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REMONT 
Dzięki zdecydowanej 
współpracy mieszkańcy 
mogą korzystać z nowych 
dróg.

str. 5

WYBIERZ SWOJE 
WŁASNE M 
Blisko 70 procent mieszkań 
w kamienicy miejskiej Valor 
w Rumi znalazło swoich 
nowych właścicieli.
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W turnieju podnoszenia 
ciężarów udział wzięło 
wielu świetnych 
zawodników z Pomorza.
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Meble z palet - ekologia i oryginalność Małe mieszkaniema wielki potencjałPalety są bowiem wdzięcznym materiałem 

i  łatwo można z  nich wykonać wiele przed-
miotów domowego użytku. Takie meble 

mają wiele zalet. Są tanie, trwałe, niepo-
wtarzalne, a  do tego ekologiczne. Można 

we własnym zakresie, bez dużego wysiłku, 

stworzyć nowy mebel niewielkim kosztem. 

Meble z palet nadają się do domu, ale szcze-
gólnie popularne są do ogrodów i  na tarasy 

oraz balkony. A  dlaczego stały się tak po-
pularne? Przede wszystkim są tanie, paleta 

kosztuje (w zależności od rozmiaru) od 10 do 

40 zł. Meble z nich wykonane są praktyczne 

i  oryginalne, a  w  dodatku można je wyko-
nać samemu i  to bez konieczności używa-
nia wyspecjalizowanych narzędzi. Poza tym 

palety mają taką konstrukcję, że ich budowa 

umożliwia niemal nieograniczone możliwości 

aranżacyjne. Można więc z  nich zrobić np. 

stół, krzesła, łóżko, stolik kawowy, ławę, sto-
lik pod telewizor, a nawet wieszak na ubrania. 

Wszystko zależy od pomysłu i  starannego 

wykonania. Dodatkowo w sklepach stały się 

dostępne różnego rodzaju poduchy lub po-
krowce, które można położyć na meblach 

stworzonych przez nas. Zaletą jest również 

to, że w razie przeprowadzki paletowe meble 

można z łatwością rozmontować i przewieźć 

do nowego lokum.

Własne M nie dla wszystkich 
oznacza trzy pokoje, łazienkę 
i  przestronny salon z  kuchnią. 
Bez tego można urządzić funk-
cjonalną przestrzeń zamkniętą na 
małym metrażu wykorzystując 
do tego wysokie, pionowe me-
ble. Zapewnią one więcej miejsca 
do przechowywania rzeczy i  jed-
nocześnie optycznie powiększą 
mieszkanie. Jeśli chcemy zosta-
wić jeszcze więcej miejsca na 
podłodze możemy zastosować 
podwieszane półki, komody lub 
regały. Zagospodarujmy każdy 
centymetr nad naszymi głowami.
Meble wielofunkcyjne, kojarzące 
się z  kiczowatymi tapczanopół-
kami, tak naprawdę stanowią 

klucz do uzyskania przestrzenności. Współcześnie tego typu meble są stylowe i nie odstraszają swoim 

wyglądem. Warto rozglądać się za rozkładanymi stołami, sofami z funkcją spania, modułowymi siedzi-

skami lub stolikami kawowymi dającym możliwość przechowywania w nich przedmiotów.

Niezwykle ważnym aspektem pozwalającym na uzyskanie większej przestrzeni w  mieszkaniu jest za-

chowanie w nim porządku. Nadmiar rzeczy i bałagan automatycznie sprawiają, że mieszkanie zaczyna 

przypominać małą klitkę a tego nie chcemy. By temu zapobiec wystarczy poukładać istotne przedmioty 

na półkach, te mniej używane pochować. Warto również zrobić przegląd wszystkich naszych rzeczy 

i zdecydować, co już nie jest nam potrzebne. Zbędne przedmioty można oddać lub sprzedać. W łazien-

ce czy kuchni również należy zadbać o miejsca do przechowywania.

Jedną z podstaw powiększania małej przestrzeni jest używanie jasnych kolorów, w tym bieli. Optycznie 

większy metraż zapewnią też meble oraz podłogi z połyskiem i lustra zawieszone na ścianach lub wbu-

dowane w meble.

Meble z recyklingu? A czemu nie! Starannie wykonane staną 

się zarówno praktycznym wyposażeniem pokoju lub ogrodu, 

ale też nietuzinkową ozdobą. Niewielki metraż nie oznacza ograniczonego pola manewru 

w zakresie urządzania wnętrza. By wykorzystać je maksy-

malnie wystarczy spojrzeć na nie szerszym kątem.

szukaj na gwe24.pl
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Z  tej okazji Burmistrz Miasta Redy 
Krzysztof Krzemiński, zastępca Łukasz 
Kamiński oraz sekretarz miasta Hanna 
Janiak spotkali się z pracownikami Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Re-
dzie, dziękując im za troskę o mieszkań-
ców miasta i wspieranie ich każdego dnia.

-Być pracownikiem socjalnym to ciężka 
praca, empatia i niesienie pomocy innym. 
Z jednej strony to trud, a z drugiej satys-
fakcja z  udzielania pomocy tym, którzy 
naprawdę tego potrzebują- mówi Sekre-
tarz Miasta Redy Hanna Janiak. Pracow-
nikiem socjalnym nie każdy może zostać, 
muszą to być osoby z  otwartym sercem, 
otwartą głową i  dużym samozaparciem 
w  dążeniu do celu, tak aby zaszczepić 
podopiecznym MOPS zasady właściwego 
funkcjonowania i  radzenia sobie w  cięż-
kiej sytuacji-dodaje.

Początek działalności pomocy społecz-
nej w  jej obecnym kształcie datujemy 
od momentu wyłączenia zadań pomocy 
społecznej z gestii Ministerstwa Zdrowia 
i  przejęcia ich przez Ministerstwo Pracy 
i  Polityki Społecznej, co nastąpiło w  1989 roku. To właśnie na pamiątkę spotkania 21 listopada 1989 r. 
w Charzykowych parlament ustanowił później Dzień Pracownika Socjalnego.

Tradycja zawodu pracownika socjalnego sięga początków XX wieku, pierwsze kursy dla opiekunów spo-
łecznych organizowano w  1907 roku w  Królestwie Polskim. Oficjalne wprowadzenie zawodu pracownik 
socjalny to już czasy po II wojnie światowej – rok 1966. Wtedy też powstają pierwsze państwowe szkoły 
kształcące w tym zawodzie, w Warszawie i Poznaniu. Ciekawe jest to, że w roku 1966 przywrócono wiele 
rozwiązań funkcjonujących w czasie II RP, a zlikwidowanych po wojnie przez władze Polski Ludowej.

Źródło: UM Reda

Gmina Szemud znalazła się w gronie 
nagrodzonych samorządów i otrzymała 
wyróżnienie w kategorii „Gmina Przyjazna 
Przedsiębiorcom”. W Operze Bałtyckiej 
w Gdańsku nagrodę osobiście odebrał Wójt 
Ryszard Kalkowski.
- Dziękuje kapitule za dostrzeżenie naszych 
działań i pozytywną ocenę. Wiemy, że 
bardzo ważne jest, aby rozwijać przedsię-
biorczości w naszych gminach i to się udaje. 
Jesteśmy dumni z naszych zaradnych 
mieszkańców, którzy u nas się realizują i my 
jako samorząd chcemy pomagać na różnych 
płaszczyznach. Razem możemy więcej 
i takim przykładem jest nie tylko codzienna 
współpraca, ale także wiele inicjatyw. Takim 
przedsięwzięciem jest między innymi „Por-
tal inwestora” czy też „Szemudzkie Centrum 

Wspierania Przedsiębiorczości”. Dziękuje 
całemu zespołowi, który codziennie pracuje 
na te efekty. Zapraszamy do współpracy 
i gratuluje innym wyróżnionym, bo razem 
tworzymy silną przyszłość naszego regionu. 
Gratuluje także laureatowi w naszej katego-
rii Gmina Dzierzgoń. Przy okazji, zapra-
szamy do włączenia się w nasze 50-lecie 
Gminy Szemud, które obchodzimy przez 
cały przyszły rok. Ta nagroda podkreśla 
nasze osiągnięcia - mówił podczas gali 
Nagrody Pomorskiej Gryf Gospodarczy Wójt 
Ryszard Kalkowski.
- Jeszcze raz dziękujemy kapitule za wy-
różnienie, której przewodniczy Marszałek 
Województwa Pomorskiego Mieczysław 
Struk. - dodaje Urząd Gminy.
Źródło: UG Szemud

KOLEJNA NAGRODA DLA GMINY SZEMUD
GMINA SZEMUD | Samorząd ten został dostrzeżony przez kapitułę nagrody Gryfa Go-
spodarczego, która doceniła jego działania na niwie rozwoju i wspierania przedsiębior-
czości na terenie gminy.

fot. UG Szemud
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Świętowali Dzień Pracownika 
Socjalnego
REDA | 21 listopada obchodziliśmy Dzień Pracownika Socjalnego. Święto osób, które każdego dnia 
okazują empatię i wrażliwość na potrzeby innych ludzi.

Zastępca prezydenta Beata Rutkiewicz wyjaśnia, że 
umowa na kompleksową rewitalizację Parku Kaszub-
skiego opiewała na 3 mln zł, ale wykonawca nie zre-
alizował całego zakresu prac i trzeba było rozwiązać 
z  nim umowę. Miasto zapłaciło tylko za wykonane 
roboty w kwocie 2,5 mln zł, ponadto naliczyło rów-
nież 1,3 mln zł kar umownych.

