieni! Parki kie-
szonkowe przy ul. Norwida.
3. Podwórko Betlejem – rozbudowa miejsca dla 
sportu i rekreacji w dzielnicy Betlejem.
4. Taras Widokowy na Stadion MOSiR ze szkla-
nym ogródkiem przed restauracją „Dobra Strefa”.
5. Wykonanie bezpiecznej nawierzchni do siat-
kówki z wykorzystaniem do badmintona i innych 
gier zespołowych.
6. POCKET PARKS – Park kieszonkowy.
7. Rozbieg z zeskokiem do skoku w dal.
8. Renowacja i  modernizacja placu zabaw przy 
Szkole Podstawowej nr 5 im. Jana Drzeżdżona 
w Redzie przy ulicy Rekowskiej 36.
źródło: UM Reda
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Głosujmy, bo warto ! 
Ruszył Budżet Obywatelski
REDA | 15 listopada rusza głosowanie na projekty redzkiego Budżetu Obywatelskiego, które potrwa do 30 listopada.

Gminna delegacja na obchodach
GMINA SZEMUD | Reprezentacja Gminy Szemud uczestniczyła w wielkim święcie patriotycznym Gminy Chełmża.

Zaprzyjaźniona gmina 6 listopada zorga-
nizowała huczne obchody 104. Rocznicy 
Odzyskania Niepodległości. Główne uro-
czystości odbyły się w Miejscu Pamięci Ko-
piec „Ziemia Polaków” w Kończewicach.

Wójt Gminy Szemud Ryszard Kalkow-
ski wraz z  Sekretarzem Gminy Barbarą 
Rzeszewicz, Przewodniczącą Rady Gminy 
Szemud Aleksandrą Perz i Radnymi Gmi-
ny odśpiewali uroczyście hymn kaszubski 
„Marsz Kaszubski”. Następnie przy muzyce 
i śpiewie zespołu „Polskie Kwiaty” uroczy-
stość kontynuowano w  miejscowej Szkole 
Podstawowej.

- Dziękujemy całemu samorządowi oraz 
Wójtowi Gminy Chełmża Jackowi Czar-
neckiemu za zaproszenie i gratulujemy or-
ganizacji wspaniałych obchodów Narodo-
wego Święta Niepodległości – odpowiada 
Urząd Gminy Szemud.

Źródło: UG Szemud fo
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W spotkaniu wzięli udział lokalni 
przedsiębiorcy, którzy chcą współpra-
cować ze spółką Polskie Elektrownie 
Jądrowe i aktywnie włączyć się w to 
przedsięwzięcie.
Spotkanie zbiegło się z uchwałą rządu 
w sprawie budowy wielkoskalowych 
elektrowni jądrowych w Polsce, w tym  
budowy pierwszej elektrowni jądrowej 
w lokalizacji Lubiatowo – Kopalino. 
Prace mają ruszyć w 2026 r., a pierwszy 
reaktor ma zacząć pracować w 2033 r.
– To bardzo ważne z punktu rozwoju 
powiatu, aby lokalni pracodawcy byli 
włączeni w proces budowy elektrowni 
jądrowej. Mamy na naszym terenie 
bardzo duże firmy o różnych specja-
lizacjach, które mogą wziąć udział 
w tworzeniu infrastruktury towarzy-
szącej – mówi Starosta Wejherowski 
Gabriela Lisius.

Podczas wydarzenia poinformowano 
o aktualnie toczących się pracach oraz 
zmianach przy inwestycjach towa-
rzyszących, m.in. o dwóch wariantach 
drogi krajowej do elektrowni czy nowej 
koncepcji przebiegu linii kolejowej, 

o co wnioskował wójt gminy Chocze-
wo. Chodziło o zachowanie walorów 
turystycznych miejscowości Stilo 
i Sasino.
Źródło: Starostwo Powiatowe w Wej-
herowie

KONWENT POD ZNAKIEM BUDOWY ELEKTROWNI
POWIAT | W Starostwie Powiatowym w Wejherowie odbył się Konwent Samorządowy Powiatu Wejherowskiego, który 
poświęcony był budowie pierwszej elektrowni jądrowej w gminie Choczewo i infrastrukturze towarzyszącej.

fot. Starostwo Powiatowe w Wejherowie

Głównym celem akcji „Zieleń na mur-
-beton” jest przeciwdziałanie zmianom 
klimatu i  poprawa jakości powietrza, 
którym wszyscy oddychamy. Przedsię-
wzięcie stanowi również odpowiedź na 
rosnące oczekiwania mieszkańców Rumi 
względem najbliższego otoczenia, którzy 
często powtarzają: „więcej zieleni, mniej 
betonu”. Aby dołączyć do przedsięwzię-
cia, chętni musieli przekazać dowolną 
kwotę na zakup drzew lub krzewów, 
usługę ich posadzenia bądź przygotowa-
nie terenu zielonego. Pozostałymi kwe-
stiami, takimi jak zasadzenie odpowied-
nich roślin czy wybór miejsca, zajęli się 
pracownicy urzędu.

Ostatecznie akcję wsparło kwotą 55 tys. 
zł 10 przedsiębiorstw związanych z  mia-
stem. Część zakupionych drzew przedsię-

biorcy własnoręcznie zasadzili w pobliżu 
skrzyżowania ul. Gdańskiej i Katowickiej. 
Do końca listopada kolejne rośliny zo-
staną zasadzone m.in. przy ul. Bukowej, 
Pomorskiej, Dębogórskiej czy Łokietka. 
Będą to lipy, ambrowce, wiśnie piłkowane 

oraz katalpy – gatunki mające duże szanse 
na przetrwanie w miejskich warunkach.

- Bardzo chciałbym państwu podzięko-
wać, ponieważ dzięki wam nasze miasto 
zmienia się na lepsze: bardziej ekologiczne 
i bardziej przyjazne. Państwa udział w tej 
akcji świadczy o  tym, że ekologia, zieleń 
i to, aby w naszym mieście było możliwie 
najprzyjemniej, jest dla was bardzo waż-
ne – powiedział Ariel Sinicki, wicebur-
mistrz Rumi. – Między innymi dzięki tym 
drzewom to miejsce niedługo zmieni się 
w piękną, zagospodarowaną zieloną prze-
strzeń, stanie się po prostu piękniejsze 
i lepsze, a to jest dopiero pierwsza edycja 
naszej akcji. Będą kolejne, więc zapraszam 
do zaangażowania się. Raz jeszcze dzięku-
ję – dodał.

Źródło: UM Rumia

„Zieleń na mur-beton”. W Rumi 
przybyło 71 drzew

RUMIA | W ramach miejskiej akcji społecznej „Zieleń na mur-beton” rumscy przedsię-
biorcy zakupili 71 drzew i własnoręcznie je zasadzili w miejskiej przestrzeni. To była 
pierwsza odsłona akcji.

fo
t. 

U
M

 R
um

ia



www.gwe24.pl/aktualności Czwartek, 10 listopada 20224

OGŁOSZENIE 53/2022/PR-Media-Group/DB

OGŁOSZENIE 102/2022/PR-Media-Group/DB

Tym razem miał miejsce odbiór przebudo-
wanego, wyniesionego  przejścia dla pieszych 
na ulicy Słonecznej w  Gościcinie. Pierwotnie 
planowana była budowa zwężenia, jednakże 
na wniosek mieszkańców ostatecznie podjęto 
decyzję o lokalizacji wyniesionego przejścia dla 
pieszych wraz z  doświetleniem, chodnikami 
stanowiącymi dojście do przejścia dla pieszych 
oraz zjazdów, oznakowaniem pionowym i  po-

ziomym oraz wprowadzeniem na przedmioto-
wym odcinku strefy ograniczonej prędkości do 
30 km/h. Zadanie jest ukierunkowana na zwięk-
szenie ochrony uczestników ruchu oraz stwo-
rzenie bezpiecznej infrastruktury drogowej.

