
rząd zamyka kolejne branże!

Od najbliższej soboty wprowadzone zostają kolejne ob-
ostrzenia. Zamknięte będą m.in. wielkopowierzchniowe sklepy 
budowlane i meblarskie, salony kosmetyczne i fryzjerskie oraz 
żłobki i przedszkola. Rząd apeluje do pracodawców, aby 
tam, gdzie to tylko możliwe, pracownicy wykonywali swoje 
obowiązki zdalnie. Co jeszcze się zmieni?
str. 3

Opieka nad zwierzętami

Na mocy ustawy o ochronie zwie-
rząt, co roku rada miasta zobowią-
zana jest uchwalić program opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania ich bezdom-
ności. To jeden z tematów, nad 
którym ostatnio obradowali i gło-
sowali reddzy radni miasta. 
str. 2

na chwilę wrócili dO szkół

W ubiegłym tygodniu uczniowie 
z całej Polski przystąpili do prób-
nego egzaminu ósmoklasisty. 
Testy zostały przeprowadzone 
w warunkach zbliżonych do obo-
wiązujących podczas egzaminu 
właściwego, który odbędzie się 
w maju.
str. 6
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Na mocy ustawy o ochronie zwierząt, 
co roku Rada zobowiązana jest uchwalić 
program opieki nad zwierzętami bezdom-
nymi oraz zapobiegania ich bezdomności. 
Stanowi to wypełnienie wynikającego 
z ustawy obowiązku Gminy w zakresie 
zapewnienia opieki bezdomnym zwierzę-
tom oraz ich wyłapywania.

 Przyjęty przez radnych „Program opie-
ki nad zwierzętami bezdomnymi oraz za-
pobiegania bezdomności zwierząt na ob-
szarze Gminy Miasto Reda na rok 2021” 
ma dość szeroki zakres – mówi Krzysztof 
Krzemiński, burmistrz Redy – Obejmuje 
m.in. zapewnienie bezdomnym zwierzę-
tom miejsca w schronisku, opiekę nad 
wolno żyjącymi kotami, sterylizację albo 
kastrację zwierząt, poszukiwanie właści-
cieli dla bezdomnych zwierząt, a także 
działania edukacyjne dla mieszkańców 
w zakresie odpowiedzialnej i właściwej 
opieki nad zwierzętami, ich humanitar-
nego traktowania, propagowania steryli-
zacji i kastracji oraz znakowania zwierząt, 
a także adopcji zwierząt bezdomnych.

Jak to wygląda w praktyce? Jeśli widzimy 
porzuconego psa, można zgłosić ten fakt 
do Urzędu Miasta w Redzie lub – poza 
godzinami urzędowania – na policję. 
Zgłoszenie – po weryfikacji – jest prze-
kazane do Schroniska dla Bezdomnych 
Zwierząt „Ciapkowo” w Gdyni, gdzie na 
mocy porozumienia międzygminnego 
pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Gminą 

Miasto Reda, psy z Redy mają zapewnio-
ną opiekę. Tam należy w pierwszej kolej-
ności poszukiwać informacji o zaginio-
nym pupilu. Reda prowadzi też program 
znakowania zwierząt, w ramach którego 
właścicielom psów zapewnia się dobro-
wolne i bezpłatne chipowanie podopiecz-
nych. Usługa chipowania jest realizowana 
w trzech gabinetach: Przychodnia Wete-
rynaryjna „LUPIN” ul. Św. Wojciecha 2, 
84 240 Reda, Przychodnia Weterynaryjna 
S.C. Jerzy Podgórski, Andrzej Szczypior 

ul. Obwodowa 35F/G10, 84 240 Reda 
oraz Gabinet Weterynaryjny ul. Jesiono-
wa 5 84 240 Reda, których wykaz znaj-
duje się na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzędu Miasta w Redzie pod 
adresem bip.reda.pl/dokumenty/3878.

Wolno żyjące koty mają zapewnioną 
opiekę i schronienie przy współpracy 
z gabinetem weterynaryjnym oraz przy 
pomocy społecznych opiekunów kotów 
wolno żyjących. Opiekunowie otrzy-
mują od miasta zwrot części wydatków 

poniesionych na zakup karmy, miasto 
co roku kupuje też domki dla kotów. Po 
wcześniejszym uzgodnieniu koty są ste-
rylizowane lub kastrowane, czego kosz-
ty ponosi gmina.