- Park zostanie otwarty na początku przyszłego 
roku, choć nie będzie jeszcze w  pełnej krasie, gdyż 
zieleń zakwitnie dopiero wiosną. Będzie można 
jednak korzystać z parku i przemieszczać się w jego 
przestrzeni – mówi Beata Rutkiewicz przypomina-
jąc, że wejherowianie pamiętają Park Kaszubski jako 
ciemny, ponury i może nawet troszkę niebezpieczny. 
Nie zachęcał do spędzania tutaj wolnego czasu w cią-
gu dnia, a szczególnie po południu.

- Obecnie wszystkie chaszcze, które były między 
drzewami, zostały uporządkowane a  ścieżki otrzy-
mały nowe nawierzchnie. Część ścieżek pozostała 
jednak w formie piaskowej, gdyż dużą powierzchnię 
parku postanowiono utrzymać czynną biologicznie. 

Zagospodarowane miejsca, jak zamontowana mała 
architektura czy wykonany przez wejherowski Za-
kład Usług Komunalnych Sp. z  o.o. plac zabaw, są 
jedynie dodatkiem do tej przestrzeni – informuje 
Beata Rutkiewicz dodając, że w parku jest także dużo 
nasadzonej nowej zieleni utrzymanej w  kolorystyce 
kaszubskiej, która będzie kwitła cały sezon od maja 
aż do października.

Warto podkreślić, że w Parku Kaszubskim zostały 
stworzone specjalne miejsca do wypoczynku dla mło-
dzieży. W tych skupiskach młodzi ludzie będą mogli 
spotykać się w grupach. Dla osób poszukujących wy-
poczynku w samotności, staną ławeczki w bocznych 
alejkach. Zaś najmłodszych i matek z dziećmi ucieszy 
atrakcyjny plac zabaw, który jest nieco odmienny, niż 
w innych częściach miasta.

Przebieg prac w Parku Kaszubskim nadzorują Beata 
Warzbińska - zastępca kierownika Wydziału Inwesty-
cji, Gospodarki Komunalnej i  Ochrony Środowiska 
oraz inspektor Olga Chmiel.

Źródło: UM Wejherowo

Plac zabaw i mała 
architektura 

WEJHEROWO | W Parku Kaszubskim, pomiędzy ul. Sobieskiego a ul. Strze-
lecką, została zamontowana mała architektura, w tym m.in. ławki, siedzi-
ska, leżanki i skupiska dla młodzieży, a także kosze na śmieci. Wykonawcą 
jest firma SORTED Sp. z o.o. Piaseczno. Koszt realizacji to 745 tys. zł brutto.
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Pani Alicja Klinkosz to 
osoba, bez której trudno 
sobie wyobrazić luziński 
oddział ZKP. To wieloletnia 
działaczka Zarządu, a w mi-
nionej kadencji była skarb-
nikiem Oddziału.

Do Zarządu zostały wy-
brane następujące osoby: 
Aleksandra Bistroń jako 
wiceprezes, Regina Mudlaw 
jako skarbnik, Mieczysław 
Bistroń jako sekretarz, Ro-
man Klinkosz, Marek Mudlaw oraz Teofil Sirocki jako członkowie.

Do Komisji Rewizyjnej weszły następujące osoby: Sławomir Klas jako przewodniczący, Krzysztof Bober jako 
zastępca przewodniczącego oraz Adam Lubocki jako członek Komisji.

Na grudniowym walnym zebraniu delegatów wszystkich oddziałów Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 
z całych Kaszub i Pomorza Luzino reprezentować będą: Alicja Klinkosz, Marek Mudlaw, Mieczysław Bistroń, 
Roman Klinkosz oraz Teofil Sirocki.

Źródło: UG Luzino
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Nowa prezes ZKP Luzino
GMINA LUZINO | Wybrano nowego prezesa ZKP Oddział Luzino - na kolejną kadencję została wybrana 
pani Alicja Klinkosz. Dokonano również wyboru nowego zarządu oraz komisji rewizyjnej, a także delegatów 
na Zjazd Oddziałów ZKP Pomorza i Kaszub.
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Zabetonowanie kapsuły czasu odbyło 
się w poniedziałek 21 listopada. Gospo-
darzem spotkania był burmistrz Michał 
Pasieczny, któremu towarzyszyły wice-
przewodnicząca rady miejskiej Maria 
Bochniak oraz prezes spółki SIM Ru-
mia Marzena Ebertowska. Głównego 
wykonawcę inwestycji, jaką jest budowa 
mieszkań komunalnych przy ul. Reja, 
reprezentował Grzegorz Bufnal – prezes 
spółki Adwizon. Wśród zgromadzonych 
nie zabrakło także młodzieży ze Szkoły 
Podstawowej nr 6 im. Aleksandra Maj-
kowskiego.

Uczestnicy wydarzenia wspólnie umie-
ścili w  kapsule czasu aktualne Rumskie 
Nowiny, zdjęcia, przypinkę z  miejskim 
herbem, prace plastyczne stworzone w ra-
mach konkursu „Rumia oczami dzieci”, 
pendrive’a z dotyczącymi miasta danymi, 
pamiątki przygotowane przez wykonawcę 
inwestycji, skierowany do „ludzi przyszło-

ści” list napisany przez uczniów Szóstki, 
a  także podpisany chwilę wcześniej akt 
erekcyjny.

– Realizujemy kolejne dwa budynki ko-
munalne dla osób potrzebujących. Już wy-
burzyliśmy trzy stare budynki i  powsta-
je zupełnie nowe osiedle przemieszane 
obiektami deweloperskimi. Istotne jest, że 
to osiedle przy ul. Reja miało kiedyś taką 
nieciekawą, czarną, opinię, dlatego rewi-
talizowanie tego terenu jest bardzo ocze-
kiwanym przez mieszkańców działaniem 
– podkreśla Michał Pasieczny, burmistrz 
Rumi. – Jestem niezmiernie dumny, że 
wspólnie umieściliśmy tę kapsułę czasu. 
Nie wiemy, ile lat ten budynek przetrwa, 
ale już dziś możemy się spodziewać, że za 
sto czy dwieście lat zapewne ktoś odnaj-
dzie tę kapsułę czasu i zobaczy, co do niej 
włożyliśmy. Bardzo dziękuję wszystkim za 
udział w  tej, dla mnie osobiście, bardzo 
ważnej społecznie uroczystości. To nie-

zwykle istotne społecznie działanie w za-
kresie rewitalizacji miasta i wsparcia osób 
potrzebujących – dodaje.

– Bardzo się cieszymy, że możemy być 
częścią historii Rumi. Jesteśmy mieszkań-
cami tego miasta, jest ono coraz ładniej-
sze, możemy być z  niego dumni – mówi 
Grzegorz Bufnal, prezes spółki Adwizon. – 
W roku 2020 w całej Polsce wybudowano 
1007 mieszkań komunalnych, 93% powia-
tów nie rozpoczęło budowy żadnego blo-
ku komunalnego. Myślę, że Rumia w tych 
polskich statystykach wkrótce będzie na 
czele, ponieważ tu powstają 104 mieszka-
nia, (łącznie z wybudowanymi w 2020 roku 
mieszkaniami komunalnymi – przyp. red.) 
tak że można docenić rozmach tego, co 
robi pan burmistrz, bo my to tylko wyko-
nujemy. To jest ewenement na skalę kraju 
– przyznaje główny wykonawca.

Budowa dwóch komunalnych bloków 
mieszkalnych przy ul. Reja rozpoczęła się 

w sierpniu tego roku. Znajdą się w nich 
łącznie 72 lokale (maksymalnie cztero-
pokojowe) z  balkonami lub tarasami, 
a także wózkarnie, pomieszczenia gospo-
darcze i windy. Bloki będą dostosowane 
do potrzeb osób z  niepełnosprawno-
ściami. Wokół budynków nie zabraknie 
ciągów pieszych, dróg, miejsc parkingo-
wych, placu zabaw, ławek, oświetlenia, 
wiat śmietnikowych oraz urządzonej 
zieleni, w  tym ogrodów deszczowych. 
Szacowany koszt całej inwestycji to po-
nad 18,9 mln zł, z  czego ponad 15 mln 
pokryje zdobyte na ten cel dofinansowa-
nie z  Banku Gospodarstwa Krajowego. 
Wszystkie prace mają się zakończyć naj-
później w marcu 2025 roku.

– Jestem radną już czwartą kadencję, 
niestety wcześniej zaspaliśmy w  kwe-
stii mieszkań komunalnych, ale tak jak 
wspomniał pan prezes, i tak obecnie je-
steśmy liderem. Dla mnie to fantastycz-

na wiadomość, zwłaszcza że zawodowo 
współpracuję z  młodzieżą od 38 lat, 
a to osiedle nigdy nie cieszyło się dobrą 
opinią. W  tej chwili powstają tu piękne 
mieszkania, w  których osoby potrzebu-
jące będą mogły zamieszkać i  godnie 
żyć. Teraz tylko czekamy na wznoszące 
się tu mury – zaznacza Maria Bochniak, 
wiceprzewodnicząca rady miejskiej i na-
uczycielka w  Szkole Podstawowej nr 6 
im. A. Majkowskiego. – W  Rumi udaje 
się nam pracować ponad podziałami, 
rozmawiać trzeba z  każdym. Dzięki 
temu pozyskujemy środki finansowe 
wszędzie, gdzie jest to możliwe, a  to są 
efekty. W  ostatnich latach bodajże 160 
milionów złotych udało się przeznaczyć 
na inwestycje. Miasto pięknieje na na-
szych oczach, z  czego jestem osobiście 
bardzo dumna, ponieważ mieszkam tu 
od urodzenia – podsumowuje.