Koszt całej inwestycji wynosił 312 361,32 zł 
z czego 200 000 złotych pochodziło z dofinan-
sowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Jest to jedna z  czterech inwestycji po-
prawiającej bezpieczeństwo, które zostały 
zrealizowane w  bieżącym roku. Łącznie na 
wszystkie inwestycje wydano ponad 1,4 mi-
liona złotych przy dofinansowaniu w kwocie 
800 tysięcy złotych z  Rządowego Funduszy 
Rozwoju Dróg.

Źródło: UG Wejherowo
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Kolejne przebudowane przejście w gminie
GMINA WEJHEROWO | Kolejne przebudowane przejście dla pieszych zostało oddane do użytku na terenie Gminy Wejherowo.

Konkurs odbywa się w dwóch katego-
riach „Wieś” i „Zagroda” i podzielony 
jest na trzy etapy: gminny, powiatowy 
i wojewódzki. Konkursowa komisja ocenia 
m.in. wygląd zabudowań, pielęgnowanie 
miejscowej tradycji czy też promowanie 
lokalnych produktów. W powiatowej 
edycji konkursu tytuł najpiękniejszej wsi 
wywalczyła miejscowość Jeżewo w Gmi-
nie Łęczyce, drugie miejsce przypadło 
wsi Strzepcz w Gminie Linia. W kategorii 
„Zagroda” zwyciężyła posesja Państwa 
Katarzyny i Dariusza Kotłowskich, drugie 
Pana Jana Krawczyka, a trzecie Państwa 
Mirosławy i Jerzego Kotłowskich.
Warto dodać, że w edycji wojewódzkiej 
zagroda Państwa Katarzyny i Dariusza 

Kotłowskich z Gminy Linia uplasowała 
się na drugim miejscu.
– Konkurs ,,Piękna Wieś Pomorska” 
pokazuje jak na przestrzeni lat zmie-
niają się powiatowe wsie, jak pięknieją 

i z jakim wielkim zaangażowaniem dbają 
o nie ich właściciele – mówi Starosta 
Wejherowski Gabriela Lisius.
Źródło: Starostwo Powiatowe 
w Wejherowie

WYŁONIONO ZWYCIĘZCÓW POWIATOWEGO KONKURSU
POWIAT | W Lini odbyło się rozstrzygnięcie powiatowej edycji konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2022”. Głównymi cela-
mi konkursu są m. in. poprawa jakości i atrakcyjności obszarów wiejskich, ochrona wartości krajobrazu przyrodniczego 
oraz integracja społeczności lokalnej.

fot. Starostwo Powiatowe w Wejherowie

Starosta Wejherowski Gabriela Lisius i Prezy-
dent Miasta Wejherowa Krzysztof Hildebrandt 
zapraszają 11 listopada mieszkańców Wejhero-
wa na obchody Dnia Niepodległości w Wejhe-
rowie. Tego dnia w mieście odbędzie się szereg 
wydarzeń patriotycznych.

Obchody rozpocznie o  godz. 10 Niepodle-
głościowy Marsz Nordic Walking, który wy-

ruszy sprzed wejherowskiego Ratusza. O godz. 
11 w  kościele pw. Trójcy Świętej odprawiona 
zostanie msza św. w intencji Ojczyzny.

PARADA NIEPODLEGŁOŚCIOWA
Głównym punktem uroczystości będzie bia-

ło-czerwona parada niepodległościowa, która 
wyruszy sprzed wejherowskiego ratusza do 

Parku Miejskiego w Wejherowie, gdzie ok. 13 
rozpocznie się wspólne świętowanie. W  par-
ku czeka na uczestników parady wiele atrakcji 
m.in. będzie można oglądać zabytkowe, woj-
skowe i  pożarnicze pojazdy, skosztować woj-
skowej grochówki i uczestniczyć we wspólnym 
śpiewaniu pieśni patriotycznych.

Źródło: UM Wejherowo
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Uroczyste obchody Dnia Niepodległości
WEJHEROWO | 11 listopada będziemy świętować 104. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Tego dnia ulicami Wejherowa 
przejdzie wielka parada niepodległościowa. Z tej okazji warto też przyozdobić biało-czerwoną flagą swój dom, okno czy balkon.

Dodaj ogłoszenie
w naszej gazecie!

Skontaktuj się:

660 731 138
d.bieszke@expressy.pl
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- Nasza młodzież jest wybitnie uzdol-
niona i swoją pracą osiąga wielkie suk-
cesy – infrmuje Urząd Gminy Szemud.

Przyznano również stypendia za 
szczególne osiągnięcia oraz jednora-
zowe stypendium specjalne dla Ceza-
rego Reczka za zdobycie Mistrzostwa 
Świata w kategorii Fitness Show w Bu-
dapeszcie. Podczas sesji Wójt Kalkow-
ski pogratulował również urzędnikom 
oraz Sekretarzowi Gminy Szemud 
Barbarze Rzeszewicz zdobycia nagro-
dy na VI Krajowym Kongresie Sekre-
tarzy w Warszawie. Szemudzki samo-
rząd został doceniony za wdrożenie 
innowacyjnych sposobów obsługi 
klienta.

Uczniowie Szkół Podstawowych:
1) Martyna Ptach - Szkoła Podsta-

wowa im. mjr. Henryka Sucharskiego 
w Szemudzie,

2) Agata Damps – Szkoła Podstawo-
wa w Częstkowie,

3) Zuzanna Stolc - Szkoła Podstawo-
wa im. Jana Pawła II w Łebnie,

4) Dorota Dunst - Szkoła Podsta-

wowa im. mjr. Henryka Sucharskiego 
w Szemudzie,

5) Inga Lieske - Szkoła Podstawowa 
im. mjr. Henryka Sucharskiego w Sze-
mudzie,

6) Dominka Czoska – Szkoła Pod-
stawowa z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Bohaterów Westerplatte w Kielnie,

7) Paweł Szlas - Szkoła Podstawowa 
im. mjr. Henryka Sucharskiego w Sze-
mudzie.

Uczniowie szkół średnich:
1) Ada Kruczkowska - III Liceum 

Ogólnokształcące z Oddziałami Dwu-
języcznymi im. Bohaterów Westerplat-
te w Gdańsku,

2) Karolina Porębska - I  Liceum 
Ogólnokształcące im. Króla Jana III 
Sobieskiego w Wejherowie,

3) Olivier Falba - XVII Liceum Ogól-
nokształcące w Gdyni,

4) Julia Konkel – Powiatowy Zespół 
Szkół nr 3 im. Ks. Edmunda Roszczy-
nialskiego w Wejherowie.

Studenci:
1) Paweł Wilczewski - University of 

Leeds England,
2) Katarzyna Kania - Politechnika 

Warszawska,
3) Kamila Lademan – Politechnika 

Bydgoska.
Stypendia za szczególne osiągnięcia 

w dziedzinie kultury i/lub sportu:
1) Marta Lidzbarska – osiągnięcia 

w  dziedzinie kultury: konkursu recy-
tatorskie, koncerty chóru „Pro Gloria 
Dei", opracowanie artykułu „Ach ja-
kież piękne są Kaszuby" do wydania 
kwartalnika „Zupełnie Inny Świat",

2) Urszula Cempa - osiągnięcia 
w dziedzinie kultury: konkursy recyta-
torskie, również w języku kaszubskim,

3) Maja Kwidzińska - osiągnięcia 
w dziedzinie sportu: jazda figurowa na 
rolkach,

4) Mikołaj Kozel - osiągnięcia w dzie-
dzinie sportu: sztafetowy bieg na orien-
tację.

