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O krOk Od kwarantanny

Rząd nie pozostawia złudzeń – jeśli liczba zakażeń nie za-
cznie maleć, czeka nas narodowa kwarantanna. W środę 
premier ogłosił wprowadzenie nowych obostrzeń. Naszemu 
krajowi grozi całkowite zamknięcie gospodarki. Na razie za-
mknięte zostały wszystkie szkoły, placówki kultury, wprowa-
dzono ograniczenia w handlu. 
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Ratownicy odznaczeni

Dwóch marynarzy Batalionu Sa-
perów z Rozewia - mat Marek Ku-
kuczka i st. mar. Mateusz Meyer - 
zostało wyróżnionych Odznakami 
za Zasługi dla Ochrony Zdrowia 
przyznanymi przez Ministra Zdro-
wia. Uroczystość miała miejsce 
w wejherowskim ratuszu.
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W minionym tygodniu miało miej-
sce spotkanie zastępcy prezydenta 
Beaty Rutkiewicz z przedsiębior-
cami zrzeszonymi w Regionalnej 
Izbie Przedsiębiorców NORDA 
w Wejherowie. Rozmawiano 
o projekcie przebudowy ul. Bu-
dowlanych w Wejherowie.
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA  
O DRUGIM PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM 

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W RUMI, 
W REJONIE UL. SOBIESKIEGO 

Burmistrz Miasta Rumi ogłosił drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, 
składającej się z działek nr nr 12/3 o powierzchni 185m2, 12/4 o powierzchni 178m2 i 12/5 o powierzchni 188m2, 
o łącznej powierzchni 551m2, obręb 20, zapisanej w księdze wieczystej KW GD1W/00033854/8, położonej w Rumi 
w rejonie ul. Sobieskiego. 
Nieruchomość leży w terenie nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi. 
W dziale III księgi wieczystej KW GD1W/00033854/8 wpisane są ograniczone prawa rzeczowe do działek nr 245 
i nr 41 oraz ograniczone prawo rzeczowe związane z nieruchomością oznaczoną jako działka nr 40/8 niebędącą 
własnością Gminy Miejskiej Rumia. Dział IV księgi wieczystej jest wolny od wpisów. 
 
Pierwszy przetarg odbył się w dniu 11 września 2020 roku.
Drugi przetarg odbędzie się w dniu 11 grudnia 2020r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta Rumi, 84-230 
Rumia ul. Sobieskiego 7, pok. 100.
Cena wywoławcza wynosi 143.500,00 zł netto (sto czterdzieści trzy tysiące pięćset złotych).
Wadium wynosi 14.350,00 zł, które należy wnieść do dnia 7 grudnia 2020r. w pieniądzu.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony 23% podatek VAT.
 
Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 
Rumi, 84-230 Rumia ul. Sobieskiego 7 oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Rumi: 
www.bip.rumia.pl i https://rumia.eu 
Szczegółowe informacje dotyczące niniejszych przetargów można uzyskać w Referacie Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miasta Rumi, pok. 103, 
rgn@um.rumia.pl tel. 58/679-65-24, we wskazanych godzinach: poniedziałek w godz. 900 - 1700, wtorek, środa 
i piątek w godz. 730 – 1530.

Rumia, 3 listopada 2020 roku

OGŁOSZENIE 
Burmistrza Miasta Rumi 

Stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościa-
mi (Dz. U. z 2020r., poz. 65 z późn. zm.) informuję, 
iż w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobie-
skiego 7, na okres 21 dni wywieszony został wy-
kazy nr XXX stanowiący załącznik do Zarządzenia 
Nr 789/289/2020 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 
28 października 2020 roku obejmujący nierucho-
mość niezabudowaną oznaczoną jako działka nr 
38/2 o pow. 92m2, obr. 21, położoną w Rumi przy 
ul. Zielarskiej, stanowiącą własność Gminy Miej-
skiej Rumia, przeznaczoną do sprzedaży w drodze 
przetargu ustnego ograniczonego z pierwszeń-
stwem nabycia przysługującemu poprzedniemu 
właścicielowi lub jego spadkobiercom.

Rumia, dnia 02.11.2020 r.

OGłOSZeNIe 277/2020/DB

OGŁOSZENIE 
Burmistrza Miasta Rumi 

Stosowanie do art. 35 ust. 1 i  ust. 2 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz.U. z 2020r., 
poz. 65 z późn. zm.) oraz Zarządzenia 
Burmistrza Miasta Rumi Nr 807/307/2020 
z dnia 30 października 2020r.  informuję, 
że w siedzibie Urzędu Miasta Rumi 
przy ul. Sobieskiego 7, na okres  21 
dni, wywieszony został wykaz Nr XXXI 
obejmujący nieruchomość niezabudowaną 
stanowiącą własność Gminy Miejskiej 
Rumia, przeznaczony do sprzedaży 
w trybie bezprzetargowym. 

OGłOSZeNIe 276/2020/DB

OGłOSZeNIe 278/2020/DB

Wręczenie medali miało miejsce w wejherow-
skim ratuszu. Odznaczenia wręczył Arkadiusz 
Kraszkiewicz - zastępca prezydenta Wejherowa.

Wniosek o wyróżnienie aktywnych społecznie 
ratowników złożyło do Ministerstwa Zdrowia 
Stowarzyszenie do Walki z Korupcją, Niegospo-
darnością i Obrony Praw Człowieka w Rumi. Jak 
powiedziała przewodnicząca stowarzyszenia Elż-
bieta Flisikowska inicjatywa wystąpienia z wnio-
skiem o wyróżnienie obu ratowników zrodziła się 
na zebraniu członków. Poparcia i pomocy w na-
pisaniu tego wniosku udzieliła również dyrektor 
NZOZ nr 1 w Rumi Katarzyna Szalewska.

- Od dłuższego czasu obserwowaliśmy pra-
cę ratowników Marka Kukuczki i jego kolegi 
Mateusza Meyera w Pogotowiu Ratunkowym, 
a także w działalności społecznej. Znani są 
z solidności wykonywania swoich obowiązków 
i niesienia pomocy potrzebującym. Jako ratow-
nicy i żołnierze swoim zaangażowaniem budzą 
szacunek i nasze uznanie. Są przykładem dla 
innych – mówi Elżbieta Flisikowska.