Źródło: UM Rumia

Pod blokiem mieszkalnym zabetonowali 
wiadomość dla przyszłych pokoleń

RUMIA | Aktualna prasa i zdjęcia, przypinka z miejskim herbem, napisany przez uczniów list skierowany do „ludzi przyszłości” oraz akt erekcyjny – między 
innymi te przedmioty znalazły się w kapsule czasu, którą zabetonowano pod budowanymi blokami komunalnymi przy ul. Reja w Rumi.
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Pani

BRYGIDZIE 
LEZNER

wyrazy głębokiego współczucia
     z powodu śmierci 

TATY

składają

Michał Pasieczny
Burmistrz Miasta Rumi

wraz z pracownikami Urzędu 

Krzystof Woźniak
Przewodniczący Rady Miejskiej Rumi

wraz z Radnymi

Przed koncertem zebrani wysłuchali 
wprowadzenia, które wygłosił przedsta-
wiciel wykonawców oraz wystąpienia 
ks. infułata Daniela Nowaka, w  którego 
kościele znajduje się kaplica poświęco-
na męczennikom Piaśnicy. Obejrzeli też 
krótki film o  obozie koncentracyjnym 
Stutthof i  wystawę pt. „Stutthof idzie! 
Ewakuacja więźniów obozu koncentra-
cyjnego Stutthof ”. Będzie ona ekspono-
wana do końca listopada br. na placu 
Jakuba Wejhera.

W  okolicach Wejherowa znajduje się 
wiele mogił ofiar Marszu Śmierci. Kon-
cert „Requiem Kaszubskie” był artystycz-
nym hołdem jego ofiarom, a także więź-
niom KL Stutthof oraz mieszkańcom 
Kaszub, którzy nieśli pomoc więźniom 
na trasie przymusowej ewakuacji. 

Wśród widzów obecny był zastępca 
prezydenta Arkadiusz Kraszkiewicz, któ-
ry po koncercie podziękował dyrygento-
wi Sławomirowi Bronkowi i  wszystkim 
wykonawcom wręczając kwiaty w  imie-
niu mieszkańców Wejherowa.

Przypomnijmy, że obóz koncentracyj-
ny Stutthof funkcjonował od 2 września 
1939 roku. W  ciągu kolejnych lat jego 
istnienia, aż do 1945 roku osadzono 
w  nim około 110 tys. więźniów, w  tym 
kobiety i  dzieci z  ponad 40 narodowo-

ści. Obóz pochłonął życie ok. 40 tys. 
ofiar. W związku ze zbliżającą się ofen-
sywą Armii Czerwonej komendant KL 
Stutthof wydał rozkaz do przymusowej 
ewakuacji więźniów 25 stycznia 1945 
roku. Piesze kolumny 11 tys. więźniów, 
eskortowane przez Niemców, miały do 
przejścia trasę ok. 140 km do Lęborka 
w  warunkach zimowych, przy tempe-
raturze poniżej 20 st. C. Przez pierwsze 
3 dni uczestnicy tego Marszu Śmier-
ci nie otrzymali żadnego pożywienia. 
Tych, którzy tracili siły lub nie nadą-
żali za kolumną, zabijano na miejscu. 
Powszechne były odmrożenia kończyn. 
Marsz więźniów KL Stutthof zakończył 
się 5 lutego 1945 roku.  Bilans wyda-
rzeń, które dzisiaj nazywamy Marszem 
Śmierci, był tragiczny. Podczas niemal 
11 dni trwania ewakuacji zginęło ponad 
2 tys. osób. Około 2 tys. udało się zbiec 
z kolumn lub z miejsc wyznaczonych na 
odpoczynek.

„Requiem Kaszubskie” – muzyka 
Adam Diesner. Słowa – br. Zbigniew 
Joskowski OFMConv. Soliści: Marzena 
Michałowska (sopran) i  Stanisław Duda 
(baryton). W Zespole Instrumentów Bla-
szanych wystąpili: Paweł Hulisz, Tatsushi 
Fuijoka – trąbki, Piotr Kowalski, Michał 
Szczerba – waltornie, Dawid Klahs, Ma-

sciej Stromski, Adam Wiśniewski – pu-
zony, Michał Bieżuński – tuba, Adam 

Tański – pozytyw organowy. Dyrygent 
– Sławomir Bronk, współpraca – Małgo-

rzata Kuchtyk.
Źródło: UM Wejherowo

Requiem pamięci ofiar Marszu Śmierci
WEJHEROWO | Przejmujące dźwięki Zespołu Instrumentów Blaszanych i pełne bólu partie solowe wokalistów – Marzeny Michałowskiej (sopran) i Sta-
nisława Dudy (baryton), wsparte głosami Chóru Kakofonia, Chóru Kameralnego Discantus oraz Schola Cantorum aMuz, wypełniły przestrzeń kościoła 
Chrystusa Króla i bł. Alicji Kotowskiej w Wejherowie podczas niedzielnego koncertu „Requiem Kaszubskie” poświęconego ofiarom Marszu Śmierci.
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Zadanie realizowane jest w ramach Programu Rządowe-
go Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicz-
nych, kwota dofinansowania wynosi 11 400 000,00 zł, 
umowa opiewa na kwotę 14 288 241,65 zł.
W ramach inwestycji w miejscowości Rybno zostaną 
wykonane roboty w zakresie:
• budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzenia 

ścieków,
• budowy sieci kanalizacji sanitarnej,
• budowy przyłączy wodociągowych,
• budowa przepompowni/tłoczni ścieków surowych 

wraz z instalacją elektryczną,
• przebudowy dróg wewnętrznych.
Wykonawcą robót jest firma Przedsiębiorstwo Inżynie-
ryjne Drewa – Hydroinstal Sp. z o. o. z siedzibą w Bol-
szewie. Termin zakończenia realizacji zadania wyzna-
czono na 30 listopada 2023 r.
źródło: UG Gniewino

PODPISANO UMOWĘ NA 
BUDOWĘ KANALIZACJI 
SANITARNEJ
GMINA GNIEWINO | Dnia 10 listopada 2022 r. Wójt 
Gminy Gniewino podpisał umowę na wykonanie robót 
budowlanych w związku z realizacją zadania inwe-
stycyjnego pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej 
i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rybno”.

fot. UG Gniewino
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Pierwotnie planowano, że pozyskana 
warstwa bitumiczna zostanie ułożona 
w  Donimierzu na ul. Otalżyńskiej, gdzie 
jeszcze 16 listopada rozpoczęto wraz 
z  Gminnym Przedsiębiorstwem Komu-
nalnym, miejscową żwirownią oraz przy 
wsparciu mieszkańców przygotowania do 

tej inwestycji. Jednak ze względu na szyb-
ką zmianę warunków atmosferycznych 
przeprowadzenie tych robót drogowych 
na ulicy Otalżyńskiej nie było możliwe. 
Według wskazań firmy Polaqua położenie 
nowego asfaltu w tych warunkach można 
było wykonać na drogach o podbudowie 
asfaltowej. W związku z tym podjęto de-
cyzję, że asfalt zostanie ułożony na dwóch 
drogach gminnych w  Karczemkach na 
ulicy Spacerowej na odcinku 1,5 kilome-
tra i w Kowalewie na ulicy Kartuskiej na 
długości ponad 1,2 km.

Wójtowi Kalkowskiemu wraz z władza-
mi Powiatu Wejherowskiego po kolejnych 
rozmowach z  przedstawicielami Polaqua 
udało się przekonać do remontu kolejnej, 
trzeciej ulicy Kopaniewskiej w Leśnie na 
odcinku ponad 0,5 kilometra. Wszystkie 

roboty drogowe zostały przeprowadzo-
ne 19, 20 i 21 listopada i było to możliwe 
dzięki pracy zespołowej.

- Dziękujemy za nadzorowanie prac na 
remontowanych ulicach w miniony week-
end Referatowi Zamówień Publicznych 
i Inwestycji. Dziękujemy sołtysowi Karcze-
mek Teresie Dampc, sołtysowi Kowalewa 
Mariuszowi Długowolskiemu i  sołtysowi 
Leśna Ryszardowi Parchemowi za koordy-
nację robót oraz mobilizację mieszkańców. 
Pomimo niekorzystnych warunków razem 
daliśmy radę. Roboty drogowe na ulicy 
Otalżyńskiej w Donimierzu będą kontynu-
owane. Jeszcze w tym roku to zadanie Wójt 
Kalkowski planuje wprowadzić do projek-
tu budżetu na rok 2023 - informuje Urząd 
Gminy Szemud.

Źródło: UG Szemud

Błyskawiczny remont 
3 kilometrów dróg

GMINA SZEMUD | Razem skorzystali z szansy na szybkie wyremontowania dróg. W piątek 
18.11.2022 do późnych godzin wieczornych trwały rozmowy Wójta Gminy Szemud Ryszarda 
Kalkowskiego z przedstawicielami firmy Polaqua, ponieważ w związku z likwidacją z dniem 
21.11.2022 r. przez firmę Polaqua otaczarni (wytwórni asfaltu) w Chwaszczynie zaistniała 
możliwość pozyskania przez Gminę asfaltu.
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Miejscowa parafia jest także jedną z najstarszych 
na Pomorzu. Z placu znajdującego przy nim często 
korzystają mieszkańcy przybywający do kościoła 
lub do świetlicy wiejskiej. Jednakże nawierzchnia 
od wielu lat jest w  fatalnym stanie i  korzystanie 
z niej jest uciążliwe zwłaszcza po obfitych opadach. 
Dlatego podjęto decyzję o gruntownym remoncie 
tego miejsca.

W  dniu 17. listopada podpisana została umo-
wa z wykonawcą na utwardzenie działek w Górze 
w  sąsiedztwie kościoła oraz świetlicy wiejskiej. 
Łączny koszt inwestycji to 89,7 tysięcy złotych. 
W kosztach partycypować będzie Gmina Wejhero-
wo, Powiat Wejherowski oraz Parafia pw. Św. Ma-
teusza w Górze.