Jednorazowe stypendia specjalne:
1) Cezary Reczek - osiągnięcia 

w dziedzinie sportu: fitness sportowy.
Źródło: UG Szemud

Stypendia dla zdolnej młodzieży
GMINA SZEMUD | Podczas ostatniej XXXIX Sesji Gminy Szemud dnia 4 listopada 
Wójt Gminy Szemud Ryszard Kalkowski wręczył stypendia oraz złożył gratulacje 
najbardziej wybitnym uczniom i studentom.
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Pieniądze przeznaczone zostaną 
na zakup sprzętu, umunduro-
wania, wyposażenia osobistego 
oraz sprzętu teleinformatycz-
nego. Promesy przedstawicie-
lom jednostek OSP wręczył 
Sekretarz Stanu w Ministerstwie 
Funduszy i Polityki Regionalnej 
Marcin Horała.
– Na terenie powiatu działa 40 
Ochotniczych Straży Pożar-
nych, które zachęcają dzieci 
i młodzież do udzielania się 
społecznie i pomagania innym 
ludziom. Część z tych młodych 
ludzi w przyszłości być może 
zasili szeregi Ochotniczej lub 
Państwowej Straży Pożarnej – 
mówi Wicestarosta Wejherowski 
Jacek Thiel.
W wydarzeniu wzięli udział 
m.in. Pomorski Komendant 

Wojewódzki PSP nadbryg. Piotr 
Socha,  Komendant Powiatowy 
PSP w Wejherowie st. bryg. Ja-
cek Niewęgłowski, Wicestarosta 
Wejherowski Jacek Thiel, Wójt 
Gminy Wejherowo Przemysław 
Kiedrowski oraz zaproszeni 
goście.
Młodzieżowa Drużyna Pożarni-
cza to komórka organizacyjna 
jednostki OSP, która powoły-
wana jest w celu szerszego 
zainteresowania młodzieży 
działalnością społeczną na rzecz 
ochrony przeciwpożarowej oraz 
przygotowania jej do bezinte-
resownej służby w szeregach 
OSP. Członkami MDP mogą być 
dziewczęta i chłopcy w wieku 
do 18 lat.
Źródło: Starostwo Powiatowe 
w Wejherowie

PROMESY NA DZIAŁALNOŚĆ MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH Z POWIATU
POWIAT | 30 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu wejherowskiego otrzymało promesy na dofinansowanie działalności Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 
w ramach zadania pn. „Przygotowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”.

fot. Starostwo Powiatowe w Wejherowie
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Wystawa była elementem obchodów Roku Józefa 
Wybickiego, a obejrzało ją ponad 600 osób. Więk-
szość z nich stanowili uczniowie Szkoły Podstawo-
wej nr 9 im. Józefa Wybickiego.
Ewelina Magdziarczyk-Plebanek, dyrektor wejhe-
rowskiej Miejskiej Biblioteki Publicznej, otworzyła 
wydarzenie panelem dyskusyjnym z  kuratorem wy-
stawy – dr. Piotrem Kąkolem z  Instytutu Filologii 
Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. W rozmowie roz-
wikłano „pułapki językowe” Mazurka Dąbrowskiego. 
Omówione zostały inscenizacje teatralne sztuk Józefa 
Wybickiego, prezentowane zarówno na deskach te-
atrów zawodowych i  amatorskich, niejednokrotnie 

prowadzonych przez samego Wybickiego. Dopeł-
nieniem wieczoru, była prezentacja fragmentów 
twórczości, w  tym m.in. komedii Kulig pióra Józefa 
Wybickiego, w  interpretacji aktorów z  bibliotecznej 
grupy teatralnej „Errata”.
Aktorzy „Erraty”, poprzez ponadczasową interpreta-
cję twórczości Wybickiego, ukazali esencję prawdzi-
wego aktorstwa, oddającą ducha jego utworów.
Wśród gości spotkania byli m.in. Arkadiusz Krasz-
kiewicz, zastępca prezydenta Miasta Wejherowa oraz 
Tomasz Fopke, dyrektor Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.
Źródło: UM Wejherowo

Finisaż wystawy 
w bibliotece

WEJHEROWO | W  wejherowskiej bibliotece odbył się finisaż wystawy 
„Józef Wybicki literacki i teatralny". Dokumenty i eksponaty prezentowa-
ne na wystawie pochodzą z różnych instytucji i kolekcji osób prywatnych, 
które wyraziły zgodę na ich wykorzystanie przy tworzeniu wystawy.
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Akwaforty Rembrandta to 
mniej znana część jego spu-
ścizny. Renowacją matryc 
Rembrandta zajął się Georges 
Duplessis, dyrektor francu-
skiej Biblioteki Narodowej 
przy Luwrze i  konserwator 
paryskiego Cabinet des Es-
tampes (Gabinetu Rycin), 
któremu rząd Francji zlecił 
uratowanie przed zniszcze-
niem grafik Rembrandta. 
Wówczas Armand Durand, 
ponad 200 lat po powstaniu 
matryc wykonał z nich odbit-
ki grafik.

W  Luzinie będzie można 
zobaczyć pięćdziesiąt z około 
trzystu prac holenderskiego 
mistrza powstałych w  latach 
1628-1665. Widzimy na nich 

ludzi, pejzaże oraz sceny ro-
dzajowe, w  tym ukazujące 
biblijne wydarzenia. Autor, 
podobnie jak w obrazach, tak 
i  w  grafikach wykorzystuje 
światłocień, który buduje 
świat przedstawiony dzieł. 
Prace będzie można oglądać 
do 30.12.2022 r. Podczas 
wernisażu improwizacja 
na  skrzypcach w wykonaniu 
Michał Skrzypek Violini Cie-
śluk do performance  Teater 
Zymk pt. "Widocéniô".

W czasie wystawy odbędzie 
się oprowadzanie po ekspo-
zycji w języku kaszubskim.

Wydarzenie odbędzie się 
o godzinie 18:00 w czwartek 
10 listopada.

Źródło: UG Luzinofo
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Niezwykła wystawa Rembrandta
GMINA LUZINO | W Galerii Luzino odbędzie się inauguracja wyjątkowej wystawy z cyklu ArtGOK 
Luzino, na której zostaną zaprezentowane grafiki, które powstały z oryginalnych matryc Rembrandta.

Garść kreatywności, szczypta samody-
scypliny i  sporo zaangażowania – tyle wy-
starczyło, aby zamknąć opowieść w  jednej 
minucie. Pomysłowość i  film trwający 60 
sekund – to jedyne wymogi, jakie musieli 
spełnić uczestnicy konkursu.

Mariusz Wirski zdobył I nagrodę w kate-
gorii "Mini-dokument" podczas tegorocz-
nego Festiwalu Filmów Jednominutowych 
w  Gdańsku. W  nagrodzonym filmie autor 
odwiedza z  kamerą rodzinne mieszkanie, 
w  którym po śmierci jego babci już nikt 
nie pozostał. Pusta przestrzeń skłania go do 
wspomnień, do czasów, w których w domu 
panował gwar i  śmiech. Przeszłość i  teraź-
niejszość splatają się na krótki moment 
w  jednym ciągu czasowym. Opowieść 
stanowi wycinek historii pewnej rodziny, 
zamknięty w  tytułowych kilkudziesięciu 
metrach kwadratowych. Film ten jest rów-
nocześnie zapowiedzią dłuższego doku-
mentu, który ukaże się w  przyszłym roku 
„Album rodzinny”, do którego autor wybrał 
ujęcia ze swojego archiwum domowego, re-
alizowane w ciągu prawie 30 lat przez niego 
i jego najbliższych.