Wręczając przyznane przez Ministra Zdrowia 
odznaczenia w imieniu Prezydenta Miasta Wej-
herowa Arkadiusz Kraszkiewicz powiedział, iż 
cieszy go fakt, iż jednym z wyróżnionych jest 
mieszkaniec Wejherowa mat Marek Kukuczka, 
bo dał się poznać w mieście, jako osoba zaan-
gażowana w walce z pandemią koronawirusa, 
ale również jako aktywny druh Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Wejherowie.

- Jesteśmy dumni, że możemy uczestniczyć 
w zabezpieczeniu działań przeciwko pandemii 
koronawirusa i nieść pomoc potrzebującym. 
Uważamy to za swój obowiązek – mówi mat 
Marek Kukuczka.

- Wspólnie udzielamy się społecznie 
w Ochotniczych Strażach Pożarnych i Pogo-
towiu Ratunkowym, bo niesienie pomocy in-
nym, zwłaszcza poszkodowanym, jest naszą 
pasją. Cieszymy się z przyznanych odznaczeń, 
ale zapewniamy, że podobnych nam w wojsku, 
jak i Ochotniczej Straży Pożarnej, jest wielu – 

dodaje st. mar. Mateusz Meyer.
- Odznaczeni żołnierze wyróżniają się zaanga-

żowaniem i wysokim poziomem w wykonywa-
niu obowiązków w jednostce, ale także w pracy 
społecznej na rzecz powiatu. Jesteśmy z nich 
dumni, że potrafią znaleźć czas dla innych i nieść 
pomoc drugiemu człowiekowi kosztem własnego 
czasu wolnego, szczególnie teraz - w dobie zagro-
żenia epidemiologicznego – mówi uczestniczący 
w uroczystości kpt. mar. Piotr Załęski – czasowo 
p.o. dowódcy Batalionu Saperów.

/raf/
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Ratownicy w mundurach
WEJHEROWO | Dwóch marynarzy zawodowych Batalionu Saperów z Rozewia - mat Marek Kukucz-
ka i st. mar. Mateusz Meyer, zostało wyróżnionych Odznakami za Zasługi dla Ochrony Zdrowia przy-
znanymi przez Ministra Zdrowia.

EugEniusza 
spigarskiEgo

OGłOSZeNIe 280/2020/DB

Wanda, Ewa i Adam z Rodziną

Wszystkim, którzy okazali nam wsparcie 
i towarzyszą nam w tym trudnym czasie 
myślami, a także nadesłali kondolencje, 

złożyli kwiaty oraz uczestniczyli w ostatnim 
pożegnaniu

naszego Męża i Taty

pragniemy wyrazić wielką wdzięczność
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Kolejne konsultacje z przedsiębiorcami
WEJHEROWO | W minionym tygodniu miało miejsce spotkanie zastępcy prezydenta Beaty Rutkiewicz z przedsiębiorcami zrzeszonymi w Regio-
nalnej Izbie Przedsiębiorców NORDA w Wejherowie. Rozmawiano o projekcie przebudowy ul. Budowlanych w Wejherowie.

W trakcie spotkania omawiano projekt 
przebudowy tej ulicy, która ma bardzo duże 
znaczenie dla dzielnicy przemysłowej i znaj-
dującej się w pobliżu działających przedsię-
biorstw szkoły. Zarówno szkoła, jak i same 
przedsiębiorstwa generują duży ruch, co przy 
braku miejsc postojowych, a także złej jakości 
nawierzchni, zagraża bezpieczeństwu uczest-
ników ruchu drogowego między innymi 
uczniów i klientów odwiedzających firmy.

Przedsiębiorcy udali się w teren, aby przyjrzeć 
się zaprojektowanym rozwiązaniom. Zapropo-
nowali też pewne zmiany w planie zagospoda-

rowania terenu. W wyniku podjętych rozmów 
i konsultacji wypracowano kompromis pomię-
dzy oczekiwaniami przedsiębiorców, a możli-
wościami techniczno-inwestycyjnymi miasta. 
Zastępca prezydenta Beata Rutkiewicz poinfor-
mowała, że miasto wystąpiło o dofinansowanie 
przebudowy ul. Budowlanych z kilku źródeł 
m.in. z Funduszu Dróg Samorządowych. Ter-
min realizacji tej inwestycji będzie zależeć od 
uzyskania dofinansowania i jego wysokości 
oraz możliwości finansowych miasta.

Przypomnijmy, że w ramach planowanej 
przebudowy istniejącej ulicy Budowlanych 

powstanie nowa jezdnia o szerokości 7 m 
wraz z obustronnymi chodnikami, a także 
jednostronną ścieżką rowerową o szeroko-
ści 2 m. Przebudowane zostaną wszystkie 
istniejące zjazdy indywidualne i publiczne. 
Wzdłuż nowo projektowanej drogi zostaną 
wybudowane miejsca postojowe dla ok. 60 
samochodów oraz 3 miejsca dla osób nie-
pełnosprawnych. Powstanie tutaj nowa sieć 
oświetleniowa, sieć kanalizacji deszczowej 
i kanał technologiczny. Skablowana zostanie 
także istniejąca sieć napowietrzna elektro-
energetyczna oraz usunięte zostaną kolizje 
z istniejącymi sieciami. W rejonie szkoły, dla 
zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, wyko-
nane zostaną wyspowe progi zwalniające.

Dodajmy, że przebudowa ul. Budowlanych 
ma na celu również uzupełnienie dwóch in-
westycji drogowych: zaprojektowanego połą-
czenia ulicy Przemysłowej z drogą krajową 
nr 6 przy Powiatowym Urzędzie Pracy oraz 
drogi powiatowej, tj. ul. Tartacznej, której 
projektowanie prowadzi Starostwo Powiato-
we w Wejherowie.