– Samorząd Powiatu Wejherowskiego od 2007 r. 
przeznacza środki finansowe na rewitalizację obiek-
tów zabytkowych, celem zachowania historycznego, 
artystycznego i kulturowego dziedzictwa Ziemi Wej-
herowskiej. W ciągu tych lat Kościół w Górze był syste-
matycznie remontowany i poddawany zabiegom kon-
serwatorskim. Dzięki środkom z powiatu wykonano 
m.in. remont elewacji wieży, posadzki w prezbiterium, 
ołtarza głównego oraz balustrad schodów i drzwi – 
podkreśla Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.

Z ramienia samorządów w spotkaniu uczestniczy-
li starosta Gabriela Lisius, wicestarosta Jacek Thiel, 
wójt Przemysław Kiedrowski, radny Piotr Syrocki 
oraz sołtys Góry Genowefa Dampc.

Źródło: UG Wejherowo
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Utwardzenie placu przy 
kościele w Górze
GMINA WEJHEROWO | Kościół parafialny pw. Św. Mateusza w Górze stanowi jeden z najpiękniejszych 
zabytków Gminy Wejherowo.

Wyjątkowo interesujący program zaplanowa-
ny został na sobotni wieczór, który zamykał 
wydarzenie. Gościem specjalnym był Cezary 
Paciorek, który zagrał na akordeonie autorski 
program pt. "Moje drogi do Kalwarii". Warto 
wspomnieć, że Misternicy Kaszubscy po-
przez Dni Kultury Chrześcijańskiej zamknęli 
przypadające w tym roku obchody 20-lecia 
Misterium w Wejherowie. Z tej okazji, po raz 
pierwszy na otwartym pokazie dla miesz-
kańców Wejherowa, zaprezentowany był film 
pt. "Misterium". Była także okazja, aby od 
autora muzyki do wejherowskiego Misterium 
- Cezarego Paciorka - otrzymać autograf 
na płycie CD. Całości wieczoru dopełniła 
prezentacja nowych i częściowo odnowio-

nych kostiumów. Były też podziękowania dla 
poszczególnych misterników. - Bardzo się 
cieszę, że trwające już dwie dekady Miste-
rium na wejherowskiej kalwarii ciągle cieszy 
się zainteresowaniem wiernych oraz znajdują 
się wciąż chętne osoby, by kontynuować to 
dzieło. - mówi Wojciech Rybakowski prezes 
stowarzyszenia Misternicy Kaszubscy - 
Bardzo dziękuję ks. proboszczowi, dyrekcji 
Wejherowskiego Centrum Kultury i Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomor-
skiej za pomoc w organizacji tego wydarze-
nia, oraz mecenasom - Prezydentowi Miasta 
Wejherowa oraz Zarządowi Portu Morskiego 
w Gdyni S.A.
Źródło: Misternicy Kaszubscy

PREZENTACJA NOWYCH KOSTIUMÓW, 
FILM, RECITAL I PROMOCJA PŁYTY
POWIAT | W kościele parafialnym p.w. św. Leona Wielkiego odbywały się Dni Kultury 
Chrześcijańskiej.

fot. Misternicy Kaszubscy
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA STAROSTY WEJHEROWSKIEGO

o  pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości stanowiącej 
własność Skarbu Państwa 

Oznaczenie nieruchomości według księgi 
wieczystej oraz ewidencji gruntów

GD1W/00117240/4
Gmina Gniewino, obręb Nadole,  działka nr 

321/1

Powierzchnia nieruchomości 621 m2

Stawka wywoławcza
4,00 zł/m2/rok

(+ 23 % VAT)

Wysokość wadium oraz termin, formę 
i sposób jego wniesienia

250,00 zł
Wpłaty należy dokonać najpóźniej do dnia 

22 grudnia 2022 r. na konto Starostwa 
Powiatowego w Wejherowie.

Termin i miejsce oraz rodzaj przetargu

28 grudnia 2022 r. o godz. 10:00
w siedzibie Starostwa Powiatowego 

w Wejherowie,
ul. 3 Maja 4, sala nr 338,

przetarg ustny nieograniczony

Pełna treść ogłoszenia o przetargu została została wywieszona na elektronicznej tablicy ogłoszeń Starostwa 
Powiatowego w Wejherowie oraz  na stronie internetowej www.powiat.wejherowo.pl.

Informacji na temat przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa 
Powiatowego w Wejherowie ul. 3 Maja 4, III piętro, pokój nr 333 lub pod nr tel. (58) 572-94-78. 

OGŁOSZENIE 208/2022/PR-Media-Group/DB

OGŁOSZENIE 102/2022/PR-Media-Group/DB

Dzień Pracownika Socjalnego jest formą 
wyróżnienia pracowników służb społecz-
nych, dostrzeżenia roli i znaczenia ich pracy. 

Na terenie powiatu wejherowskiego pomoc 
udzielana jest dzieciom, osobom starszym, 
niepełnosprawnym oraz rodzinom. Realizo-

wana jest m.in. poprzez Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w  Wejherowie, które jest 
organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej 
dla 500 dzieci, domy pomocy społecznej, 
Warsztaty Terapii Zajęciowej czy Środowisko-
wy Dom Samopomocy.

– Dziękuję wszystkim Pracownikom służb 
społecznych za codzienny wysiłek, pomoc 
oraz zaangażowanie w  służbę drugiemu 
człowiekowi. Wasze działania dla wielu osób 
stanowią niezbędne wsparcie pozwalające 
przetrwać niejeden trud ludzkiego życia – 
powiedziała Starosta Wejherowski Gabriela 
Lisius.

Podczas spotkania wręczono gratulacje 
i  podziękowania oraz „Drzewka Wdzięczno-
ści”. Wyróżnienie otrzymało Stowarzyszenie 
Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Przy-
stanek” oraz Fundacja Zdrowia „Esco”.

– Nagroda przyznawana przez Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ma 
na celu uhonorowanie instytucji, organizacji 
oraz osób fizycznych najbardziej zaangażowa-
nych w działania na rzecz wsparcia osób nie-
pełnosprawnych, dziecka i  rodziny oraz pro-
mocji i rozwoju rodzicielstwa zastępczego na 
terenie powiatu wejherowskiego – powiedział 
Wicestarosta Jacek Thiel.

Dzień Pracownika Socjalnego to polskie 
święto obchodzone 21 listopada na mocy za-
pisu ustawy o pomocy społecznej z 1990 r.

źródło: Starostwo Powiatowe w Wejherowie

Dzień Pracownika Socjalnego
POWIAT | W Domu Pomocy Społecznej w Strzebielinku odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Pracow-
nika Socjalnego. Spotkanie było okazją do złożenia życzeń i podziękowań za ciężką pracę, wielkie serce 
i gotowość niesienia pomocy ludziom potrzebującym na terenie powiatu wejherowskiego.
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18 listopada odbyło się spotkanie autorskie i koncert 
akustyczny Tomasza Lipy Lipnickiego, gdańszczanina 
z Nowego Portu. Spotkanie na temat książki „Jeżozwierz” 
z liderem Illusion oraz Lipali poprowadził Kamil Wicik, 
dziennikarz radiowy Radia Gdańsk, który na wstępie za-
znaczył że będzie to wywiad radiowy z wizją na żywo.
- Był to ciekawy wieczór spotkania autorskiego połą-
czonego z muzyką, luźną rozmową i szczerymi odpowie-
dziami. Nie obyło się bez pytań publiczności, auto-
grafów oraz zdjęć z fanami- mówi Tomasz Wiśniewski 
dyrektor Fabryki Kultury. Koncerty Tomka to prawdziwy 
„rarytas” zarówno dla wiernych fanów artysty, jak i dla 
tych którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z jego 
twórczością-dodaje.
Materiał, prezentowany na „solówkach” to przekrój 
przez całą twórczość muzyczną artysty. Podczas kon-
certu usłyszeć można było największe hity oraz mniej 
popularne numery, które w akustycznych aranżacjach 
zyskują niepowtarzalny klimat.
Każdy słuchacz znalazł tu coś dla siebie. Wystarczyło 
wygodnie usiąść i wsłuchać się w muzykę… która płynę-
ła prosto z serca.
Źródło: UM Reda

TOMASZ LIPNICKI 
W FABRYCE KULTURY
REDA | Tomasz „Lipa” Lipnicki był gościem Fabryki 
Kultury w pierwszym spotkaniu z cyklu „Przy muzy-
ce o książce”.

fot. Michał Kaczmarek

expressy.pl
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Meble z palet - ekologia 
i oryginalność

Małe mieszkanie 
ma wielki potencjał

Palety są bowiem wdzięcznym materiałem 
i  łatwo można z  nich wykonać wiele przed-
miotów domowego użytku. Takie meble 
mają wiele zalet. Są tanie, trwałe, niepo-
wtarzalne, a  do tego ekologiczne. Można 
we własnym zakresie, bez dużego wysiłku, 
stworzyć nowy mebel niewielkim kosztem. 
Meble z palet nadają się do domu, ale szcze-
gólnie popularne są do ogrodów i  na tarasy 
oraz balkony. A  dlaczego stały się tak po-
pularne? Przede wszystkim są tanie, paleta 
kosztuje (w zależności od rozmiaru) od 10 do 
40 zł. Meble z nich wykonane są praktyczne 
i  oryginalne, a  w  dodatku można je wyko-
nać samemu i  to bez konieczności używa-
nia wyspecjalizowanych narzędzi. Poza tym 
palety mają taką konstrukcję, że ich budowa 
umożliwia niemal nieograniczone możliwości 
aranżacyjne. Można więc z  nich zrobić np. 
stół, krzesła, łóżko, stolik kawowy, ławę, sto-
lik pod telewizor, a nawet wieszak na ubrania. 
Wszystko zależy od pomysłu i  starannego 
wykonania. Dodatkowo w sklepach stały się 
dostępne różnego rodzaju poduchy lub po-
krowce, które można położyć na meblach 
stworzonych przez nas. Zaletą jest również 
to, że w razie przeprowadzki paletowe meble 
można z łatwością rozmontować i przewieźć 
do nowego lokum.