Oprócz tego, Reda zapewnia całodobo-
wą opiekę weterynaryjną w przypadkach 
zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, 
szczegóły znajdują się również na stronie 
BIP Urzędu pod adresem bip.reda.pl/do-
kumenty/3885. Zdarzenia komunikacyj-
ne z udziałem zwierząt na terenie Miasta 

należy zgłaszać do Urzędu Miasta w Re-
dzie (Referat Bezpieczeństwa i Ochrony 
Środowiska), tel. 58 738 60 86, 58 738 60 
17 oraz do Komisariatu Policji w Redzie, 
tel. 58 678 30 97 (poza godzinami pracy 
Urzędu). Gmina Miasto Reda zabezpie-
cza opiekę weterynaryjną w przypadkach 
zdarzeń komunikacyjnych z udziałem 
zwierząt na terenie miasta Redy:

- w Schronisku dla Bezdomnych Zwie-
rząt „Ciapkowo” w Gdyni, tel. 58 622 25 
52 na potrzeby psów,

- w Gabinecie Weterynaryjnym przy ul. 
Jesionowej 5 w Redzie, tel. 58 677 80 31 
oraz 602 246 958 na potrzeby pozostałych 
zwierząt.

Przed przedstawieniem radnym, projekt 
Programu był poddany konsultacjom spo-
łecznym i zebrał pozytywne opinie, przy 
braku jakichkolwiek uwag i wniosków. 
Radni podjęli uchwałę jednogłośnie.

Działania na rzecz bezdomnych zwie-
rząt są finansowane wyłącznie z budżetu 
gminy, w roku bieżącym miasto przezna-
cza na ten cel ponad 190 tysięcy złotych.

- Miarą człowieczeństwa jest sposób, 
w jaki traktujemy najsłabszych – dodaje 
Krzysztof Krzemiński.

Szczegółowych informacji na temat 
prowadzonych działań na rzecz opieki 
nad zwierzętami udziela Referat Bezpie-
czeństwa i Ochrony Środowiska Urzędu 
Miasta w Redzie, tel. 58 738 60 86 i 58 
738 60 17.

Plan opieki nad bezdomnymi zwierzętami
REDA | Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Redzie radni pochylili się nad problemem bezdomności zwierząt. 
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Apel dotyczy zachowania dyscypliny i dbania o przestrzeganie zasad, 
jakie wynikają ze stanu epidemicznego. 

- Przedsiębiorcy i pracodawcy, ale też i pracownicy muszą zdecydo-
wanie wspólnie zadbać o to, aby przedsiębiorstwa, czyli miejsca pracy, 
nie stały się ogniskami kolejnych zakażeń – mówi Małgorzata Wokacz-
Zaborowska, dyrektor Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Śred-
nich Przedsiębiorstw. - Pamiętajmy o fundamentalnych zasadach: no-
śmy maseczki chroniąc nas samych oraz innych, utrzymujmy dystans 
społeczny wszędzie, gdzie to możliwe, w tym również na świeżym po-
wietrzu, pamiętajmy o częstym myciu i dezynfekcji rąk.

Organizacje pracodawców z województwa pomorskiego działające 
w Sztabie Pomorskich Przedsiębiorców: Pomorska Izba Rzemieślni-
cza Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Loża Gdańska Business Centre 
Club, Pomorski Związek Pracodawców LEWIATAN, Pracodawcy Po-
morza, Gdański Klub Biznesu, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, 
Kaszubski Związek Pracodawców, Regionalna Izba Przedsiębiorców 
NORDA, Starogardzki Klub Biznesu – Związek Pracodawców, Woje-
wódzkie Zrzeszenie Handlu i Usług, Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczo-
ści Pomorza Środkowego, Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 
„Dobra robota”, Polska Izba Gospodarcza Restauratorów i Hotelarzy. 
Oddział Pomorski, Polskie Stowarzyszenie Kobiet Biznesu.