W spotkaniu ze strony miasta uczestniczyli 
też: kierownik Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami i Urbanistyki Mirosław Ziemann 
oraz inspektor Klaudia Dąbrowska z Wydziału 
Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska Urzędu Miejskiego w Wejherowie. 

/raf/

OGłOSZeNIe 133/2020/DB

ReKlaMa 183/2020/DB

„Nowe kroki w walce z koronawirusem – 
ostatni etap przed narodową kwarantanną” - 
to cytat z oficjalnej strony rządu. Premier nie 
pozostawia żadnych złudzeń – jeśli sytuacja 
się nie poprawi, naszemu krajowi grozi całko-
wite zamknięcie gospodarki. 

W środę rząd wprowadził kolejne zasady 
bezpieczeństwa. Co się zmieni w najbliższym 
czasie? 

Placówki kultury, m.in. kina i muzea, będą 
niedostępne dla publiczności. Zmniejszo-
ny został także limit osób przebywających 
w sklepach oraz kościołach. Ograniczono 
działalność galerii handlowych. Hotele będą 

dostępne tylko dla gości podróżujących służ-
bowo. Cała Polska pozostaje w czerwonej 
strefie, a dotychczasowe środki bezpieczeń-
stwa nadal obowiązują. 

Edukacja
- Nauka zdalna zostanie wprowadzona także 

w klasach 1-3 szkół podstawowych – od 9 li-
stopada do 29 listopada

- Nauka i opieka dla dzieci w przedszko-
lach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 
podstawowych i innych formach wychowania 
przedszkolnego pozostaje bez zmian

Przepisy dają możliwość zawieszenia funk-

cjonowania przedszkola, oddziału przedszkol-
nego w szkole podstawowej i innych form wy-
chowania przedszkolnego, szkoły lub placówki 
edukacyjnej, jeżeli występują przesłanki zagra-
żające życiu i bezpieczeństwu uczniów.

- Przedłużenie nauki zdalnej w klasach 4-8 
szkół podstawowych i szkołach ponadpodsta-
wowych – do 29 listopada

(Dla dzieci medyków i służb mundurowych 
będzie zapewniona możliwość opieki w szko-
łach; Każdy nauczyciel będzie miał możliwość 
zrefinansowania 500 zł kosztów sprzętu elek-
tronicznego niezbędnego do nauki zdalnej).

ŻyciE społEcznE
- Zamknięcie placówek kultury: teatrów, kin, 

muzeów, galerii sztuk, domów kultury, ognisk 
muzycznych – od 7 listopada do 29 listopada

- Hotele dostępne tylko dla gości przebywa-
jących w podróży służbowej – od 7 listopada 
do 29 listopada

- W kościołach wprowadzono ograniczenie 
do 1 osoby na 15m2 – od 7 listopada do 29 
listopada

HandEl
- Ograniczenie funkcjonowania galerii han-

dlowych. Otwarte pozostają punkty usługowe, 
sklepy z artykułami spożywczymi, kosmetycz-
nymi, artykułami toaletowymi oraz środkami 
czystości, wyrobami medycznymi i farmaceu-
tycznymi, artykułami remontowo-budowal-
nymi, artykułami dla zwierząt, prasą

- Pozostały handel: w sklepach do 100 m2 – 
1 os/10 m2, w sklepach powyżej 100 m2 – 1 
os/15 m2 (bez zmian) – od 7 listopada do 29 
listopada

/raf/

O krok od kwarantanny
POWIAT | Rząd nie pozostawia złudzeń – jeśli liczba zakażeń nie zacznie maleć, czeka nas narodowa 
kwarantanna. W środę premier ogłosił wprowadzenie nowych obostrzeń. Jakie zmiany nas czekają?
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Blisko 30 tys. nowycH 
zakaŻEń w ciągu doBy

Resort zdrowia przekazał także informację o śmierci 
367 osób, u których stwierdzono infekcję SARS-CoV-2. 
W województwie pomorskim liczba chorych zwiększyła 
się o o 1141 – razem zakażonych od początku pandemii 
jest 26220. Z tego: 152 osoby - miasto Gdańsk, 120 
osób - powiat gdański, 97 osób - powiat kartuski, 84 
osoby - miasto Gdynia, 77 osób - powiat kościerski, 73 
osoby - powiat wejherowski, 70 osób - powiat tczewski, 
63 osoby - powiat bytowski, 50 osób - powiat staro-
gardzki, 48 osób - powiat chojnicki, 47 osób - powiat 
pucki, 47 osób - powiat malborski, 42 osoby - powiat 
kwidzyński, 36 osób - miasto Słupsk, 26 osób - mia-
sto Sopot, 25 osób - powiat słupski, 25 osób - powiat 
człuchowski, 23 osoby - powiat nowodworski, 21 osób 
- powiat lęborski, 15 osób - powiat sztumski. 
W izolatorium leczonych jest 37 osób, hospitalizowa-
nych jest 537 osób.

poMoRzE | wczoraj Ministerstwo zdrowia poinformo-
wało o 27 143 nowych przypadkach zakażenia korona-
wirusem. to najwyższy bilans dobowy.
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OGłOSZeNIe 273/2020/DB

Matki

OGłOSZeNIe 274/2020/DB

"Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”
Ks. J. Twardowski

pani
BEaciE 
sikora 

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami 

wyrazy głębokiego współczucia i żalu
z powodu śmierci

składa

pracownikowi
urzędu Miejskiego w Wejherowie

Ruszył program Wspieraj Seniora
WEJHEROWO | W związku z obowiązującym stanem epidemii Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w trosce o bezpieczeństwo osób 
starszych uruchomiło program wspierający ochronę zdrowia i życia osób powyżej 70 roku życia pn. „Wspieraj Seniora”.

Celem programu jest zapewnienie usługi 
wsparcia osób w wieku 70 lat i więcej, którzy 
w obowiązującym stanie epidemii zdecydują 
się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. 
poprzez wsparcie rodziny czy znajomych zabez-
pieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. 
Usługa wsparcia polegała będzie w szczegól-
ności na dostarczeniu zakupów obejmujących 
artykuły podstawowej potrzeby w tym artykuły 

spożywcze i środki higieny osobistej.
Realizacja usługi wsparcia w postaci dostar-

czenia zakupów nie przysługuje osobie, która 
korzysta z usług opiekuńczych bądź specjali-
stycznych usług opiekuńczych.