Własne M nie dla wszystkich 
oznacza trzy pokoje, łazienkę 
i  przestronny salon z  kuchnią. 
Bez tego można urządzić funk-
cjonalną przestrzeń zamkniętą na 
małym metrażu wykorzystując 
do tego wysokie, pionowe me-
ble. Zapewnią one więcej miejsca 
do przechowywania rzeczy i  jed-
nocześnie optycznie powiększą 
mieszkanie. Jeśli chcemy zosta-
wić jeszcze więcej miejsca na 
podłodze możemy zastosować 
podwieszane półki, komody lub 
regały. Zagospodarujmy każdy 
centymetr nad naszymi głowami.
Meble wielofunkcyjne, kojarzące 
się z  kiczowatymi tapczanopół-
kami, tak naprawdę stanowią 

klucz do uzyskania przestrzenności. Współcześnie tego typu meble są stylowe i nie odstraszają swoim 
wyglądem. Warto rozglądać się za rozkładanymi stołami, sofami z funkcją spania, modułowymi siedzi-
skami lub stolikami kawowymi dającym możliwość przechowywania w nich przedmiotów.
Niezwykle ważnym aspektem pozwalającym na uzyskanie większej przestrzeni w  mieszkaniu jest za-
chowanie w nim porządku. Nadmiar rzeczy i bałagan automatycznie sprawiają, że mieszkanie zaczyna 
przypominać małą klitkę a tego nie chcemy. By temu zapobiec wystarczy poukładać istotne przedmioty 
na półkach, te mniej używane pochować. Warto również zrobić przegląd wszystkich naszych rzeczy 
i zdecydować, co już nie jest nam potrzebne. Zbędne przedmioty można oddać lub sprzedać. W łazien-
ce czy kuchni również należy zadbać o miejsca do przechowywania.
Jedną z podstaw powiększania małej przestrzeni jest używanie jasnych kolorów, w tym bieli. Optycznie 
większy metraż zapewnią też meble oraz podłogi z połyskiem i lustra zawieszone na ścianach lub wbu-
dowane w meble.

Meble z recyklingu? A czemu nie! Starannie wykonane staną 
się zarówno praktycznym wyposażeniem pokoju lub ogrodu, 
ale też nietuzinkową ozdobą.

Niewielki metraż nie oznacza ograniczonego pola manewru 
w zakresie urządzania wnętrza. By wykorzystać je maksy-
malnie wystarczy spojrzeć na nie szerszym kątem.
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InwestycjeInwestycje deweloperów
Wejherowo / Reda / Rumia / Okolice

KONTAKT: d.bieszke@expressy.pl | tel. +48 660 731 138

POMAGAMY W WYBORZE
MIEJSCA DO ŻYCIA

Valor: Nowoczesna kamienica w sercu Rumi
Valor to z pewnością 
jedna z najbardziej 
wyróżniających się in-
westycji deweloperskich 
na naszej mapie. Ta no-
woczesna kamienica 
miejska z 42 ustawnymi 
mieszkaniami to doskonały 
wybór dla tych wszyst-
kich, którzy szukają wy-
godnego, przestronnego 
apartamentu w sercu Rumi. 
W ofercie Pomorskich 

Domów dostępne są 2-, 
3- i 4-pokojowe miesz-
kania o powierzchniach 
od 36 m2 do 85 m2, 
a także świetnie zaprojek-
towane lokale usługowo-
handlowe. Apartamenty 
na najwyższej kondyg-
nacji inwestor wyposaży 
w tarasy widokowe, 
a mieszkania na niższych 
poziomach - w słoneczne 
balkony. Dla większej 

wygody mieszkańców, 
w budynku dostępne będą 
dwie cichobieżne windy, 
hala garażowa z miejscami 
parkingowymi oraz komórki 
lokatorskie. Zgodnie 
z deklaracją dewelopera, 
sprzedaż mieszkań w tym 
budynku osiągnęła już 
blisko 70 procent, co tylko 
dowodzi, że Valor przypadł 
do gustu mieszkańcom 
Rumi i okolic. miasto: Rumia

ulica: Dąbrowskiego 44
nr telefonu: 607 607 216
www.pomorskiedomy.pl

Valor



Nieruchomości&WnętrzaPiątek, 25 listopada 2022 9

Valor to projekt nietuzinkowy, nieprzy-
stający zupełnie do typowych inwestycji 
mieszkaniowych, które powstają licznie 
na terenie naszego powiatu. Jest ich całe 
mnóstwo, żadna z  nich nie ma jednak 
tego charakteru, formy, kształtu, co Va-

lor. Inwestor, decydując się na realizację 
tego nieszablonowego pomysłu, wie-
dział już zawczasu, co chce osiągnąć, 
na co postawić, co takiego wybudować.  
- Zdecydowaliśmy się zbudować w  Rumi 
nowoczesną kamienicę miejską, ze wszyst-

kimi zaletami takiego budynku: zwar-
tą, silną optycznie bryłą, ponadczasową 
urodą elewacji i  mnóstwem udogodnień, 
które wpływają na jakość życia. W Valorze 
powstanie kilkadziesiąt ustawnych miesz-
kań o apartamentowym charakterze, a do 
tego osiem przestronnych lokali użytko-
wych, które zapewnią przyszłym miesz-
kańcom dostęp najważniejszych dóbr 
i  usług. W  budynku przygotowujemy ci-
chobieżne windy i przestronną halę gara-
żową. Wszystko to zostało niezwykle sta-
rannie i przemyślanie zaprojektowane, co 
daje gwarancję, że Valor będzie wymarzo-
nym miejscem do zamieszkania, wyróż-
niającym się znacząco na tle pozostałych 
inwestycji mieszkaniowych w  Rumi i  jej 
okolicach - wylicza Dariusz Malottke, dy-
rektor ds. sprzedaży Pomorskich Domów. 
I  jak widać, nie są to czcze słowa, bo za-
interesowanie inwestycją jest od początku 
więcej niż duże. Efekt? Deweloper sprze-
dał już blisko 70 procent mieszkań z  tej 
oferty i, co bardzo możliwe, zakończy pro-
ces sprzedaży na długo przed tym, jak bu-
dynek zostanie oddany do zamieszkania.  
- Miło nam, że Valor, który realizujemy 
przy ulicy Dąbrowskiego 44, został tak 
dobrze przyjęty przez społeczność Małego 

Trójmiasta i  cieszy się tak dużym powo-
dzeniem. Dokładamy wszelkich starań, by 
wybudować go jak najstaranniej, z zacho-
waniem wszelkich prawideł sztuki budow-
lanej. Nie jest to projekt łatwy w realizacji, 
ale zatrudniliśmy świetne, sprawdzone 
ekipy budowlane, co gwarantuje, że budy-
nek będzie naprawdę solidny, a do tego po 
prostu piękny - dodaje Dariusz Malottke.
Jak dodaje szef sprzedaży Pomorskich 
Domów, budowa idzie „pełną parą”. - Bu-
dynek jest już w stanie surowym, zamon-
towaliśmy niemal całą stolarkę okienną, 
gotowe są już także prawie wszystkie 
ścianki działowe w  mieszkaniach Valoru. 
Fachowcy prowadzą zaawansowane robo-
ty instalacyjne, a na wielu ścianach pojawił 
się gładki tynk. Rozpoczęliśmy także pra-
ce elewacyjne, niezwykle ważne dla tego 
projektu. Przy każdej ze ścian rozstawione 
są obecnie rusztowania, a  na części pół-
nocnej nałożone są już pierwsze warstwy 
tynku. To nie wszystko, bo równolegle 
do tych prac, prowadzimy także robo-
ty hydroizolacyjne i  izolacyjne na dachu 
i stropodachu - dodaje Dariusz Malottke. 
Jak deklaruje inwestor, Valor będzie goto-
wy w III kwartale przyszłego roku. A póki 
co, firma prowadzi sprzedaż i  rezerwacje 
kolejnych mieszkań i lokali. I choć z oferty 
„zniknęło” już kilkadziesiąt apartamen-
tów, to wciąż znaleźć tu można naprawdę 
świetne 2-, 3- i  4 pokojowe mieszkania 
o powierzchni od 36 m2 do 70 m2. Inwe-
stor gwarantuje doskonałą obsługę i  ko-
rzystne, dopasowane do standardu budyn-

ku, ceny za wybrane lokale. - Zapraszamy 
do kontaktu z naszym działem sprzedaży. 
Zapewniamy, że osoby zainteresowane 
nowym mieszkaniem w  doskonałej loka-
lizacji mogą, wraz z nami, spełnić to ma-
rzenie. Wystarczy zadzwonić, chętnie za-
prosimy wszystkich zainteresowanych na 
teren budowy i przedstawimy ofertę, która 
z pewnością będzie konkurencyjna na tle 
pozostałych projektów mieszkaniowych 
w tej okolicy - dodaje dyrektor ds. sprze-
daży Pomorskich Domów.
Warto na koniec dodać, że deweloper 
silnie wspiera ważne inicjatywy lokalne, 
jak choćby akcja „Zieleń na mur-beton”, 
w  ramach której firma, wraz z  partnera-
mi, nasadziła ponad 70 młodych drzew 
w Rumi o łącznej wartości 55 tys. złotych. 
A  to nie wszystko, bo Pomorskie Domy 
szykują miłą niespodziankę dla uczniów 
Szkoły Podstawowej nr 4, o  czym już 
wkrótce także chętnie poinformujemy. 
Opracował: Tomasz Kulpa

Valor: te mieszkania się sprzedają!
Już blisko 70 procent mieszkań w kamienicy miejskiej Valor przy Dąbrowskiego 44 znalazło swoich nowych właścicieli. To najlepszy dowód, że inwe-
stycja dewelopera Pomorskie Domy trafiła w gusta i potrzeby mieszkańców Rumi. 