/raf/

Zaapelowali do 
przedsiębiorców
WEJHEROWO | Sztab Pomorskich Przedsiębiorców wystosował Apel 
skierowany do przedsiębiorców, pracodawców i pracowników. 
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Rząd zamyka 
kolejne branże

O wprowadzeniu nowych obostrzeń poinformowali 
w czwartek przed południem przedstawiciele rządu. 

Tak źle jeszcze nie było
Wcześniej podano statystyki zakażeń, które są wy-

jątkowo niepokojące. To absolutny „rekord” od po-
czątku pandemii: w ciągu doby potwierdzono 34 151 
nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Re-
sort zdrowia przekazał też informację o śmierci 520 
osób, u których stwierdzono SARS-CoV-2. To ozna-
cza, że przez nieco ponad rok w Polsce koronawirusa 
potwierdzono już u ponad 2,15 mln osób, z których 
zmarło niemal 51 tys.

W województwie pomorskim liczba nowych za-
każeń to 1994, z tego w powiecie wejherowskim 186 
(oraz 2 zgony). 

- Polska znajduje się w najtrudniejszej sytuacji od 
13 miesięcy – powiedział podczas konferencji 

premier Mateusz Morawiecki. - Sytuacja w służbie 
zdrowia jest bardzo trudna, obecnie mamy zajętych 
ponad 70 proc. łóżek i respiratorów. Robimy wszyst-
ko, aby te łóżka były dostępne dla naszych obywateli 
w momencie, gdy zachodzi konieczność hospitali-
zacji. Dziś jesteśmy o krok od przepaści, jeśli chodzi 
o funkcjonowanie służby zdrowia, która jest nie-
mal na granicy wydolności. Dlatego musimy zrobić 
wszystko, aby uniknąć czarnego scenariusza - i zrobi-
my to wszystko, aby go uniknąć. […] Sytuacja epide-
miologiczna nie zostawia nam praktycznie żadnego 
marginesu. Dlatego decyzje, które dziś podejmujemy 
(bardzo trudne decyzje) są konieczne, aby opanować 
tę falę, żebyśmy za 2 tygodnie byli w lepszym tren-
dzie. Ograniczenie swobód gospodarczych i mobil-
ności są konieczne. I myślę, że ludzie to rozumieją. 
Musimy walczyć o życie i zdrowie Polaków, ale też 
o miejsca pracy Polaków. 

Premier zaapelował także, aby zbliżające się Święta 
Wielkiej Nocy spędzić w wąskim gronie najbliższej 
rodziny. 

To nie koniec, będą wzrosTy
- Nie ma wątpliwości, że trzecia fala to więcej za-

chorowań i znacznie więcej osób hospitalizowanych 

– powiedział Adam Niedzielski, minister zdrowia. 
- W kolejnych dwóch tygodniach możemy się spo-
dziewać, że będziemy obserwować dalsze wzrosty. 
Pamiętajmy, że konieczność hospitalizacji następuje 
zazwyczaj po ok. 10 dniach od wyniku pozytywne-
go testu na koronawirusa. Czyli to, co dziś się dzieje 
w szpitalach, to odwzorowanie liczby zakażeń sprzed 
ok. 1,5 tygodnia. A dziś mamy znacznie więcej zaka-
żeń, niż jeszcze 10 dni temu. Można zatem z dużym 
prawdopodobieństwem przewidywać, że w najbliż-
szym czasie liczba chorych w szpitalach nadal będzie 
rosnąć. Tymczasem zajętość łóżek w całym kraju wy-
nosi obecnie już ok. 75 proc. 

kolejne ograniczenia
Od najbliższej soboty przez 2 tygodnie będą obo-

wiązywały nowe, zaostrzone zasady. Te restrykcje, 
które są aktualne dziś, zostaną utrzymane. Wprowa-
dzone zostają natomiast kolejne: 

Handel: wielkopowierzchniowe sklepy meblowe 
i budowlane (o powierzchni powyżej 2 tys. m kw.) zo-
staną zamknięte. Składy i hurtownie budowlane nadal 
będą dostępne, aby zapewniać płynność działalności 
dla sektora budowlanego. W placówkach handlowych 
o powierzchni powyżej 100 m kw. i na pocztach – 
wprowadzony zostaje limit 1 osoby/m kw. 