Program adresowany jest do:
- osób w wieku 70 lat i więcej, które pozosta-

ną w domu w związku z zagrożeniem zakaże-
niem Covid-19, 

- w szczególnych i uzasadnionych przypad-
kach z programu mogą skorzystać osoby po-
niżej 70 roku życia. 

W ramach programu uruchomiona została 
infolinia dedykowana seniorom. Osoby star-
sze dzwoniąc pod numer telefonu 22 505 11 11, 
czynny od poniedziałku do niedzieli w godz. 8.00 
– 21.00 będą mogły zgłosić potrzebę wsparcia 
w zakresie dostarczenia podstawowych zakupów.

Osoba przyjmująca zgłoszenie przekaże nu-
mer kontaktowy seniora potrzebującego wspar-
cia do właściwego ośrodka pomocy społecznej 
w danej gminie. Pracownik ośrodka skontaktu-
je się z seniorem; zweryfikuje zgłoszenie i usta-
li wszystkie szczegóły związane z udzieleniem 
pomocy. W razie potrzeby dostarczone zostaną 
osobom starszym niezbędne produkty. Koszty 
zakupów pokrywa senior.

Więcej informacji na temat programu można 
uzyskać na stronie internetowej: wspierajseniora.pl.

/opr. raf/

Od soboty, 24 października decyzją 
rządu wstrzymana została stacjonarna 
działalność lokali gastronomicznych. 
W związku z tym, prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt podjął decyzję 
o ponownym wsparciu wejherowskich 
przedsiębiorców z tej branży.
Restauratorzy wynajmujący lokale na-
leżące do miasta, na czas ograniczenia 
swojej działalności będą mogli liczyć na 

obniżenie czynszu za najem lokalu do 
1 zł + VAT. Z uwagi na przepisy prawa, 
przedsiębiorcy muszą złożyć do Urzę-
du Miejskiego w Wejherowie odpowied-
ni wniosek.
- Pandemia koronawirusa z dużą siłą 

uderza w naszą gospodarkę, a sytuacja 
przedsiębiorców i pracowników już jest 
trudna. – mówi prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt - Jest to wynikiem 
m.in. ograniczeń i zakazów wprowa-
dzonych przez rząd. Przepisy te mają 
chronić nasze zdrowie i życie, ale bardzo 
utrudniają prowadzenie działalności 
gospodarczych. Wychodząc naprzeciw 
przedsiębiorcom z branży gastronomicz-
nej, których działalność z uwagi na zagro-
żenie pandemią została mocno ograni-
czona, proponujemy ponowne miejskie 
wsparcie w postaci czynszu za złotówkę. 
To forma ulgi w płatności czynszu za 
najem lokal należących do miasta.
/raf/

czynsz tylko 
za złotówkę
wEjHERowo | Miasto ponownie 
wspiera przedsiębiorców.
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Przedstawiciele władz miasta Wejherowa 
prezydent Krzysztof Hildebrandt i zastępca 
prezydenta Arkadiusz Kraszkiewicz, złożyli 
kwiaty na kwaterze żołnierzy 1 Morskiego Puł-
ku Strzelców oraz Kwaterze Sztutowiaków. 

Prezydent miasta po złożeniu kwiatów po-
wiedział, że Stary Cmentarz dla mieszkańców 
ma charakter symboliczny, bo spoczywa tutaj 
wiele znanych i zasłużonych dla miasta osób, 
którzy stanowią historię Wejherowa. Mimo 
iż na tym cmentarzu nie ma już pochówków, 
to przychodzi tu wiele osób. Niektóre groby 
są odnowione i bardzo zadbane, wiele z nich 
o znaczeniu historycznym wymaga jeszcze od-
nowienia. Miejsce to nazywane „wejherowski-
mi Powązkami” na trwale wpisane jest w histo-
rię miasta Wejherowa.

- Oprócz budowniczych tworzących miasto 
spoczywają tu również ci, którzy go bronili 
i oddali za to życie. Dlatego dzisiaj, zgodnie 
z tradycją, złożyliśmy kwiaty na mogiłach po-
ległych żołnierzy 1 Morskiego Pułku Strzelców, 
a także na mogile Sztutowiaków - ofiar Marszu 
Śmierci. Te kwiaty mają przypominać, że pa-
miętamy o nich, że oddali życie za to, abyśmy 
mogli żyć w wolnym kraju - mówi prezydent 
Krzysztof Hildebrandt dodając, że obecne 
czasy są wyjątkowe, a odwiedzając cmentarze 

musimy zachować szczególne środki ostroż-
ności przestrzegając obowiązujących zasad, by 
chronić się przed zagrożeniem, ale także dbać 

o osoby starsze i chore.
Wcześniej kwiaty na Starym Cmentarzu zło-

żyła również delegacja Rady Kombatantów.
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Pamiętają o bohaterach
WEJHEROWO | Przed Świętem Wszystkich Świętych, przez świeckich uważanym za Dzień Zmarłych, 
na Starym Cmentarzu przy ul. 3 Maja w Wejherowie złożono kwiaty. 
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Redzianie pomogli kupując kwiaty
REDA | Jak w każdym polskim mieście, tak i w Redzie cmentarze podczas 
Wszystkich Świętych zostały zamknięte. 

W fatalnej sytuacji znaleźli się sprzedawcy tra-
dycyjnych kwiatów i zniczy, którzy co roku cie-
szą się w tych dniach najwyższym obrotem. 

- Decyzja rządu zaskoczyła nas wszystkich – 
mówi Krzysztof Krzemiński, burmistrz Redy. 
– Musieliśmy w ostatniej chwili wycofać do-
datkowe kursy autobusów, w piątkowy wieczór 
obserwowaliśmy też wzmożony ruch na redz-
kich cmentarzach.