Wejherowianin Mariusz Wirski jest re-
żyserem i  animatorem kultury. Absolwent 

Filologii polskiej, studiów doktoranckich na Uniwersytecie Gdańskim oraz Szkoły Wajdy w Warszawie. 
Autor filmów niezależnych i offowych, głównie dokumentów i dzieł eksperymentalnych. Współzałożyciel 
grupy MWM Art Film.

Źródło: UM Wejherowo
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Mini-dokument wejherowianina 
nagrodzony na festiwalu
WEJHEROWO | Film dokumentalny wejherowianina Mariusza Wirskiego „53 m2” zdobył pierwszą 
nagrodę w kategorii "Mini-dokument" podczas tegorocznego Festiwalu Filmów Jednominutowych 
w Gdańsku. Zdjęcia do filmu powstały w Wejherowie.

- Pragniemy serdecznie zaprosić w imieniu 
Wójta Gminy Szemud, Przewodniczącej Rady 
Gminy Szemud i Proboszcza Parafii pw. Św. 
Wojciecha Biskupa i Męczennika w Kielnie 
wszystkich mieszkańców oraz sympatyków 

gminy na wspólne świętowanie już 11 listopa-
da – zapowiada Urząd Gminy Szemud.
O godzinie 11:00 w kościele parafialnym 
w Kielnie rozpocznie się uroczysta Msza 
Święta w intencji Ojczyzny i Gminy Szemud. 
To święto zainauguruje Jubileusz 50-lecia 
Gminy Szemud. W ten podniosły czas gmina 
wchodzi już od początku 2023 roku.
Teraz 11 listopada zostanie stworzony 
wielki szpaler wraz z 50-cioma flagami 
samorządu. W tym dniu każde sołectwo 
będzie miało swoją reprezentację.
Przyjdźmy i pokażmy swój patriotyzm i mi-
łość do Wielkiej i Małej Ojczyzny.
• 11:00 – Msza św. w intencji Ojczyzny od- 
prawiona zostanie w kościele parafialnym 
w Kielnie.
• 11:50 – Oddanie czci pomordowanym za 
Ojczyznę przy odnowionym Pomniku Par-
tyzantów TOW Gryf Pomorski na cmenta-
rzu w Kielnie
• 12:00 – start biegu na symbolicznym 
dystansie 1918 m – bez wcześniejszych 
zapisów. Każdy uczestnik otrzyma pamiąt-
kowy medal.
• 12:05 – Uroczysty przemarsz ulicami 
Kielna z miejsca pamięci do Centrum Spor-
towego w Kielnie.
• 12:15 – Ciepły poczęstunek.
• 12:30 – Koncert Gminnej Orkiestry Dętej 
oraz śpiew pieśni patriotycznych „Razem 
dla Niepodległej”.
Źródło: UG Szemud

FLAGI GMINY SZEMUD NA 50-LECIE 
OZDOBIŁY KOŚCIÓŁ PARAFIALNY W KIELNIE
GMINA SZEMUD | Tegoroczne, uroczyste obchody dnia 11 listopada połączone będą 
z urodzinami gminy. Na tę okazję przygotowano wiele atrakcji.

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

ŚP. EDMUNDA KAMIŃSKIEGO

Był inicjatorem powstania i wieloletnim pracownikiem Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej  w Wejherowie, 
przewodniczącym Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Jakuba Wejhera oraz Laureatem Medalu „Za Zasługi dla Powiatu 

Wejherowskiego” i Nagrody Remusa, przyznanej przez Zarząd Powiatu Wejherowskiego za działalność na rzecz regionu.
Całe swoje życie poświęcił propagowaniu, upamiętnianiu i dokumentowaniu  

historii, tradycji i obyczajów kultury kaszubskiej.

Niech spoczywa w pokoju.

Najszczersze wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim
składają:

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

zasłużonego działacza kaszubskiego, dokumentalisty, muzeologa, bibliofila, fotografika, współzałożyciela i działacza 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, autora kilkuset publikacji oraz członka Towarzystwa Śpiewaczego im. Jana Trepczyka.

Przewodniczący Rady
Powiatu Wejherowskiego

Józef Reszke
wraz z Radnymi

Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius

wraz z Zarządem Powiatu
i współpracownikami
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„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”
Ks. J. Twardowski

ŚP. EDMUNDA KAMIŃSKIEGO
Całe życie poświęcił propagowaniu tradycji oraz zachowaniu dziedzictwa materialnego i niematerialnego Kaszub.

Był współzałożycielem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.
W latach 1976-1989 piastował stanowisko Prezesa wejherowskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego.

Był jednym z inicjatorów powstania pomnika Jakuba Wejhera.
Za krzewienie języka, kultury i zwyczajów kaszubskich, oraz działalność i wytrwałą pracę  

służącą zachowaniu tradycji Ojców został uhonorowany Statuetką Jakuba Wejhera.

Żegnamy zaangażowanego w życie miasta działacza społecznego, 
dokumentalistę, fotografika i publicystę.

  Pogrążonej w smutku i żalu Rodzinie oraz wszystkim Bliskim Zmarłego
wyrazy najgłębszego współczucia składają

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

zasłużonego działacza kaszubskiego

Jacek Gafka 
Przewodniczący

 Rady Miasta Wejherowa
wraz z radnymi

Krzysztof Hildebrandt 
Prezydent 

Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami 
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W  piątek, 11 listopada w  Rumi przed pu-
blicznością zgromadzoną w  hali Miejskiego 
Ośrodka Sportu i  Rekreacji wystąpią arty-
ści działający przy Miejskim Domu Kultury 
w Rumi i współpracujący z placówką: Zespół 
Śpiewaczy św. Cecylia i  Orkiestra Symfo-
niczna pod dyrekcją Krzysztofa Brzozow-
skiego, Edyta Piasecka – sopran, Pomorski 
Teatr Nobilis: Agnieszka Skawińska – wo-
kal, Agnieszka Babicz-Stasierowska – wokal, 
Piotr Lewicki – wokal, Krzysztof Stasierow-
ski – wiersz, Finaliści Rumskiego Wokalu 
2022: Marta Byczk – wokal, Majki-Michał 
Kowalski – wokal, Międzyszkolny Chór 
Dziecięco-Młodzieżowy MDK Rumia, Alek-
sandra Michalak – taniec, Filip Michalak 
– taniec. W  programie pieśni patriotyczne 
oraz polska muzyka filmowa.

Koncert w Hali MOSiR w Rumi rozpocznie 
się o godzinie 16.00. Wstęp wolny.

Edyta Piasecka:
krakowska śpiewaczka operowa, specja-

lizująca się w  partiach belcantowych i  liri-
co-spinto, wykonująca muzykę oratoryjną 
i cykle pieśni, wykonuje także repertuar ope-

retkowy. Występowała w  Belgii, Holandii, 
Dani, USA i Kuwejcie.

Krzysztof Stasierowski:
Wokalista i  aktor musicalowy, Absolwent 

Studium Wokalno-Aktorskiego przy Te-
atrze Muzycznym im. Danuty Baduszkowej 
w Gdyni.

Źródło: MDK Rumia

Tobie, Ojczyzno! – Rumia 
zaśpiewa Niepodległej

RUMIA | Koncert „Tobie, Ojczyzno!” zakończy miejskie obchody 104. rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości.
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Zaduszki Jazzowe to piękny zwyczaj, którego po-
czątki sięgają lat 50 ubiegłego wieku. W taki sposób 
muzycy pielęgnują pamięć o tych, co odeszli, przy-
pominając kolegów, których już nie ma wśród nas.