Kościoły: od 27 marca – wprowadzony zostaje limit 
1 os/20 m kw. (ponadto nadal obowiązuje zachowa-
nie odstępu 1,5 metra pomiędzy osobami, obowiąz-
kowe też jest zakładanie maseczki). 

Salony fryzjerskie i kosmetyczne – co najmniej do 9 
kwietnia będą zamknięte. 

Żłobki i przedszkola: przez dwa tygodnie również 
będą nieczynne (tu wprowadzono wyjątek: opieka 
będzie świadczona dla dzieci medyków oraz służb 
mundurowych). 

Obiekty sportowe: do 9 kwietnia czynne wyłącznie 
dla sportu zawodowego.

Miejsca pracy: jak podkreślił minister zdrowia, to 
jedne z głównych miejsc, gdzie rozprzestrzenia się 
wirus. Dlatego rząd zdecydowanie rekomenduje tam, 
gdzie to możliwe, pracę zdalną. 

Rafał Korbut

PAnDEmiA | Od najbliższej soboty wprowadzone zostają kolejne obostrze-
nia. Zamknięte będą m.in. wielkopowierzchniowe sklepy budowlane i me-
blarskie, salony kosmetyczne i fryzjerskie oraz żłobki i przedszkola.
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BURMISTRZ MIASTA RUMI
tel. (58) 679 66 00 urzad@um.rumia.pl 

rumia, dnia 24.03.2021r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA RUMI
o przyjęciu dokumentu

- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Rumi uchwalonego uchwałą Nr XXV/247/2016 Rady Miejskiej 
Rum z dnia 30 czerwca 2016r., dla obszarów w rejonie ul. Lipowej, 
w rejonie ul. Mostowej oraz w rejonie ul. Topolowej 
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
„Centrum” w Rumi – ETAP II 

na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247 t.j.) zawiadamiam o przyjęciu:

- zarządzeniem Nr 954/79/2021 Burmistrza miasta rumi z dnia 24 marca 
2021r. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
rumi uchwalonego uchwałą nr XXV/247/2016 rady miejskiej rum z dnia 30 
czerwca 2016r., dla obszarów w rejonie ul. lipowej, w rejonie ul. mostowej 
oraz w rejonie ul. Topolowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

informacja o w/w dokumentach:
- zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie informacji 
o środowisku i jego ochronie – www.ekoportal.pl, na stronie Biuletynu 
informacji Publicznej Urzędu miasta rumi, na tablicy ogłoszeń, w lokalnej 
prasie;
- wraz z niezbędną dokumentacją były wyłożone do publicznego wglądu 
w dniach od 28.12.2020r. do 21.01.2021r. w siedzibie Urzędu miasta rumi 
przy ul. sobieskiego 7, pok. 200;
- w celu umożliwienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektu 
w/w dokumentu w dniu 29.12.2020r. została przeprowadzona dyskusja 
publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami;
- każdy kto kwestionował ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu 
mógł wnieść uwagi w formie pisemnej do dnia 12.02.2021r. na adres: 
Urząd miasta rumi, 84-230 rumia, ul. sobieskiego 7.

- zarządzeniem Nr 955/80/2021 Burmistrza miasta rumi z dnia 24 
marca 2021r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru „Centrum” w rumi – eTaP ii wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko,

informacja o w/w dokumentach:
- zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie informacji o środowisku 
i jego ochronie – www.ekoportal.pl, na stronie Biuletynu informacji Publicznej 
Urzędu miasta rumi, na tablicy ogłoszeń, w lokalnej prasie;
- wraz z niezbędną dokumentacją był wyłożone do publicznego 
wglądu w dniach od 31.08.2020r. do 29.09.2020r. oraz 28.12.2020r. do 
21.01.2021r. w siedzibie Urzędu miasta rumi przy ul. sobieskiego 7, 
w pok. nr 200;
- w celu umożliwienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektu 
w/w dokumentu w dniu 08.09.2020r. oraz w dniu 30.12.2020r. została 
przeprowadzona dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu 
rozwiązaniami;
- każdy kto kwestionował ustalenia przyjęte w projekcie planu mógł 
wnieść uwagi w formie pisemnej do dnia 13.10.2020r. oraz po ponownym 
wyłożeniu do dnia 12.02.2021r. na adres: Urząd miasta rumi, 84-230 
rumia, ul. sobieskiego 7.
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Węzeł walczy o nagrodę
WEJHEROWO | Węzeł integracyjny Wejherowo (Kwiatowa) walczy o Pomorskie Sztormy. 