Elewacja Valoru będzie bogato zdobiona pięknymi płytami spiekowymi 

Valor to nie tylko piękne mieszkania, ale też lokale usługowe 

W ofercie dostępne są wygodne i ustawne mieszkania 2-, 3- i 4-pokojowe 

ul. Kielnieńska 57, Gdańsk Osowa 
tel. 607 607 216 
tel. 607 607 464

www.pomorskiedomy.pl
biuro@pomorskiedomy.pl
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Powiatowa Biblioteka Publiczna 
w  Wejherowie organizuje Dzień Se-
niora dla zaprzyjaźnionych czytelni-
ków, odbiorców wydarzeń, członków 
Dyskusyjnego Klubu Książki oraz 
studentów Wejherowskiego Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku. Wśród za-
proszonych gości znalazły się rów-
nież przedstawicielki Rady Powiatu 
Wejherowskiego, panie: Genowefa 
Słowi Wiceprzewodnicząca Rady 
Powiatu oraz Łucja Słowikowska 
przewodnicząca Komisji Zdrowia.
Wieczór odbył się po sąsiedzku, 
w  gościnnych progach Kaszubsko-
-Pomorskiej Szkoły Wyższej. Ży-
czenia seniorom z okazji ich święta, 
w  imieniu własnym i  pracowników 
biblioteki, złożyła Dyrektor Bar-
bara Gusman. Z  kolei o  wrażenia 
artystyczne wieczoru zadbał gość 
muzyczny Felipe Alvarado, który 
wystąpił przed publicznością z cu-
downym koncertem.
Seniorzy, energiczni i  młodzi du-
chem uczestnicy dziękowali orga-
nizatorom za wspaniałe przyjęcie. 
„Było pięknie - muzycznie, słodko 
i  tanecznie. A  to wszystko dzięki 
temu, że w  Powiatowej Bibliotece 
Publicznej zawsze panuje klimat, 
który mnoży radość.” - to jeden 
z wpisów, który pojawił się na face-
bookowym profilu Biblioteki.

DZIEŃ SENIORA Z POWIATOWĄ BIBLIOTEKĄ
WEJHEROWO | Tradycją jest już spotkanie organizowane przez Powiatową Bibliotekę 
Publiczną w Wejherowie z okazji Dnia Seniora. I w tym roku nie było inaczej. W miłej 
i radosnej atmosferze spotkali się niezmiennie młodzi duchem przyjaciele Biblioteki. 

Urząd Miejski w  Wejherowie i  wykonawca robót 
– ZUK sp. z  o.o. Wejherowo dokładają wszelkich 
starań, aby minimalizować utrudnienia podczas 
prowadzenia prac budowlanych w tym rejonie, jed-
nak są one nieuniknione. Zakres prac jest rozległy 

i wiąże się z przejściowymi trudnościami. Liczymy 
na wyrozumiałość - budujemy dla mieszkańców!

Przebudowa ul. Staromłyńskiej będzie realizo-
wana etapami. Pierwszy etap, realizowany obecnie 
przez ZUK Wejherowo, polega na przebudowie sieci 
podziemnych: telekomunikacyjnych, gazowych, sa-
nitarnych, wodociągowych, elektroenergetycznych, 
budowie kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogo-
wego w obrębie projektowanego ronda na skrzyżo-
waniu ul. Staromłyńskiej z ulicami Wyczółkowskie-
go i Obr. Wybrzeża.

W obecnie realizowanym etapie nie będą jeszcze re-
alizowane nowe nawierzchnie jezdni ulic i chodników. 
Po przebudowie uzbrojenia podziemnego zostanie na 
terenie skrzyżowania odtworzona nawierzchnia z płyt. 
Obecna sytuacja finansowa Miasta Wejherowa powo-
duje, że na wykonanie nawierzchni docelowych i  na 
budowę ronda, niestety trzeba będzie poczekać.

Źródło: UM Wejherowo

Uwaga! Zmiana 
organizacji ruchu

WEJHEROWO | W  związku z  rozpoczęciem budowy ul. Staromłyńskiej 
w  Wejherowie – etap 1A od połowy listopada br. wprowadzona jest 
zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Staromłyńskiej, Obrońców 
Wybrzeża i Wyczółkowskiego.
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- Wszystkim pracownikom socjalnym składamy 
podziękowania za troskę i  serce wkładane w  wyko-
nywaną pracę, poświęcenie oraz gotowość do niesie-
nia pomocy. Życzymy satysfakcji z pełnionych obo-

wiązków. Dużo zdrowia, wytrwałości oraz wszelkiej 
pomyślności w życiu osobistym. - odpowiada Urząd 
Gminy Wejherowo.

Źródło: UG Wejherowo
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Dzień pracownika socjalnego 
w GOPS w Wejherowie
GMINA WEJHEROWO | Z tej okazji przypadającego na 21. listopada Dzień Pracownika Socjalnego wójt 
Przemysław Kiedrowski osobiście złożył życzenia i podziękowania wszystkim pracownikom Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie.

W wyniku tajnego głosowania Przewodniczącym 
Rady został Miłosz Modzelewski, a jego zastępcami 
Telimena Browarczyk oraz Jakub Reszczyński.

- Celem Młodzieżowej Rady Miejskiej jest przede 
wszystkim włączenie młodzieży w proces podejmo-
wania decyzji, które dotyczą młodych osób oraz ich 
najbliższego otoczenia - mówi Zastępca Burmistrza 
Miasta Redy Łukasz Kamiński. Rada ma reprezento-
wać młodych mieszkańców i mieszkanki miasta, ale 
również prowadzić działania na rzecz upowszech-
niania wśród nich idei samorządności- dodaje Łu-
kasz Kaminski.

Opiekun MRM, radny Radosław Farion oraz za-

stępca burmistrza Łukasz Kamiński przedstawili 
młodym radnym plan pracy na grudzień. W  tym 
miesiącu najważniejsza będzie organizacja sztabu 
WOŚP, co Młodzieżowa Rada planuje wspólnie 
z  Zespołem Szkolno-Przedszkolnym nr 1 oraz 
Fabryką Kultury w  Redzie. Spotkanie zamknęły 
podziękowania za zaangażowanie w akcję przenie-
sienia na czas przebudowy księgozbioru Miejskiej 
Biblioteki Publicznej. Wyróżniono radnych: Teli-
menę Browarczyk, Radka Grabowskiego, Filipowa 
Laszczyka, Miłosza Modzelewskiego oraz Kubę 
Reszczyńskiego.

Źródło: UM Reda
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II sesja Młodzieżowej Rady 
Miejskiej w Redzie
REDA | Młodzieżowa Rada ma już prezydium. 17 listopada w sali obrad Urzędu Miasta w Redzie po raz 
drugi zebrała się Młodzieżowa Rada Miejska w Redzie VIII kadencji.
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INFORMACJA

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 
z 2021, poz. 1899 ze zm.)

Zarząd Powiatu Wejherowskiego
informuje,

że w siedzibie Starostwa Powiatowego 
w Wejherowie, ul. 3 Maja 4 oraz na stronach 
internetowych: www.bip.powiatwejherowski.pl, 
www.powiat.wejherowo.pl, zamieszczono przez 
okres 21 dni, wykaz nr VII/P/2022, dotyczący 
nieruchomości stanowiących własność Powiatu 
Wejherowskiego, przeznaczonych do zbycia.

Wykaz wywieszono w dniu 23 listopada 2022 r.

OGŁOSZENIE 207/2022/PR-Media-Group/DB

Podczas spotkania z  żołnierzami zastępca 
prezydenta opowiedział o historii miasta Wej-
herowa i  jego założycielu Jakubie Wejherze, 
a także o obecnych zadaniach inwestycyjnych 
miasta. Uczestnicy spotkania otrzymali ma-
teriały promocyjne oraz zwiedzili izby histo-
ryczne w ratuszu.

Dowódca pododdziału st. chor. sztab. Mar-
cin Grena powiedział, że młodzi żołnierze 
- zarówno mężczyźni jak i kobiety, są już po 
przysiędze wojskowej i  podstawowym szko-
leniu ogólnowojskowym. Skoszarowani są na 
terenie jednostki i  biorą udział w  zajęciach 

specjalistycznych z  różnych dziedzin m.in. 
strzelca, wartownika, kierowcy, radiotelefoni-
sty i operatora. Zaś po szkoleniu każdego dnia 
mogą wychodzić na przepustki. W  całym 
okresie 11. miesięcznej służby każdy żołnierz 
otrzymuje wyżywienie, uposażenie pieniężne 
i ma zapewnioną opiekę medyczną.

To nowy rodzaj wprowadzonej od niedawna 
służby wojskowej w Polsce, która gwarantuje 
możliwość zdobycia prawa jazdy, konkretnej 
specjalności zawodowej oraz rozwijania moż-
liwości w zakresie nauki języków obcych.

Jak dodaje chorąży po zakończeniu szkole-

nia specjalistycznego i  odbyciu dobrowolnej 
służby    zasadniczej żołnierz może odejść do 
rezerwy albo zdecydować się na pełnienie 
zawodowej służby wojskowej w  określonej 
specjalności i wybranej przez siebie miejsco-
wości, jeśli znajduje się tam garnizon wojsko-
wy. Z  rozmów prowadzonych podczas zajęć 
wynika, że wszyscy po zakończeniu szkolenia 
specjalistycznego zamierzają podjąć zawodo-
wą służbę wojskową, bo w takim celu rozpo-
częli służbę w  mundurze żołnierza Wojska 
Polskiego.