W związku z wprowadzonymi w piątek ogra-
niczeniami, handel w okolicach cmentarzy 
stracił rację bytu. O ile znicze można sprzedać 
później, to hurtownicy i sprzedawcy kwiatów 
musieli liczyć się ze zmarnowaniem wielkich 
partii przygotowanego towaru i gigantycznymi 
stratami. I tu do akcji wkroczyli mieszkańcy.

- Mieszkańcy Redy błyskawicznie zorganizo-
wali się w mediach społecznościowych, wycho-
dząc z propozycją, aby udostępnić lokalnym 
ogrodnikom  i sprzedawcom plac przed Szkołą 
Podstawowa nr 4, gdzie w niedzielę, pierwszego 
listopada w godzinach popołudniowych można 

było kupić przygotowane na Wszystkich Świę-
tych chryzantemy – mówi Łukasz Kamiński, 
zastępca burmistrza. – Władze miasta oczywi-
ście się zgodziły, zwróciliśmy tylko uwagę na 
konieczność zachowania dystansu i noszenie 
maseczek. W akcję informacyjną bardzo zaan-
gażowali się nasi radni.

Zainteresowanie akcją przeszło najśmielsze 
oczekiwania. Pierwsza partia kwiatów została 
sprzedana w ciągu dwudziestu minut, koniecz-
ne było dowiezienie następnych. Teraz wiele 
redzkich mieszkań, balkonów i ogródków przy-
ozdabiają wspaniałe, jesienne bukiety. 

- Bardzo dziękujemy naszym mieszkańcom za 
tę piękną, oddolną inicjatywę wsparcia miejsco-
wych przedsiębiorców – mówi Krzysztof Krze-
miński – To pokazuje, że lokalna społeczność 
jest silna, solidarna i nie pozostawia nikogo bez 
pomocy, gdy tego trzeba. Przypominamy jesz-
cze o możliwości zamawiania jedzenia na wy-
nos, branża gastronomiczna jest teraz również 
w bardzo trudnej sytuacji. 

OGłOSZeNIe 279/2020/DB

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Gniewino

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. 
zm.), oraz art. 39 ust.1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) zawiadamiam 
o podjęciu przez Radę Gminy Gniewino uchwały Nr XVIII/153/2020 z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część obrębu geodezyjnego Salinko oraz część obrębu geodezyjnego 
Mierzyno, gmina Gniewino, oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej w/w projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Załącznik graficzny do wyżej wymienionej uchwały, szczegółowo określający granice planu jest eksponowany na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 
Gniewino.
Zainteresowani mogą składać wnioski do planu miejscowego w formie papierowej lub elektronicznej:
- w formie pisemnej na adres Urząd Gminy Gniewino, ul. Pomorska 8, 84-250 Gniewino,
- w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu 
na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Gniewino  
na platformie ePUaP,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres email: 
gniewino@gniewino.pl
w terminie do dnia 27 listopada 2020 roku.
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie 
nieruchomości, której dotyczy.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (Ue) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. Ue l Nr 119) w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/We (zwane RODO), informujemy że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Gniewino z siedzibą w Gniewinie 
przy ul. Pomorskiej 8, 84-250 Gniewino reprezentowany przez Wójta Gminy Gniewino, adres kontaktowy email: gniewino@gniewino.pl, tel. +48 
58 676 72 26. administrator Danych zgodnie z art. 37 RODO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się Państwo 
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa oraz waszych podopiecznych danych osobowych, a także korzystania 
z przysługujących Państwu praw związanych z ich przetwarzaniem. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych UG Gniewino; e-mail: 
inspektorodo@gniewino.pl lub pisemnie na adres Urzędu Gminy Gniewino ul. Pomorska 8, 84-250 Gniewino z dopiskiem „Inspektor Ochrony 
Danych”. Szczegóły dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Urząd Gminy Gniewino znajdują się na stronie: 
https://www.gniewino.pl/.
Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 8a ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym „W związku 
z przetwarzaniem przez wójta (…) danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów 
planistycznych, (…), prawo, o którym mowa w art.15 ust.1lit.g rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (Ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/We (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (…), przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, 
od której dane te pozyskano.
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Na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks 
postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze 
zm.) w związku z art. 41 oraz 80 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo 
geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1064 ze zm.)  

Starosta Wejherowski 
zawiadamia

o wszczętym postępowaniu na wniosek Sylwii Krzeszewskiej, 
przedstawiciela przedsiębiorstwa egis Poland Sp. z o.o. z siedzibą 
w Warszawie, będącą pełnomocnikiem PKP Polskie linie Kolejowe 
S.a. z siedzibą w Warszawie, w sprawie zatwierdzenia Dokumentacji 
geologiczno-inżynierskiej dla potrzeb projektowanej modernizacji linii 
kolejowej nr 202 na odcinku zlokalizowanym w powiecie wejherowskim, 
kilometraż 29+780,00 – 74+128,00 na terenie działek ewidencyjnych nr: 

245, 263/4, 244, 287/3, 243, 242, 241, 239, 287/4, 158/8, 155/3, 152/3, •	
151/8, 304/2, 148/2, 263/3, 144/5, 291/2, 142/3, 288, 139/1, 264, 131/2, 
130/2, 263/2, 263/4, 128/2, 127/2, 263/1, 263/4, 264, 265, 125/2, 322, obr. 
1, gm. M. Rumia,

237/3, 237/14, 237/9, 237/10, 579/6, 335/23, 579/4, 215/9, 579/3, •	
215/14, 213/25, 579/1, 286/1, 212, 199/2, 162/26, 162/25, 579/2, obr. 10, 
gm. M. Rumia,

537/5, obr. •	 11, gm. M. Rumia,
741, 564/4, 564/3, 530/1, 564/1, 545, 439/2, 436/82, 436/3, 420/1, •	

422/89, 422/58, 419/1, obr. 17, gm. M. Rumia,
307/1, 355/1, 361/1, 401/3, 1025/3, 403/5, 873/1, 1024/1, 1020/1, •	

1025/2, 1019/1, 1018/1, 1008/1, 1007/1, 1006/2, 988/42, 988/37, 988/39, 
obr. 18, gm. M. Rumia,