Trwa głosowanie w plebiscycie Pomorskie 
Sztormy organizowanym przez „Gazetę Wy-
borczą” z Samorządem Województwa Pomor-
skiego jako partnerem. Wśród 39. kandyda-
tów nominowanych w kategorii Inwestycja 
Roku na poz. 10. znalazł się Węzeł Integracyj-
ny Wejherowo (Kwiatowa). 

Plebiscyt odbywa się w czterech kategoriach 
- Inwestycja Roku, Sportowiec Roku, Wydarze-
nie Roku oraz Pomorskie EUROinspiracje: Ka-
tegoria Infrastruktura. Głosować można do 29 
marca na specjalnej stronie Pomorskie Sztor-
my. Nagrody będą przyznawane już po raz 16.

Węzeł Wejherowo (Kwiatowa) to jedna z naj-

większych inwestycji w historii miasta. Naj-
ważniejszym jej elementem jest tunel łączący 
północną i południową część Wejherowa. Po-
nadto w ramach zadania wykonano parkingi 
oraz wyremontowano okoliczne skrzyżowania, 
ulice i infrastrukturę podziemną. Całość kosz-
towała ok. 40 mln zł.  /raf/

Na projekt „Budowa węzła integracyjnego Reda wraz 
z trasami dojazdowymi” można głosować w następujący 
sposób:
- przez stronę www.pomorskiesztormy.pl Kategoria EURO-
INSPIRACJE
- listownie: wypełniając i wysyłając kupon z gazety do 
siedziby redakcji „Gazety Wyborczej Trójmiasto”.
Pomorskie Euroinspiracje to nagroda specjalna Marszałka 
Województwa Pomorskiego. W tej kategorii wyróżnione 
zostaną wyróżniające się przedsięwzięcia finansowane 
z funduszy unijnych, inicjatywy, które przynoszą korzyści 
nie tylko lokalnej społeczności, ale i mieszkańcom całego 
pomorskiego regionu. Zwycięzców poznamy pod koniec 
kwietnia.

głosujmy na redzki 
węzeł komunikacyjny
reda | do 29 marca można głosować w plebiscycie 
Pomorskie sztormy 2020, w którym o tytuł „Pomorskiej 
euroinspiracji” walczy redzki węzeł integracyjny.
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Nieprawdziwe informacje i manipulacje. Kto płaci za ataki na miasto? 
WyWiAD | W Wejherowie rozkręca się maszyna pogardy. Rozmawiamy z Wiceprzewodniczącym Rady Miasta Wejherowa Wojciechem Kozłowskim.

W ostatnim czasie obserwujemy wzmo-
żoną walkę polityczną w Wejherowie. 
Zapytam wprost: co się dzieje?  

- Wojciech Kozłowski: W Wejherowie 
powstały specjalne strony w internecie 
i gazetki, poświęcone wyłącznie agre-
sywnym atakom na prezydenta Krzysz-
tofa Hildebrandta i pracowników Urzędu 
Miejskiego. Jest to zorganizowana akcja. 
Nie są to w mojej ocenie źródła informa-
cji, które mogą się przysłużyć konstruk-
tywnej dyskusji prowadzonej przez wejhe-
rowską społeczność. Jestem przekonany, 
że ta krytyka działań Prezydenta Miasta 
i dziesiątek urzędników, którzy dobrze 
wykonują swoją pracę, nie jest uzasadnio-
na. W tych atakach prezentowany wysoce 
tendencyjny i skrzywiony obraz rzeczy-
wistości oraz informacje nieprawdziwe. 
Twórcy tych stron i gazetek manipulują 
informacjami próbując potwierdzić sta-
wiane przez siebie tezy.  