Redzki koncert rozpoczął się wspólną modlitwą 
poprowadzoną przez o. Marka Kiedrowicza, fran-
ciszkanina z Klasztoru Świętej Trójcy w Gdańsku. 
Następnie Leszek Dranicki przy akompaniamen-
cie Artura Jurka odczytał nazwiska zmarłych mu-
zyków. W  części muzycznej zagrali i  zaśpiewali 
znakomici artyści: Dominik Bukowski, Leszek 
Dranicki, Krystyna Durys, Przemek Dyakowski, 
Piotr Góra, Marcin Janek, Artur Jurek, Marek 
Jurski, Joanna Knitter, Maksymilian Kreft, Janusz 
„Macek” Mackiewicz, Krzysztof Paul, Jacek Sicia-
rek, Adam Stachowiak, Wojciech Staraniewicz, 
Jarosław Stokowski, Adam Wiśniewski, Adam Za-
grodzki i Adam Żuchowski.

- Redzkie Zaduszki Jazzowe dobrze zapisały się 
w  miejskiej tradycji kulturalnej jako jedno z  naj-
ważniejszych wydarzeń kulturalnych w  Redzie 
– mówi Tomasz Wiśniewski, dyrektor Fabryki 
Kultury – A  w  oczekiwaniu na kolejne zaduszki 
zapraszamy na koncerty z  cyklu „Jazz w  Fabryce 
Kultury”.

Źródło: UM Reda fo
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V Redzkie Zaduszki Jazzowe
REDA | 3 listopada mieszkańcy Redy już po raz piąty spotkali się w kościele WNMP i św. Katarzyny Aleksandryjskiej na Zaduszkach Jazzowych.

Nekrologi i Kondolencje
Zamów!

d.bieszke@expressy.pl | 660 731 138

W Redzie na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
nr 1, przy ul. Łąkowej 36, powstał „Sklep Społeczny” 
jako wspólna inicjatywa Banku Żywności w Trójmieście, 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz władz 
miasta Redy.
- Jest to kolejne działanie na rzecz mieszkańców 
Redy tak ważne i doceniane. Idea sklepu społecznego 
polega na pomocy osobom, które trwale lub tymcza-
sowo znalazły się w trudnej sytuacji finansowej - mówi 
Łukasz Kamiński Zastępca Burmistrza Miasta Redy. 
Można w nim nabyć pełnowartościowe produkty, czę-
sto z krótkim terminem ważności, w cenach niższych 
niż w tradycyjnych sklepach-dodaje Łukasz Kamiński.
Odbiór żywności ze sklepu możliwy jest na podstawie 
skierowania wystawionego przez MOPS w Redzie. 
Podczas wizyty jedna osoba może odebrać maksymal-
nie 2,5 kg żywności. „Sklep Społeczny” otwarty będzie 
w każdy czwartek w godzinach 14:00 - 17.00.
źródło: UM Reda

W REDZIE POWSTAŁ 
„SKLEP SPOŁECZNY”
REDA | 10 listopada otwarto „Sklep Społeczny” dla 
osób, które znalazły się w ciężkiej sytuacji życiowej.

fot. UM Reda

Bibliotekarze zachęcają do wyrażenia swojego zdania na temat wpły-
wu biblioteki na różne obszary życia. Ankieta jest anonimowa, powinna 
zająć ok. 10 min. i znajduje się na stronie internetowej biblioteki.

Biorąc udział w  badaniu wspiera się nie tylko naszą bibliotekę, ale 
i wszystkie w Polsce - to bardzo ważny ogólnokrajowy projekt.

Źródło: UM Wejherowo

Weź udział 
w badaniu i pomóż 
w rozwoju bibliotek
WEJHEROWO | Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie serdecz-
nie zaprasza wszystkich Czytelników do udziału w badaniu na temat 
placówki.
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA 
O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 

POŁOŻONEJ W RUMI PRZY UL. STOCZNIOWCÓW

Burmistrz Miasta Rumi ogłosił pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabu-
dowanej, położonej w Rumi przy ul. Stoczniowców, oznaczonej jako działka nr 38/1 o powierzchni 916m2, 
obręb 15, zapisanej w księdze wieczystej KW GD1W/00119290/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wej-
herowie.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi uchwalonym Uchwałą 
Nr XLV/595/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 marca 2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Rumi, w obrębie 15, w rejonie ul. Dąbrow-
skiego, ul. Stoczniowców – ETAP I, zmienionego Uchwałą Rady Miejskiej Rumi Nr XXIX/423/2021 z dnia 24 
czerwca 2021r., działka nr 38/1 leży w terenie oznaczonym symbolem 05.PU - co oznacza, że jest to teren 
obiektów produkcyjnych, składowych, magazynów i zabudowy usługowej. 

Nieruchomość nie jest zabudowana obiektami kubaturowymi. Teren jest utwardzony częściowo trylinką, 
a częściowo asfaltem. Na nieruchomości ustanowione jest ograniczone prawo rzeczowe związane z inną 
nieruchomością tj. odpłatna i na czas nieokreślony służebność gruntowa, ograniczona w wykonaniu do 
części działki nr 38/1 polegająca na prawie przechodu i przejazdu oraz korzystania z tejże działki na rzecz 
każdoczesnego właściciela nieruchomości stanowiącej działkę nr 38/3 o pow. 630m2. Część działki nr 38/1 
o pow. 416m2 oddana jest w posiadanie zależne na mocy umowy dzierżawy z przeznaczeniem na cele 
dojazdu.

W dziale III księgi wieczystej KW GD1W/00119290/3 widnieje przywołany powyżej wpis o ograniczonym 
prawie rzeczowym. Dział IV jest wolny od wpisów i zobowiązań. 

Pierwszy przetarg odbędzie się w dniu 16 grudnia 2022 roku o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta 
Rumi, 84-230 Rumia ul. Sobieskiego 7, pok. 100. 

Cena wywoławcza wynosi 230.000,00 zł netto (dwieście trzydzieści tysięcy złotych). 

Wadium wynosi 23.000,00 zł, które należy wnieść do dnia 12 grudnia 2022 roku w pieniądzu. 
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony 23% podatek VAT. 

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

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miasta Rumi, pok. 103, rgn@um.rumia.pl tel. 58/679-65-24, we wskazanych godzi-
nach: poniedziałek w godz. 900 - 1700, wtorek, środa i piątek w godz. 730 – 1530.

Rumia, dnia 04.11.2022r.

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 2021r., poz. 1899 z późn. zm.) informuję, iż 
w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 
7, na okres 21 dni wywieszony został Wykaz Nr 
XXXII stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 
1630/360/2022 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 
4 listopada 2022 roku obejmujący nieruchomość 
zabudowaną oznaczoną jako działka nr 32/8 o pow. 
5291m2, obr. 16, położoną w Rumi przy ul. Dokerów, 
stanowiącą własność Gminy Miejskiej Rumia 
przeznaczoną do zamiany, z pierwszeństwem 
nabycia przysługującemu poprzedniemu 
właścicielowi lub jego spadkobiercom.

Rumia, dnia 07.11.2022r.

OGŁOSZENIE 191/2022/PR-Media-Group/DB

WÓJT
GMINY WEJHEROWO

informuje

że od dnia 10 listopada 2022 r. na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej Gminy Wejherowo oraz 
internetowej Gminy Wejherowo, a także na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wejherowo, ul. 
Transportowa 1, został wywieszony wykaz dotyczący 
nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, 
w trybie bezprzetargowym tj. działki zabudowanej 
obiektem przychodni lekarskiej, położonej 
w Gościcinie przy ulicy Wejherowskiej 26, na cele 
związane z funkcjonowaniem ośrodka zdrowia, 
w tym świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej, 
zgodnie z przepisami szczegółowymi. Szczegółowe 
informacje o nieruchomości objętej wykazem można 
uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej 
i Nieruchomości, tel. 58 738- 67-51 i 58 677-97-15.