9/16, 30/2, 25/2, 24/2, 23/2, 22/2, 21/2, 12/5, 16/3, 9/7, 11/5, 10/6, 9/24, •	
9/25, 9/31, obr. 19, gm. M. Rumia,

1/6, 1/3, obr. •	 20, gm. M. Rumia,
1264/2, 719/24, 720/1, 720/2, 722, 1263/2, 1265/2, 1260/1, 719/17, •	

729/1, 719/4, 745/19, 719/21, 719/24, 435/18, 436/11, 436/19, 435/13, 
436/23, 431/3, 418/8, 417/24, 435/12, 256/3, 256/6, 256/5, 243/2, 256/4, 
246/2, 249/2, 250/2, 1040/30, 249/5, 251/2, 1332, 251/3, 254/2, 1040/33, 
255/33, 255/41, 255/38, 255/43, 255/42, 263/2, 265/16, 265/20, 259, 266, 
279/2, obr. 1, gm. M. Reda,

64/3, 74, 65/5, 67/1, 68/1, 70/1, 71/1, 73/41, 37/26, 48, 44, 47, 37/45, •	
37/47, 37/61, 37/59, 38/9, 101, 97, 94, 90, 43, obr. 3, gm. M. Reda,

190, 191, obr. •	 Gniewowo, gm. Wejherowo,
90/3, 91, 89/3, 166/1, 84/9, 83/2, 81/8, 80/19, 307, 79/19, 79/17, 6/22, •	

obr. 20, gm. M. Wejherowo,
11/3, 14, obr.•	  3, gm. M. Wejherowo,
6, 42/1, 156/2, 170, 41, 5/3, 2/5, 49, obr. •	 4, gm. M. Wejherowo,
2/7, 15/25, 2/13, 1, 1, 2/10, 2/10, 2/6, 2/1, obr. •	 5, gm. M. Wejherowo,
18/83, 18/30, 167/4, 167/1, 18/99, 18/27, 18/26, 314/2, 2/2, 1/36, 18/25, •	

4/2, 11/5, 23/3, 1/54, obr. 6, gm. M. Wejherowo,
161/2, 160, 159/50, 159/47, 71/48, 71/47, 159/49, obr. •	 7, gm. M. 

Wejherowo,
415, 453, 421, 422, 424/2, 444/2, 431/5, 443/2, 442, 441, 440, 439, •	

438, 452, 238/1, 152/6, 152/7, 151/1, 152/8, 151, 448/29, 448/32, 448/34, 
150/11, 148/2, 150/19, 445/4, obr. 9, gm. M. Wejherowo,

575/6, 574/1, 573/1, 570/25, 570/20, 547, 543, 532, 531/2, 529/3, 528/3, •	
536/2, 536/1, 534, 453, obr. 10, gm. M. Wejherowo,

1, 307, 3, 2, obr. •	 13, gm. M. Wejherowo,

153, 87, 154, 86/2, 85, 152, 150, 89, 402, 88, 83, 81, 76/3, 72, 13/2, 12, 11, •	
10, 9, 6, 5, 2, obr. 14, gm. M. Wejherowo,

151, 154/2, 154/1, 153, 152/2, 152/3, 1, obr. •	 15, gm. M. Wejherowo,
46/1, 32, obr. •	 19, gm. M. Wejherowo,
61, 63, 68, 59, 54/1, 24, 23, 22/1, 21/5, 11, 10/3, 10/2, 9/2, 7, 6, 5/2, 5/1, •	

4/2, 3, obr. 21, gm. M. Wejherowo,
267/2, 85/4, 90, 89/6, 89/7, 88/3, 87/5, 87/4, 86/3, 86/4, 91 obr. •	

Bolszewo, gm. Wejherowo,
1172, 1166, 1154/2, 1154/1, 1165, 1155/4, 1155/3, 1164, 811, 813/2, 812, •	

824, 1155/2, 816/1, 1163, 1156, 583, 230, 1158, 1162, 1159, 1161, 590, 585, 
591, 581/12, 584, 581/12, 592, 593, 92, 90, 97, 164, 147/1, 151/2, 155/3, 
165, 172, 174/13, 174/22, 174/23, 143/12, 164, 607, 225, 321, 327/3, 329, 
333/4, 261/51, 335/3, 335/2, 344, 354/32, 345, 346, 347/1, 354/3, 1302, 
352/3, 1301, 1303, 348, 1314/4, 1314/5, 1314/7, 1314/8, 1314/27, 1314/25, 
obr. Gościcino, gm. Wejherowo,

1440, 279, 1442, 276/1, 281/9, 275, 282/4, 282/3, 272/44, 326/1, 272/27, •	
636/6, 146/4, 143/1, 636/7, 625/41, 140/11, 135/1, 135/9, 134, 621, 626/4, 
107, 695/8, 57/5, 1461, 86/3, 86/2, 744/4, 86/1, 745/1, 83/21, 757/2, 43/1, 
753/2, 1472, 846/28, 847/8, 45, 46, 50, 52, 53, 849, 54, 55, 281/1, obr. 
Luzino, gm. Luzino,

454/17, 663, 373/1, 387, 374, obr. •	 Strzebielino, gm. Łęczyce,
141, 142, 142/1, 269, 110, 64, 79, 47, 64, 54/1, 73, 59, 72, 60, 62/4, 63/3, •	

17/16, 70, 130, 67/6, 67/8, obr. Bożepole Małe, gm. Łęczyce,
59, 82/15, 60, 71, 94/1, 632, 86, 85, 83, 78/3, 78/2, 156, 607, obr. •	

Bożepole Wielkie, gm. Łęczyce,
58/6, 53/66, 194, 53/59, 58/6, 53/61, 190, 53/38, 56/1, 192, 53/37, 53/64, •	

53/33, 235/80, 235/79, 59/2, 18/6, 5, 4/1, 18/4, 6/2, 4/2, 6/6, 10/6, 29/2, 
59/1 obr. Godętowo, gm. Łęczyce,

449, 450, 447, 446/8, 445/1, 317, 316, 281/9, 281/1, 313/2, 310, obr. •	
Łęczyce, gm. Łęczyce.