A może Pan podać jakiś przykład?
- Proszę bardzo. Podawane są infor-

macje, że Wodne Ogrody mają rzekomo 
kosztować 60 czy nawet 62 mln zł. To nie 
jest informacja prawdziwa. Prawda jest 
taka, że obecnie realizowane prace będą 
kosztowały ok. 44,4 mln zł. Nawet gdyby 
doliczyć pozostałe koszty, takie jak prace 
projektowe, badania archeologiczne, stu-
dium wykonalności, nadzór inwestorski to 
łączne koszty nie przekroczą 45,4 mln zł. 
Umowa z wykonawcą umożliwia w przy-
szłości realizację tzw. opcji, czyli drugiego 
etapu Wodnych Ogrodów za ok. 15 mln 
zł, ale obecnie to nie jest przedmiotem 
robót. Miasto nie jest zobowiązane do 
realizacji drugiego etapu. Możemy ewen-
tualnie dodatkowo zrealizować drugi etap 
w przyszłości, ale w tej sprawie żadna de-

cyzja nie zapadła. Być może kiedyś zosta-
nie podjęta, ale trzeba przyjąć odpowied-
nią uchwałę Rady Miasta, zabezpieczyć 
środki finansowe których nie ma obecnie 
w budżecie, co łatwo sprawdzić, i sporzą-
dzić dodatkowe dokumenty z wykonawcą. 
Nie można zatem powiedzieć, że Wodne 
Ogrody będą kosztowały 60 czy 62 mln zł. 
Ktoś celowo podał mieszkańcom znacznie 
zawyżone koszty i dopuścił się manipula-
cji, jakich wiele na wspominanych stro-
nach internetowych i w gazetkach.

Czy autorzy powyższych stwierdzeń na 
temat rzekomych kosztów Wodnych 
Ogrodów mogli uzyskać dokumenty 
i informacje z Urzędu Miejskiego? 

- Tak i oni nawet prezentują wybiórczo 
te dokumenty. Nieprawdą jest, że nie moż-
na było powyższych informacji uzyskać 
poprzez stronę internetową urzędu. Bez 
problemu można pobrać pliki z dokumen-
tami. Pomimo tego podali informacje nie-
prawdziwe i zmanipulowane, co pokazuje 
ich intencje. Można zauważyć, że autorzy 
wspominanych ataków za jedyny cel obrali 
sobie krytykowanie działań i decyzji mia-
sta. Aby się uwiarygodnić wykorzystują 
różne dane i dokumenty otrzymane z urzę-
du, ale są one prezentowane wybiórczo 
i wyrwane z kontekstu. Pytania od miesz-
kańców dowodzą tego, że wejherowianie 
dostrzegają, iż mamy do czynienia z mani-
pulacjami, pomówieniami, oszczerstwami 
i zwykłą nieprawdą. Wiele osób uważa, że 
chodzi o obrażanie i szkalowanie prezy-
denta Krzysztofa Hildebrandta i pracow-
ników Urzędu Miejskiego. Ludzie zauwa-
żyli, że to zorganizowany hejt i nagonka, 
a w Wejherowie jest rozkręcana maszyna 
pogardy. Motywacją do tego typu działań 
mogą być sprawy osobiste, ale także intere-

sy polityczne lub biznesowe. Można zadać 
pytania: kto za to płaci? Kto finansuje te 
strony internetowe i gazetki? Jakie ma in-
teresy w Wejherowie?

W jaki sposób dokumenty i dane zostały 
pozyskane od urzędu, poza stroną inter-
netową,  przez wspomniane przez Pana 
osoby atakujące prezydenta?