Źródło: UM Wejherowo

Rośnie zainteresowanie 
dobrowolną zasadniczą 
służbą wojskową

WEJHEROWO | Ponad 20. osobowa grupa żołnierzy odbywająca dobrowolną zasadniczą służbę woj-
skową w Batalionie Dowodzenia Marynarki Wojennej w Wejherowie odwiedziła ratusz, gdzie wzięła 
udział w spotkaniu z zastępcą prezydenta Arkadiuszem Kraszkiewiczem.
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Celem umowy jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicz-
nej, upowszechnianie wiedzy i  kształtowanie postaw proekologicz-
nych wśród młodzieży.

– Pogarszający się stan środowiska naturalnego sprawia, że od 
wielu lat podejmowane są zdecydowane kroki mające na celu m.in. 
poprawę jakości powietrza, ochronę zasobów naturalnych, ograni-
czenie ilości odpadów czy redukcję ilości plastikowych opakowań. 
Istotną rolę w  tym procesie odgrywa edukacja ekologiczna wśród 
dzieci i młodzieży, która ma za zadanie promować działania na rzecz 
środowiska – mówi Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.

Zakres działań będzie obejmował przeprowadzenie cyklu warszta-
tów ekologicznych dla uczniów powiatowych szkół ponadpodstawo-
wych. Jedno ze spotkań poświęcone będzie elektroodpadom, które 
są nie tylko źródłem niebezpiecznych substancji, ale mogą stanowić 
również cenne źródło surowców wtórnych.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Wejherowie

Edukacja ekologiczna
POWIAT | Starosta Wejherowski Gabriela Lisius i Wicestarosta Jacek 
Thiel podpisali umowę z Prezesem Zakładu Usług Komunalnych 
w Wejherowie sp. z o.o. Andrzejem Gorczyckim, na realizację zadań 
z zakresu edukacji ekologicznej.
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Autorem tego dzieła jest Dariusz 
Rybacki – pasjonat lokalnej 
historii, a od 2021 roku dyrektor 
Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Rumi. Książkę wydał Urząd 
Miasta Rumia a swoją premierę 
będzie miała 2 grudnia o godzi-
nie 18:00 w Stacji Kultura.
– Książka „Śladami dawnej 
Rumi” nie pretenduje do miana 
naukowej monografii. To podróż 
po dziejach naszej miejsco-
wości, do której zapraszam 
jako pasjonat tematu. Książka 
jest podsumowaniem kilku lat 
pracy, zawiera wiele niepubli-
kowanych wcześniej materia-
łów: zarówno graficznych, jak 

i źródłowych. Starałem się tak 
je dobierać, aby oddać ducha 
czasów, w których powstały. 
Dlatego w publikacji nie brakuje 
dawnych doniesień prasowych, 
wspomnień, fragmentów kronik 
– wymienia Dariusz Rybacki. 
– Liczę, że książka uzupełni 
dotychczasowe wydawnictwa 
opowiadające o dziejach Rumi, 
a przede wszystkim spotka się 
z ciepłym przyjęciem czytelni-
ków – dodaje.
Spotkanie z autorem poprowa-
dzi Michał Miegoń.
Wstęp wolny. Na miejscu będzie 
możliwość zakupienia książki.
źródło: UM Rumia

„ŚLADAMI DAWNEJ RUMI” 
BĘDZIE MIAŁA SWOJĄ PREMIERĘ
RUMIA | Książka ta została w pełni poświęcona historii miasta 
i zawiera w sobie lata pracy autora oraz niepublikowane nigdzie 
wcześniej materiały.

fot. UM Rumia
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Podczas spotkania z pracownikami prezy-
dent miasta podkreślił, że pomoc socjalna 
jest bardzo trudną działalnością społeczną 
oraz ciężką pracą, szczególnie w warunkach 
wojny na Ukrainie oraz działań związanych 
organizacją dostaw węgla dla mieszkańców. 
Ze względu na swoją specyfikę pomoc spo-
łeczna wymaga od pracowników szerokiej 
wiedzy, kompetencji, umiejętności rozwiązy-
wania trudnych problemów oraz wrażliwości 
na ludzką krzywdę. Prezydent pogratulował 
wszystkim pracownikom MOPS bardzo do-
brego wykonywania obowiązków na rzecz 
mieszkańców Wejherowa i złożył im najlep-
sze życzenia oraz podziękowania za pracę.

Dyrektor Anna Kosmalska zapewniła, że 
pracownicy MOPS są należycie przygoto-
wani do wypełniania swojej misji wobec 
mieszkańców, a  także otwarci i  gotowi do 
niesienia im pomocy w każdej sytuacji.

Źródło: UM Wejherowo fo
t. 

U
M

 W
ej

he
ro

w
o

Dzień Pracownika Socjalnego w MOPS
WEJHEROWO | Prezydent Miasta Wejherowa Krzysztof Hildebrandt wraz ze swoim zastępcą Arkadiuszem Kraszkiewiczem odwiedzili 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie, aby z okazji Dnia Pracownika Socjalnego złożyć życzenia i podziękować pracownikom.

12 listopada minęło dokładnie 30 lat od założenia 
tego Stowarzyszenia, którego nadrzędnym celem jest 
pomoc dzieciom. Jubileusz zgromadził w Filharmonii 
Kaszubskiej wielu przyjaciół, sympatyków i darczyń-
ców Stowarzyszenia, którzy przez wiele lat, bezintere-
sownie i „po cichu” wspierają jego działalność.
- 30 lat temu Zofia Kusterska przekonała do zmieniania 
świata na lepsze grupę zwolenników o gorących, ofiar-
nych sercach, którym nie był obojętny los osób po-
krzywdzonych – mówił prezydent Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt. - Efektem tego było powstanie w naszym 
mieście Stowarzyszenia, którego misją była pomoc 
osobom najbardziej potrzebującym, w szczególności 
dzieciom oraz stworzenie dla nich przyjaznego miej-
sca, w którym mogłyby czuć się kochane i bezpieczne, 
jak w rodzinie. Założony Dom Rodzinny przy ul. Dwor-
cowej 12 tętni życiem. Gości w nim to, co jest najpięk-
niejsze: radość i uśmiech dzieci. Zaś Stowarzyszenie, 
odpowiadając na potrzeby społeczne, stale poszerza 
zakres swoich działań, prowadzi szeroko rozumianą 
profilaktykę, udziela pomocy rodzinom dotkniętym 
różnymi zaburzeniami prowadzącymi do rozpadu więzi 
rodzinnej, wspiera dzieci z rodzin z problemami, orga-
nizuje wypoczynek letni dla dzieci, a obecnie aktywnie 
włącza się w pomoc uchodźcom z Ukrainy. Dziękujemy 
za zaangażowanie, oddanie i wielkie serce, wkładane 
w pracę, za poświęcenie dla drugiego człowieka.
Zastępca prezydenta Arkadiusz Kraszkiewicz dołącza-
jąc do podziękowań życzył Zofii Kusterskiej niesłab-
nącego entuzjazmu, wielu sił niezbędnych do realizacji 
wszystkich planów i zamierzeń, dużo zdrowia, spokoju, 
pogody ducha oraz pomyślności w życiu osobistym.
Źródło: UM Wejherowo

ZOFIA KUSTERSKA 
WYRÓŻNIONA MINIATURĄ 
STATUETKI JAKUBA 
WEJHERA
WEJHEROWO | Za wrażliwość, zaangażowanie, ofiar-
ność, poświęcenie, ale przede wszystkim za wielkie 
serce prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt 
wyróżnił Zofię Kusterską, przewodniczącą Stowarzy-
szenia Przyjaciół Rodziny w Wejherowie Miniaturą 
Statuetki Jakuba Wejhera.

fot. UM Wejherowo
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Artystka od wielu lat zajmuje się re-
produkcją obrazów znanych malarzy. 
Inspirują ją minione epoki, które pięknie 
odtwarza na płótnach. Maluje wyłącznie 
techniką olejną. Dotychczas obrazy nama-
lowane przez Marię Sanetrę można było 
zobaczyć podczas Przeglądów Twórczości 
Plastyków Miasta Rumia. Obrazy Ma-
rii Sanetry znajdują się w  zbiorach osób 
prywatnych w  kraju i  za granicą. Znacz-
na większość tych, które można obejrzeć 
w  Miejskim Domu Kultury w  Rumi zo-
stała sprowadzona z prywatnych kolekcji 
specjalnie na ten wernisaż. 

– To moja pierwsza samodzielna wysta-
wa. Stosunkowo szybko sprzedaję obrazy, 
dlatego nie miałam wcześniej możliwo-
ści, aby zgromadzić jednocześnie choć-
by kilkanaście z nich i zaprezentować je 
w  jednym miejscu. Tym bardziej cieszę 
się, że teraz mogę obejrzeć je w większej 
przestrzeni, jaką jest Miejski Dom Kultu-
ry w Rumi – mówi Maria Sanetra. 

Wieczór artystyczny uświetniły swo-
im śpiewem panie z  zespołu MUZAika 
prowadzonego przez Marzenę Graczyk, 
gościnnie na pianinie zagrał Oleksandr 
Yelfimov, muzyk pochodzący z Ukrainy.

Miejski Dom Kultury w Rumi zaprasza 
do zwiedzania wystawy Marii Sanetry 
w  godzinach pracy placówki od ponie-
działku do piątku. Wystawę można zwie-
dzać do końca bieżącego roku.

Źródło: MDK Rumia

Malarstwo klasyków w ujęciu Marii Sanetry
RUMIA | Listopadowy wieczór artystyczny przyciągnął liczne grono sympatyków malarstwa i muzyki. Miejski Dom Kultury w Rumi zaprosił na wernisaż 
wystawy rumskiej artystki Marii Sanetry.
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W  turnieju wzięło udział wielu utalen-
towanych zawodników z Pomorza, w tym 
także z Wejherowa. Organizatorem turnie-
ju był Wejherowski Klub Kulturystyczny 
i  Sportów Siłowych „Apollo” w  Wejhero-
wie oraz Szkoła Podstawowa nr 6.