OGŁOSZENIE 192/2022/PR-Media-Group/DB

Tężnia solankowa w mieście
RUMIA | Budowa tężni solankowej przy ul. Różanej to jedna z kilku realizowanych inwestycji w Rumi. Obecnie trwają przygotowania do ogłoszenia 
przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej.

Projekt zakłada wybudowanie na terenie re-
kreacyjnym przy ulicy Różanej średniej wiel-
kości tężni solankowej wraz ze zbiornikiem na 
solankę i ławkami parkowymi usytuowanymi 
w  jej pobliżu. Zadanie zostało rozszerzone 
o  modernizację boiska do piłki nożnej oraz 
boiska wielofunkcyjnego zlokalizowanego 
przy ul. 1 Maja. Jak informuje Urząd obecnie 
trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu 
na wykonanie dokumentacji projektowej.

Tężnia to drewniana konstrukcja wypeł-
niona np. brzozowymi witkami czy gałązka-
mi śliwy, po których spływa solanka (woda 
mineralna zawierająca dużą liczbę jonów 
sodowych). Tężniowy mikroklimat powstaje 
wskutek ociekania solanki i działania ruchu 
powietrza, co powoduje intensywne paro-
wanie, a  rozbijane cząsteczki solanki sprzy-

jają także hydrojonizacji. Zdrowe powietrze 
znajdujące się wokół tężni wykorzystywane 
jest w profilaktyce i leczeniu chorób reuma-
tycznych, urazów narządu ruchu, schorzeń 
neurologicznych oraz inhalacji w chorobach 
górnych dróg oddechowych, zapalenia zatok, 
kataru, alergii, rozedmie płuc, nadciśnienia 
tętniczego, nerwicy wegetatywnej i  w  przy-
padku ogólnego wyczerpania organizmu.

Budując tężnię Rumia chce stworzyć uni-
katowe miejsce wypoczynku i  relaksu, ale 
także oazę zdrowia. Efekt lecznicy uzyskuje 
się przebywając w  odległości nie mniejszej 
niż 30 m i przy dziennym czasie trwania in-
halacji około 30 minut.

Tężnia będzie dostępna dla wszystkich 
mieszkańców bez ograniczeń czasowych.

Źródło: UM Rumi fo
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Obecnie trenuje w niej 35 zawodniczek urodzonych 
w latach 2010-2017. Podzielone są na grupy zasad-
nicze (roczniki 2010-2015) oraz na grupę naboro-
wą, w  której trenują przedszkolaki urodzone w  la-
tach 2016-2017.
– Zakładając w 2022 roku Rumia Ladies Academy, 
akademię piłkarską dla dziewcząt, kierowałem się 
chęcią realizacji nowego wartościowego projektu 
dla Rumi i jej mieszkańców – podkreśla Daniel My-
śliński, prezes Rumia Ladies Academy oraz trener. 
-  Ideą takiej właśnie akademii było umożliwienie 
dziewczynkom chcącym grać w  piłkę nożną jak 
najlepszego rozwoju sportowego, a  także pomoc 
rodzicom zawodniczek, które grają już w  innych, 
oddalonych od Rumi o kilkanaście lub kilkadziesiąt 
kilometrów, drużynach. Codzienne dowożenie có-
rek na treningi sprawiały rodzicom niejednokrotnie 
ogromny problem. Chciałem pomóc w  spełnianiu 
marzeń ich córek.
Mimo krótkiego stażu akademii dziewczyny z rocz-
ników 2012-2014 rozegrały już trzy kolejki turnie-
jów w  ramach ligi JomaFive, odbywających się na 
obiektach Jaguara Gdańsk. Z  turnieju na turniej 

rumskie Ladies radzą sobie coraz lepiej, stawiając 
twarde warunki swoim przeciwnikom, a co za tym 
idzie – wygrywając kolejne spotkania. Poza ligą 
zawodniczki rumskiej akademii rozgrywają me-
cze sparingowe z drużynami dziewcząt i chłopców, 
w których to nabierają coraz większego doświadcze-
nia piłkarskiego.
Dziewczyny z  rumskiej akademii poza treningami 
biorą udział w  innych przedsięwzięciach, wybiera-
jąc się wspólnie na mecze reprezentacji czy uczest-
nicząc w  zawodach biegowych organizowanych na 
terenie Rumi.
– Staramy się tworzyć atmosferę w taki sposób, by 
każda obecna lub wstępująca do nas zawodniczka 
czuła się jak w  domu. Dlatego też organizujemy 
wspólne przedsięwzięcia poza treningami czy zawo-
dami piłkarskimi – mówi trenerka Danuta Nowak, 
pomysłodawczyni wspólnych udziałów Rumia La-
dies w imprezach biegowych.
Aby dołączyć do jedynej w  powiecie wejherow-
skim akademii piłkarskiej dla dziewcząt, wystar-
czy przyjść na dwa pierwsze treningi zapoznawcze. 
Więcej informacji na stronie rumialadies.pl

Jedyna taka 
akademia piłkarska

RUMIA | Od lipca 2022 r. istnieje w Rumi piłkarska akademia tylko dla 
dziewcząt. Rumia Ladies Academy to pierwsza tego typu akademia w po-
wiecie wejherowskim.
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POSZUKUJESZ  PRACOWNIKÓW?

Fizjoterapeuta SpawaczKucharz

660 731 138
d.bieszke@expressy.pl

Poniżej przedstawiamy spis uroczystości odbywają-
cych się w gminach i miastach naszego powiatu.

MIASTO WEJHEROWO I STAROSTWO 
POWIATOWE W WEJHEROWIE:
• 10:00 - marsz niepodległościowy Nordic Walking, 

start na Placu Jakuba Wejhera,
• 11:00 - msza św. za Ojczyznę, Kolegiata pw. Trójcy 

Św.,
• 12:00 - biało - czerwona parada niepodległościowa 

do Parku Miejskiego,
• Park Miejski - ekspozycja pojazdów wojskowych, po-

żarniczych i zabytkowych. Wspólne śpiewanie pieśni 
patriotycznych. Grochówka wojskowa, fotobudka.

MIASTO REDA:
• 09:15 - złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniają-

cą założycieli OSP Reda zamordowanych w Lasach 
Piaśnickich, OSP Reda, ul. Pucka 1,

• 09:30 - uroczystości pod tablicą upamiętniającą 
poległych mieszkańców Redy Kościół pw. WNMP 
i Św. Katarzyny, ul. Gdańska 3,

• 10:00 - uroczysta Msza Święta Kościół pw. WNMP 
i Św. Katarzyny, ul. Gdańska 3,

• 11:00 - otwarcie wystawy rekonstruktorskiej “Drogi 
ku Niepodległej” podczas, której będzie można zo-
baczyć samochody, mundury oraz sprzęt wojskowy 
Fabryka Kultury, ul. Łąkowa 59a,

• 11:15 - koncert okolicznościowy w  wykonaniu 
Miejskiego Chóru Kameralnego z Redy oraz Gdyń-
skiego Chóru Kameralnego Fabryka Kultury w Re-
dzie, ul. Łąkowa 59a,

• 12 LISTOPADA:18:00 - Olgierd Łukaszewicz & 
Witek Łukaszewski - W Hołdzie Polskim Romanty-
kom. Więcej informacji dostępnych jest na stronie 
internetowe Fabryki Kultury w Redzie.

MIASTO RUMIA:
• 12:30 - składanie kwiatów pod pomnikiem Hieroni-

ma Derdowskiego i Józefa Wybickiego,
• 13:00 - msza święta w  intencji Ojczyzny w  Sank-

tuarium Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia 
Wiernych,

• 14:05 - parada niepodległości, która przejdzie uli-
cami: Dąbrowskiego, Starowiejską, Dębogórską 
i Chełmińską,

• 15:30 - 17.00 - rodzinny festyn militarny przy obeli-
sku (ul. Chełmińska),

• 16:00 - koncert patriotyczny na hali MOSiR-u.