W myśl art. 73 § 1 i 1a kpa strony mają prawo wglądu w akta sprawy, 
sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje 
również po zakończeniu postępowania. Wyżej wymienione czynności 
są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej, w obecności 
pracownika tego organu.

Strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, 
a przed wydaniem decyzji do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów 
i materiałów oraz zgłoszonych żądań (podstawa prawna art. 10 § 1 kpa), jak 
i działać przez pełnomocnika (podstawa prawna art. 32 kpa).

Zgodnie z art. 10 kpa, zawiadamia się o zakończeniu zbierania materiałów 
i dowodów w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego.

Jednocześnie informuje się, że w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami 
sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów 
oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Wydziału Środowiska Starostwa 
Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowie. W trosce 
o bezpieczeństwo, do czasu odwołania stanu epidemii, strony 
postępowania, które podczas trwania postępowania chcą uzyskać wgląd 
do akt, proszone są o zgłoszenie takiego zamiaru telefonicznego, drogą 
elektroniczną lub pisemnie. W takich przypadkach zostanie wyznaczony 
termin na zapoznanie się z aktami sprawy w siedzibie Starostwa 
Powiatowego z uwzględnieniem środków bezpieczeństwa.   

W przypadku niezgłoszenia uwag w określonym terminie decyzja zostanie 
wydana na podstawie zebranych materiałów i dowodów.

OBWIESZCZENIE



spRzEdaM stół, ławę szwedzką 
rozkładaną, express do kawy firmy 
braun, żelazko tefal - nowe, szynko-
war - nowy, szybkowar 2 szt., tor sa-
mochodowy dla dzieci w wieku od 10 
lat (autodracha) tel. 576 204 945

spRzEdaM drzwi metalowe 80x185, 
2 żyrandole lustrzane, tel. 576 204 945

spRzEdaM chodnik dywanowy, beżo-
wo-brązowy, 1x6 m, tel. 576 204 945

złota rączka, drobne naprawy, sprzą-
tanie obejścia, piwnic, transport, prace 
w ogrodzie, okolice Luzina, Wejherowa, 
tel. 693 737 381

spRzEdaM lodówkę, dwudrzwiową, 
typ daewoo, cena do uzgodnienia, stan 
idealny, tel. 885 557 151, tel. 58 714 41 54

spRzEdaM materac rehabilitacyjny, 
grzejnik z lampą karbonową, moc. 900 
W, nowa, tel. 502 647 767

spRzEdaM szafę 2-drzwiową, na obu-
wie i kurtki, 135x135, brązowa, bardzo 
tanio, tel. 517 782 024

spRzEdaM grobowiec w Pierwoszy-
nie, 4 osobowy, tel. 607 291 564

NIERUCHOMOŚCI

kupię

kupię mieszkanie za gotówkę, w Trój-
mieście, do remontu, zadłużone, tel. 572 
48 55 29

skup mieszkań za gotówkę, w trójmie-
scie i okolicach, tel. 510 894 627

OGŁOSZENIA

spRzEdaM

spRzEdaM mieszkanie - 2 pokoje, ga-
raż, Kębłowo, tel. 693 033 160

EDUKACJA

poRady z matematyki, fizyki i chemii 
udzielę uczniowi przez telefon. Tel: 58 
677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

spRzEdaM komputer, dysk 120 GB, 
klawiatura Vobis, monitor LCD TV Sam-
sung z pilotem, 500 zł, 505-56-70-34 

TOwaRZySKIE

wdowiEc 60+ pozna zadbaną, uczci-
wą, bez nałogów, wiek 60+, tel. 503 079 
026

uwaga... nowy nuMER ogłoszEń za 2 zł 7248!
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USŁUGI

usługi dekarsko – ciesielskie, tel. 697 
753 504

opakowania jednorazowe, tel. 501 
175 330

kotłowniE, instalacje, wod-kan, ga-
zowe, pompy ciepła, całe Trójmiasto 
i okolice, tel. 601 677 964

pRofEsjonalna fotografia oko-
licznościowa: śluby, wesela, sesje ple-
nerowe, chrzty, komunie, tel. 697

usługi remontowe i wykończenia 
wnętrz, kafelki, malowanie, cekolowa-
nie, panele, itp, wolne terminy, tel. 667 
023 678

RÓŻNE

spRzEdaM drewno opałowe, 
gałęziówkę, sosnę, buk, 130 zł, 
tel. 729 888 783

spRzEdaM kafelki łazienkowe brazy-
lijskie, 15 na 15 cm 16m, ława rozkłada-
na tel. 668 133 045

spRzEdaM meble do sypialni białe, 
tel. 668 133 045

spRzEdaM zlewozmywak nierdzewny, 
dwukomorowy z suszarką, ogrodowy 
do liści, tel. 668 133 045

lodówkę side by side firmy DAWE-
OO, 3 letnią, tanio sprzedam, tel. 576 
204 945

WYKAZ KATEGORII:
na nr 79567 (9 zł + VaT)

TOWaRZYSKIe: EXP.TOW.

DaM PRaCĘ: EXP.PDP.

SZUKaM PRaCY: EXP.PSP.

USłUGI: EXP.USL.

na nr 7248 (2 zł + VaT)

NIeRUCHOMOŚCI 
SPRZeDaM:

EXP.NSP.

NIeRUCHOMOŚCI KUPIĘ: EXP.NKU.

NIeRUCHOMOŚCI 
ZaMIeNIĘ:

EXP.NZA.

NIeRUCHOMOŚCI DO 
WYNaJĘCIa:

EXP.NDW.

NIeRUCHOMOŚCI 
POSZUKUJĘ WYNaJĄĆ:

EXP.NPW.

MOTORYZaCJa 
SPRZeDaM:

EXP.MSP.

MOTORYZaCJa KUPIĘ: EXP.MKU.

MOTORYZaCJa INNe: EXP.MIN.

eDUKaCJa: EXP.EDU.