Zawody miały charakter otwarty i zosta-
ły przeprowadzone zgodnie z  przepisami 
Polskiego Związku Podnoszenia Cięża-
rów. Turniej zorganizowano w  dwuboju 
olimpijskim (podrzut i rwanie) w grupach 
wiekowych: do lat 15, do lat 17, do lat 20 
oraz open. Głównymi sędziami zawodów 
byli: Ewelina Obrycka (sędzia stolikowy) 
i  Dawid Suprynowicz. Bezpośrednio przy 
pomoście zawody sędziowali: Zdzisław Za-
górski, Zdzisław Naumowicz i Jerzy Sekuła.

WYNIKI TURNIEJU
I. Do lat 15. Dziewczęta: 1 - Marysia Yurt-

sewich. Chłopcy: 1 - Szymon Plichta, 2 Mi-
chał Dudek, 3 - Patryk Szatkowski. Kolejne: 
Olaf Karol, Dominik Gołąbek, Robert Kreft, 
Igor Cieszyński, Bartosz Grabowski.

II. Do lat 17. Dziewczęta: 1 - Emilia Gło-
wienke, 2 - Gerda Reiss, 3 - Agata Makurat. 
Chłopcy: 1 - Wojciech Piotrowski, 2 - Bar-
tosz Grabowski.

III. Do lat 20. Dziewczęta. 1 - Marta Gli-
weta, 2 miejsce - Larysa Lewandowska. 
Mężczyźni: 1 - Edward Firkus, 2 - Wojciech 
Sulikowski.

IV. Klasyfikacja OPEN. Kobiety: 1 - Mar-
ta Klimek (Apollo Wejherowo), 2 - Mar-
tyna Komorowska, 3 - Emilia Głowienke. 
Kolejne miejsca: Karolina Kropidłowska, 
Maria Listewicz, Paulina Strzelecka, Barba-
ra Gaj, Agata Makurat, Larysa Lewandow-
ska i Magda Kaleta.

Mężczyźni: 1 - Konstantin Kurouski, 2 – 
Łukasz Łęgowski, 3 - Igor Tubaja. Kolejne 
miejsca: Dawid Suprynowicz, Edward Fir-
kus, Wojciech Piotrowski.

W  zawodach uczestniczyli zawodnicy 
m.in. Floty Gdynia, Atlety Gdańsk, Zawi-
szy Bydgoszcz, Rzemieślnika Malbork, Żu-
ław Nowy Dwór i Apollo Wejherowo.

GOŚCIE TURNIEJU
Nagrody wręczali: zastępca prezydenta 

Wejherowa Arkadiusz Kraszkiewicz, wice-
starosta wejherowski Jacek Thiel, dyrektor 
COS OPO Cetniewo Michał Kowalski, dy-
rektor SP nr 6 Piotr Litwin, radny miejski 
Rafał Szlas (przewodniczący Komisji Zdro-
wia i Sportu) oraz prezes WKKiSS Apollo 

Bartłomiej Szreder. Przebieg zawodów 
obserwowali wcześniej m.in. prezes Po-
morskiego ZPN Lech Labuda i wójt gminy 
Wejherowo Przemysław Kiedrowski.

- Przygotowywałem album na 100-lecie 
Gryfa Wejherowo i  miałem okazję zapo-
znać się z  osiągnięciami wejherowskich 
ciężarowców w  latach 70.tych. To piękna 
karta wejherowskiego sportu, z  serią tur-
niejów o Błękitną Wstęgę Bałtyku oraz za-
wodników i sędziów znanych w całym kra-
ju. Cieszę się, że Bartek Szreder wspólnie 

z  Marcinem Gabrysiem podjęli się dzieła 
reaktywowania klubu podnoszenia cięża-
rów w Wejherowie. Są już pierwsze sukcesy 
m.in. tytuł mistrza Polski juniorek Marty 
Klimek. Miejmy nadzieję, że będą kolejne 
– mówi radny Rafał Szlas.

Obecny podczas turnieju sędzia między-
narodowy wejherowianin Gerard Potrykus 
potwierdził, że w latach siedemdziesiątych 
w  Wejherowie na Wałowej działał bardzo 
prężny klub podnoszenia ciężarów. Po-
kazał też historyczne zdjęcie zespołu sę-

dziowskiego, w którym pracował podczas 
Mistrzostw Świata i  Europy, jakie odby-
wały się w  Gdańsku-Oliwie w  1976 roku. 
Zaprezentował też legitymację sędziowską 
potwierdzającą sędziowanie wielu zawo-
dów, w  tym m.in. o Błękitną Wstęgę Bał-
tyku w Wejherowie, a także różne wycinki 
prasowe z tamtego okresu.

Uczestnicy turnieju wyjeżdżali z Wejhe-
rowa chwaląc ideę i pomysł zorganizowa-
nia tego turnieju oraz jego organizację.

Źródło: UM Wejherowo

W  walce o  wejście do strefy medalowej pokona-
ła Włoszkę przez RSC w 3 rundzie (przed czasem). 
W walce o wejście do finału minimalnie, werdyktem 
nie jednogłośnym przegrała z Turczynką, późniejszą 
Mistrzynią Europy, która w finale wygrała z Dunką.

Dla Pauliny jest to już 6 medal w karierze w impre-
zie mistrzowskiej rangi międzynarodowej! W  2017 
roku została w  Macedonii 2-krotnie brązową me-
dalistką ME kadetek starszych (light i  kick-light), 
w  2018 roku została Mistrzynią Świata juniorek 

w formule kick-light we Włoszech, zaś w 2019 (Wło-
chy) i 2021 (Turcja), sięgnęła po brązowy medal Mi-
strzostw Świata seniorek.

Paulina wynikiem w Turcji umocniła się na trzeciej 
pozycji światowego rankingu kickboxingu w Jej ka-
tegorii.

- Nasza zawodniczka to wieloletnia Reprezentant-
ka Polski, wielokrotna Mistrzyni i  medalistka Mi-
strzostw Polski. Reprezentuje Klub KTS-K GOSRiT 
Luzino, posiada czarny pas I DAN. Jest stypendystką 
Gminy Luzino, na co dzień pracuje jako nauczyciel-
ka WF w kębłowskiej szkole oraz prowadzi treningi 
w sekcjach w Luzinie i Kębłowie. Jest też uczestnicz-
ką Projektu United Team Kickboxing. Od początku 
przygody z  kickboxingiem, Jej trenerem jest Rafał 
Karcz. Paulinie gratulujemy sukcesu! - dumnie opo-
wiada GOSRiT Luzino.

Źródło: GOSRiT Luzino
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Niełatwe zmagania na ME
KICKBOXING | Paulina Stenka z KTS-K GOSRiT Luzino, wywalczyła w Antalya (Turcja) brązowy medal 
Mistrzostw Europy seniorek w kickboxingu w wadze do 70 kg w formule kick-light.

W dniu 19 listopada 2022 r. w Lęborku odbył 
się VIII Grand Prix International w Karate 
WKF. Jak co roku w turnieju tym uczestni-
czyła reprezentacja Klubu Stowarzyszenie 
Sportów Walki I Lekkiej Atletyki "SHOTO-
KAN I L.A ” Bolszewo, tym razem w składzie 
14-osobowym.
Zawodnicy Klubu "SHOTOKAN ” zdobyli 
łącznie 8 medali, w tym 3 złote, 1 srebrny i 4 
brązowe, a medaliści to:
złoto:
• Emilia Mehring – kumite indywidualne 

białe i żółte pasy (-54 kg);
• Piotr Dłubek – kumite indywidualne białe 

i żółte pasy chłopców 12 - 13 lat (- 50 kg);
• Marta Pranga, Agata Ziemann, Maja Wen-

ta - kata drużynowe dziewczyn 12 - 13 lat.
srebro:
• Maja Wenta – kata indywidualne dziew-

czyn 10-11 lat.
brąz:
• Marta Pranga - kata indywidualne 12 - 13 

lat;
• Ilia Hraniuk - kumite indywidualne białe 

i żółte pasy chłopców 12 - 13 lat (-50 kg);
• Oskar Wenta - kumite indywidualne junio-

rów (+76 kg);
• Barbara Brylowska, Agata Sobolewska, 

Emilia Mehring - kata drużynowe dziew-
czyn 12 - 13 lat.

Tuż za podium uplasowali się:
• Aleksander Went - 5 miejsce w kihon 

chłopców 6 lat;
• Franciszek Błaszkiewicz - 5 miejsce 

w kata indywidualnym białe i żółte pasy 
chłopców 8 - 9 lat;

• Maria Laszewska - 7 miejsce w kumite 
indywidualnym kadetek;

• Katarzyna Tryba -7 miejsce w kata dziew-
cząt 12 - 13 lat;

• Maciej Wenta - 7 miejsce w kata chłopców 
u 10.

- Wielkie podziękowania dla wszystkich 
zawodników za sportową postawę i udział 
w zawodach. Wielkie gratulacje również dla 
trenerów Marii Pieper i Rudolfa Simenaka. - 
odpowiada Klub.
źródło: KSSW I LA "SHOTOKAN I L.A ” 
Bolszewo

TRZY RAZY ZŁOTO DLA KARATEKÓW
KARATE | W zawodach wzięło udział ponad 420 zawodników reprezentujących 23 Kluby 
z 4 państw. Karatecy z naszego powiatu wywalczyli osiem medali.

fot. KSSW I LA "SHOTOKAN I L.A ” Bolszewo

Ciężarowcy z Pomorza uczcili 
Święto Niepodległości

PODNOSZENIE CIĘŻARÓW | 20 listopada 2022 roku w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 6 w Wejherowie został zorganizowany Turniej Niepod-
ległości w podnoszeniu ciężarów o Puchar Prezydenta Miasta Wejherowa.
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