GMINA SZEMUD:
• 11:00 - msza św. w  intencji Ojczyzny odprawiona 

w kościele parafialnym w Kielnie,
• 11:50 - oddanie czci pomordowanym za Ojczyznę 

przy odnowionym Pomniku Partyzantów TOW 
Gryf Pomorski na cmentarzu w Kielnie,

• 12:00 - start biegu na symbolicznym dystansie 1918 
m – bez wcześniejszych zapisów. Każdy uczestnik 
otrzyma pamiątkowy medal,

• 12:05 - uroczysty przemarsz ulicami Kielna z miej-
sca pamięci do Centrum Sportowego w Kielnie,

• 12:15 - ciepły poczęstunek,
• 12:30 - koncert Gminnej Orkiestry Dętej oraz śpiew 

pieśni patriotycznych „Razem dla Niepodległej”.

GMINA LUZINO:
• 10:00 - msza św. w  Kościele Pw. Św. Wawrzyńca 

z udziałem Gminnej Orkiestry Dętej z Luzina,
• 11:00 - koncert Chóru Lutnia z Luzina i Chóru Pię-

ciolinia z Lini,
• 11:30 - przemarsz pod pomnik powstańców i wo-

jaków w  towarzystwie Gminnej Orkiestry Dętej 
z udziałem Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynar-
ki Wojennej.

GMINA GNIEWINO:
• 10.11.2022 godz. 18:00 - koncert fortepianowy 

Szymona Nehring (polski pianista, zwycięzca XV 
Międzynarodowego Mistrzowskiego Konkursu im. 
Artura Rubinsteina w Tel-avivie oraz Finalista XVII 
Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. 
Fryderyka Chopina w Warszawie), wstęp wolny,

• 11.11.2022 godz. 11:00 - uroczystości patriotycz-
ne w Nadolu, Msza św. w Kościele Św. Augustyna, 
występ Zespołu Nadolanie, przemarsz pod Pomnik 
"Pamięci", odśpiewanie hymnu i  złożenie kwiatów 
pod pomnikiem.

GMINA WEJHEROWO:
• 13:00 - 13:45 - uroczysta msza św. w kościele para-

fialnym w Gościcinie,
• 13:55 - 14:20 - przemarsz barwnym korowodem 

spod kościoła do Dworku Drzewiarza ( kotyliony, 
wiatraczki i balony dla każdego uczestnika),

• 14:25 - 14:44 - wspólne śpiewanie w  akompania-
mencie chóru i orkiestry, pokaz sprzętu wojskowego 
i strażackiego, tort niepodległościowy, stoisko KGW 
Orle z lokalnymi smakołykami, przejazdy zabytko-
wymi motocyklami Grupy Motocyklowej „Iskierka 
Miłości”, quiz o Polsce i kolorowanki dla dzieci, po-
częstunek,

• ok. 16:30 - zakończenie uroczystości.

GMINA CHOCZEWO:
• 11:15 - złożenie kwiatów pod pomnikiem Niepod-

ległości w Żeleźnie,
• 12:00 - msza św. w kościele parafialnym p. w. Matki 

Bożej Królowej Polski w Choczewie,
• 13:00 - amatorski Turniej Piłki Siatkowej „Gramy 

dla Niepodległej” w  hali sportowej prze ZSP im. 
Unii Europejskiej w Choczewie,

• równolegle od 13:00 - przed ZSP w  Choczewie: 
śpiewanie pieśni patriotycznych, grochówka 
z kuchni polowej, konkursy dla dzieci i dorosłych na 
najlepszy strój historyczny, prezentacja strojów woj-
skowych, wręczenie nagród laureatom konkursu 
plastyczno-literackiego „Za to cię kocham Polsko” 
oraz wystawa pokonkursowa.

GMINA LINIA:
• 17:00 - msza św. w intencji Ojczyzny w Kościele pw. 

Świ. Marii Magdaleny w Strzepczu, apel przy Mogile 
Zamordowanych Żołnierzy i  Ofiar Marszu Śmier-
ci w  Strzepczu oraz złożenie wiązanek. Po apelu 
w SP w Strzepczu: uroczysta akademia w wykona-
niu uczniów SP im, A. Labudy w Strzepczu, wysęp 
Gminnej Orkiestry Dętej, koncert pieśni, patrio-
tycznych w  wykonaniu chóru „Pięciolinia” z  Lini 
i chóru „Lutnia” z Luzina, poczęstunek.

11 listopada na terenie powiatu
POWIAT | Z okazji Święta 11 listopada obchodzonego dla upamiętnienia odzyskania niepodległo-
ści przez Polskę w 1918 roku, po 123 latach zaborów, na terenie całego powiatu organizowane są 
patriotyczne uroczystości.
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Podczas spotkań pedagodzy opowiadają, 
jak pracować ze zdolnymi uczniami i  jak 
budować relacje w  szkole, jak rozbudzać 
w nich pasję, ciekawość i miłość do nauki, 
a  przede wszystkim jak wspierać ich po-
tencjał. Wydarzenie, pod patronatem m.in. 
Prezydenta Miasta Wejherowa Krzysztofa 
Hildebrandta organizuje Powiatowy Ze-

spół Szkół nr 2 w  Wejherowie oraz Osa-
da Wiedzy. Uczniowie biorą także udział 
w pokazie filmu "Nieletni Inżynierowie". To 
opowieść o miłości do nauki i mocy relacji, 
tak bardzo nam dzisiaj potrzebnej. Film po-
jawił się na międzynarodowych festiwalach 
otrzymując wiele cennych nagród.

- To wydarzenie poświęcone jest 
uczniom szczególnie uzdolnionym – jak 
ich zauważyć, poznać i stworzyć sprzyja-
jące warunki do rozwoju – uczestników 
konferencji w  imieniu prezydenta Wej-
herowa Krzysztofa Hildebrandta, przy-
witał jego zastępca prezydenta Arkadiusz 
Kraszkiewicz. - Cytat, który widnieje 
w  Filharmonii Kaszubskiej, w  której od-
bywa się konferencja, a który brzmi: „Kul-
tura wymaga odwagi działania, aby talen-
ty mogły się rozwijać” doskonale wpisuje 
się w temat tego wydarzenia. Nauczyciele 
chcąc zrealizować normę programową 
często nie mają czasu na poświęcenie 
go uczniom zdolnym. A  to przecież na-
uczyciele są mentorami, którzy pomagają 
młodym ludziom rozwijać ich pasje i za-
interesowania. Życzę, aby ta konferencja 
była dla Państwa pomocą w tej niezwykle 
ciężkiej pracy, za którą chciałbym podzię-
kować. Dziękuję także organizatorom – 

ludziom z wielką pasją, którzy podjęli się 
tego zadania.

Wśród prelegentów konferencji są: 
Ignacy Rejmak nauczyciel w  Powiato-
wym Zespole Szkół nr 2 w  Wejherowie, 
Przemysław Rojewski nauczyciel fizyki 
w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Wej-
herowie, Przemysław Sieracki - lekarz 

psychiatra w Wojewódzkim Szpitalu Psy-
chiatrycznym w Gdańsku oraz w Poradni 
Zdrowia Psychicznego Szpitala MSWiA 
w Olsztynie, Natalia Zarańska coach, tre-
ner i mówca Maxwell Leadership Certified 
Team Poland, właścicielka Akademii Roz-
woju Prosperity oraz Soward Smart Kids 
Wejherowo/Lębork, dr Cezary Wosiński, 

rektor Wyższej Szkoły Lingwistycznej 
w  Częstochowie, członek Europejskiego 
Stowarzyszenia Rektorów Uniwersytetów 
Pedagogicznych oraz Wojciech Malicki 
nauczyciel informatyki, filozofii i  religii 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 
w Lęborku.