SPRZĘT eleKTRONICZNY 
KOMPUTeRY:

EXP.SKO.

SPRZĘT eleKTRONICZNY 
TeleFONY:

EXP.STE.

SPRZĘT eleKTRONICZNY 
INNe:

EXP.SIN.

RÓŻNe: EXP.ROZ.
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W pobliżu Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Rumi, niedaleko przy-
stanku „Rondo Jana Pawła 
II 02”, w połowie paździer-
nika stanęła wyjątkowa 
huśtawka. Urządzenie ma 
przede wszystkim umilać 
mieszkańcom oczekiwanie 
na przyjazd autobusu.
Inwestycja została wytypo-
wana przez dzieci uczest-
niczące w projekcie „Małe 
Miasto Rumia” realizowa-
nym przez Fundację „Dom 
mojego Brata”. Koszt całego 
przedsięwzięcia – w tym 
dokumentacji, obsługi 
geodezyjnej, wykonania 

nawierzchni i nasadzeń, a także montażu urządzenia oraz 
elementów małej architektury – to około 15 tysięcy złotych. 
Fundacja BGK przekazała na ten cel 10 tysięcy złotych.
– Dzięki współpracy z partnerami możemy realizować 
tak ciekawe inwestycje i projekty – mówi Piotr Witt-
brodt, wiceburmistrz Rumi do spraw społecznych. – To 
nie koniec. W przyszłości, wspólnie z najmłodszymi 
mieszkańcami miasta, chcemy udoskonalać to miejsce, 
sadząc kolejne rośliny ozdobne czy też montując dodat-
kową małą architekturę. 
Projekt „Małe Miasto” stanowi symulację dorosłego 
życia, a skierowany jest do dzieci w wieku od 8 do 12 lat. 
W ramach inicjatywy uczestnicy biorą udział w warszta-
tach edukacyjnych, prowadzonych przez przedstawicieli 
różnych zawodów. Poprzez pracę zarobkową, oszczędzanie 
i wydawanie środków finansowych dzieci zdobywają wie-
dzę na temat obrotu i wartości pieniądza, a także poznają 
mechanizmy rządzące gospodarką. Miejska odsłona tego 
projektu realizowana byłą na terenie Powiatowego Zespołu 
Szkół nr 2 w Rumi. W przedsięwzięciu uczestniczyło łącz-
nie 120 dzieci z 5 rumskich szkół podstawowych, 70 wolon-
tariuszy oraz 50 przedstawicieli różnych zawodów. Łączna 
wartość nagród, na które zapracowali uczestnicy, to około 
25 tysięcy złotych. Pod koniec 5-dniowych warsztatów 
młodzi rumianie mogli zdecydować w drodze głosowania, 
na jaką miejską inwestycję należy przeznaczyć 10 tysięcy 
złotych. Ostatecznie ich wybór padł na budowę huśtawki 
przy przystanku autobusowym.
/raf/

aktywnE czEkaniE 
na autoBus
RuMia | pasażerowie, oczekujący na przystanku na 
miejski autobus, mogą się... pobujać! i to dosłownie!
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Ręce w górze na finiszu
BOJANO | Za nami I Bieg Triumfu w Bojanie na 5 km. Zawody są częścią cyklu „Kaszuby Biegają”.

To dopiero był finisz! Uczestnicy z ręka-
mi wzniesionymi w górę w geście triumfu 
dobiegli do mety I Biegu Triumfu, który 
odbył się w Bojanie (gmina Szemud). 
Wśród mężczyzn najszybszy był Grzegorz 
Kujawski z Pucka, natomiast wśród kobiet 
jako pierwsza dobiegła do mety Aleksan-
dra Baranowska-Trzasko z Gdyni.

Organizatorami I Biegu Triumfu na 5 ki-
lometrów w Bojanie byli: Kaszubski Klub 
Sportowy SFORA, Kaszuby Biegają, Bojano 
Biega i Gminne Centrum Kultury, Sportu 
i Rekreacji w Szemudzie. Organizatorzy 
przyznali, że frekwencja bardzo ich zasko-
czyła, gdyż bieg ukończyło aż 224 zawodni-
ków. Grzegorz Kujawski z Pucka, zwycięzca 

I Biegu Trimfu w Bojanie, dobiegając pierw-
szy do mety jednocześnie zapewnił sobie 
pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej 
całego cyklu Kaszuby Biegają.

Sportowe wydarzenie miało też wy-
dźwięk charytatywny - zbierane były dat-
ki dla Andrzeja Smętka. W kilka godzin 
udało się uzbierać ponad 1,5 tys. zł. 

Wyniki zawodów (pierwsza 10-ka):
- Grzegorz Kujawski z Pucka z nume-

rem 96 (klub Forma Jak Wino/ Przyjaciele 
w Biegu) kat. M40-49 - czas 00:16:06

- Arkadiusz Połeć z Gdyni z numerem 
141 (klub Unique Hair Team Wejherowo) 
kat. M30-39 - czas 00:16:06

- Bartłomiej Zyborowicz z Gdańska 
z numerem 206 (klub Kujawscy Runner) 
kat. M0-29 - czas 00:16:22

- Mateusz Dajnowski z Angowic z nu-
merem 20 (klub MKS Chojniczanka 
Chojnice) kat. M0-29 - czas 00:16:47

- Leszek Wróblewski z Kościerzyny 

z numerem 200 (klub Świat Płytek U Kry-
spiana) kat. M30-39 - czas 00:17:18

- Łukasz Fabiański z Międzychodu z nu-
merem 35 kat. M0-29 - czas 00:17:29

- Krzysztof Jednachowski z Pucka z nu-
merem 70 kat. M30-39 - czas 00:17:46

- Marcin Góralski z Gdyni z numerem 
40 kat. 40-49 - czas 00:17:56

- Dariusz Jarzyński ze Starogardu Gdań-
skiego z numerem 67 (klub Oracz z Ko-
ciewia) kat. M40-49 - czas 00:17:58

- Artur Kaszuba z Debrzna z numerem 
215 kat. M40-49 - czas 00:18:06 
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