Źródło: UM Wejherowo

Zdolny uczeń i jak wspierać jego talenty – 
konferencja w Filharmonii Kaszubskiej

WEJHEROWO | Jak wspierać uzdolnionych uczniów, jak z nimi pracować? - takim zagadnieniom poświęcony jest cykl wydarzeń edukacyjnych dla nauczy-
cieli i rodziców zorganizowany w Filharmonii Kaszubskiej.
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Dwie dość szybko strzelone bramki po stałych 
fragmentach gry i asystach Macieja Borskiego nieco 
uśpiły zespół z Luzina, inicjatywę przejęli gospoda-
rze, ale stworzyli sobie tylko jedną sytuację, w której 
doskonale zachował się Maciej Pawłowski.

Po przerwie znów szybko strzelony gol przez 
Wikęd i  obraz gry do końca spotkania już się nie 
zmienił: luzinianie kontrolowali przebieg meczu, 
tworzyli kolejne sytuacje bramkowe. Drużynę bar-
dzo cieszyły bramka i asysta młodych zawodników 
z rocznika 2005: Jerzego Zaworskiego i Oskara Pru-
szyńskiego - Rabana oraz gole napastników: Rafała 
Siemaszko i Krystiana Opłatkowskiego.

Skład Wikędu:
Pawłowski - Damps (46. Gawron), Kostuch, Ma-

szota (60. Regulski) - Murakowski, Wilczyński 
(bramka, asysta), Krefft (bramka, żółta kartka), 
Borski (asysta, asysta)(66. Zaworski, bramka) - 

Siemaszko (bramka, żółta kartka) (72. Pruszyński-
-Raban, asysta), Skurat (46. Górniak), Opłatkowski 
(bramka) oraz Kichman.

Źródło: Wikęd Luzino
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- Bardzo mnie cieszy duże zainteresowanie uczest-
ników tym turniejem – podkreśla Jolanta Król, dy-
rektor MOSiR Rumia. – Co roku organizujemy 3 me-
moriały. Pozostałe dwa są poświęcone pamięci Lidii 
Lipińskiej (w unihokeju) i Kazimierzowi Bielickiemu 
(w piłce halowej).

Przypomnijmy, że Jerzy Zienkiewicz urodził się 
w Katowicach, na Śląsku wychowywał się i zdobywał 
wykształcenie. Kilka lat po studiach, już jako pracow-
nik elektrowni w Żarnowcu, wraz z rodziną przepro-
wadził się do Redy. Wspólnie z  żoną Lidią założył 
firmę KAMIX, która od początku wspierała drużynę 
młodych piłkarzy z Redy. Następnie rozpoczął współ-
pracę z  Klubem Viking Rumia jako sponsor koszy-
karzy, a później z drużyną Kager Gdynia. To właśnie 
z  jego inicjatywy (oraz ks. Jacka Pływacza) w  2011 
r. została reaktywowana sekcja tenisa stołowego SL 
SALOS Rumia. Dwa lata później powstało Stowarzy-
szenie Sportowe Akademia Tenisa Stołowego ,,Małe 
Trójmiasto”. 

Jerzy Zienkiewicz, jako założyciel tego stowarzysze-
nia, od samego początku nakreślił plan jego działa-
nia i do końca swojego życia pełnił funkcję prezesa. 
Wspierał finansowo młodych adeptów tenisa stoło-
wego. Za swoją działalność był wielokrotnie nagra-
dzany w konkursach dla sponsorów i działaczy spor-
towych.

KOLEJNOŚĆ MIEJSC VII MEMORIAŁU IM. 
JERZEGO ZIENKIEWICZA

Kat. DZIECI (rocznik 2010 i młodsi)
1. Lunkowski Adrian
2. Stosio Martyna
3. Hohol Tymofil

4. Puławska Amelia
Kat. MŁODZIEŻ (rocznik 2005-2009)
1. Sękowski Jan
2. Wollschlaeger Lilianna
3. Gajewski Hubert
4. Białk Karolina
Kat. DZIEWCZĄT/KOBIET
1. Licbarska Adrianna
2. Traczyk Beata
3. Wollschlager Lilianna
4. Zimnicka Marta
Kat. DO 45 LAT
1. Perzyński Przemysław
2. Bohn Krzysztof
3. Dudzicz Adam
4. Cierlica Wojciech
Kat. POWYŻEJ 45 LAT
1. Janowicz Piotr
2. Tarakan Krzysztof
3. Konkel Krzysztof
4. Lauritsen Michael
Kat. OPEN
1. Dudzicz Adam
2. Bohn Krzysztof
3. Kościuk Grzegorz
4. Potrykus Wojciech

TURNIEJ „RODZINNE RAKIETY”
1. Białk Karolina i Dariusz
2. Tarakan Michał i Bartosz
3. Grota Aleks i Litkowiec Waldemar
4. Sękowski Jan i Krzysztof
5-6. Sękowski Piotr i Anna
5-6. Lunkowski Dariusz i Adrian

W Rumi zagrali 
dla Jerzego 
Zienkiewicza

PING PONG | W hali MOSiR w Rumi po raz VII odbył się Memoriał im. 
Jerzego Zienkiewicza. Ponad 100 zawodników w ten sposób uczciło pa-
mięć promotora tenisa stołowego w Małym Trójmieście Kaszubskim.
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Zmietli z boiska Jantar Ustkę
PIŁKA NOŻNA | W rozegranym awansowym meczu 17. kolejki IV ligi RWS Investment Group Wikęd Luzino 
pokonał Jantar Ustka, 5:0 (2:0).

- Żeby wygrać to spotkanie w zespole musi 
być bardzo dobra koncentracja, postawa 
w obronie i kontrataku oraz mądry atak 
pozycyjny – zapowiadał przed meczem 
z Obornikami Robert Wicon, trener Tyta-
nów Wejherowo.
Szczypiorniści na to spotkanie pojechali 
podbudowani zwycięstwem w poprzedniej 
serii spotkań nad MKS Grudziądz (29:28). 
Mecz ze Spartą zaczął się od trafienia Nor-
berta Wejhera, ale z przebiegiem kolejnych 
minut, to gospodarze cieszyli się z prowa-
dzenia – momentami nawet pięciobramko-
wego (8:3, 9:4, 10:5, 11:6, 12:7, 14:9) i sześcio-
bramkowego (12:6, 14:8). Jednak ostatnie 

minuty pierwszej połowy należały do 
wejherowian, którzy zdołali odrobić straty 
i na przerwę schodzili remisując 18:18.
Po zmianie stron obraz gry uległ zmianie 
i za wyjątkiem 31. minuty, kiedy to Sparta 
prowadziła najpierw 19:18, a chwilę później 
20:19, to Tytani prowadzili grę. Ostatecznie 
wygrali różnicą czterech bramek 36:32.
Dla wejherowskiej ekipy i w całym meczu 
najwięcej trafień zanotował kapitan 
zespołu z grodu Wejherowa Przemysław 
Warmbier. Bramkarza rywali pokonał aż 
11-krotnie.
Po pięciu rozegranych meczach Tytani 
zajmują 5. miejsce z dorobkiem 9. punktów.

AŻ 11 BRAMEK WARMBIERA I WYGRANA
PIŁKA RĘCZNA | Trzecie zwycięstwo w sezonie dołożyli do swoich statystyk Tytani 
Wejherowo. W 6. kolejce I ligi w grupie A wejherowianie na wyjeździe pokonali SKF 
KPR Spartę Oborniki. Aż 11 bramek w tym spotkaniu dla Tytanów rzucił kapitan zespo-
łu Przemysław Warmbier.

fot. Tytani Wejherowo/fb



REKLAMA U/2022/PR-Media-Group/RL