- Tego typu informacje są pozyskiwane 
poprzez nadużywanie prawa dostępu do 
tzw. informacji publicznej. Jeśli ktoś żąda 
przekazania mu archiwalnych dokumen-
tów z setek spraw, tysięcy stron z ostat-
nich 20 lat, to można dojść do wniosku, 
że nie ma konkretnych zastrzeżeń, nie ma 
do czego się przyczepić, a jedynie dopie-
ro próbuje zbierać jakieś tzw. haki, które 
będzie można wykorzystać do przepro-
wadzania kolejnych ataków. Z całą pew-
nością nie taki był cel ustawodawców. 
Chcę podkreślić, że dostęp do informacji 
publicznej stanowi jeden z aspektów pra-
widłowego funkcjonowania demokratycz-
nego państwa prawnego. Te przepisy są 
potrzebne dla utrzymania przejrzystości 
funkcjonowania organów władz. Dzięki 
nim mieszkańcy mogą pozyskiwać infor-
macje w sprawach ważnych dla interesu 
publicznego. Zapewne wielu z nich przy-
świeca właśnie taki cel. Uważam jednak, 
że w przypadku sytuacji jaka ma obecnie 
miejsce w wejherowskim urzędzie, nie 
chodzi wcale o interes publiczny, a o pry-
watne, biznesowe i polityczne interesy 
kilku osób. Ponieważ pozyskane informa-
cje nie są prezentowane rzetelnie miesz-
kańcom, to znaczy że wcale nie o miesz-
kańców tu chodzi i jakąś realną dyskusję. 
Mieszkańcy nic z tego nie mają. W mojej 
ocenie w Wejherowie mamy aktualnie 
do czynienia z ewidentnym nadużyciem, 

a wręcz karykaturalnym wykorzystaniem 
prawa dostępu do informacji publicznej. 
Warto jednocześnie przypomnieć, że dzia-
łalność samorządów kontroluje na bieżąco 
wojewoda i Regionalna Izba Obrachunko-
wa, a w części przypadków również Naj-
wyższa Izba Kontroli, Urząd Skarbowy 
oraz inne tego typu instytucje, a nie jakaś 
samozwańcza kilkuosobowa milicja.

 Jaka jest skala tego zjawiska?
- Podam kilka liczb, które pomogą zilu-

strować skalę problemu. W 2020 roku i do 
końca lutego 2021 do Urzędu Miejskiego 
w Wejherowie wpłynęło 338 wniosków 
o udzielnie informacji publicznej i zwią-
zanych z tym pism. W tych ostatnich 14 
miesiącach już wpłynęło  więcej wnio-
sków niż łącznie w 2018 i 2019 roku. Istot-
ny jest fakt, że zapytania w 2020 i 2021 
roku zostały zdominowane przez dwóch 
wnioskodawców. W 2020 roku złożyli 
oni prawie 40% wszystkich wniosków, 
zaś w 2021 już ponad 72%. Przyglądając 
się tym danym, w mojej opinii, mamy 
obecnie do czynienia z szukaniem na siłę 
przez dwie osoby czegokolwiek, co będzie 
potem można wykorzystać na potrzeby 
wojny z prezydentem miasta. 

Czy miasto ponosi koszty tej dodatko-
wej pracy związanej z odpowiedziami 
na wpływające zapytania?  Ile one wy-
noszą?

- Bez względu na przyczynę, problem 
pozostaje taki sam – pozyskanie tak licz-
nych i szczegółowych informacji w czasie 
przewidzianym na to przez ustawę odbywa 
się ze szkodą dla podatników. Udzielenie 
odpowiedzi w 2020 i 2021 roku koszto-
wało orientacyjnie ponad 160 tys. zł i do-
datkowo koszty pośrednie. Czy nie można 

tego nazwać kosztem tej prywatnej wo-
jenki poniesionym przez podatników? Co 
więcej, złożone wnioski dotyczą ogromnej 
ilości spraw, np. jeden z nich dotyczył do-
kumentów aż 180 nieruchomości. Wiele 
wniosków obejmowało okres ponad 20 lat 
i to z kilku wydziałów urzędu. Łatwo sobie 
wyobrazić ile czasu zajmuje odszukanie 
w archiwum, a następnie zeskanowanie, 
uporządkowanie i wysyłka albo udostęp-
nienie na miejscu tysięcy stron doku-
mentów. Taki wzmożony, niecodzienny 
napływ wniosków dezorganizuje pracę 
wejherowskiego magistratu. To problem 
dla wejherowian, ponieważ znaczna licz-
ba urzędników, która mogłaby ich obsłu-
giwać, staje przed koniecznością poświę-
cenia swojego czasu pracy na odszukanie 
i udostępnianie żądanych dokumentów. 
Zamiast w tym czasie pracować na rzecz 
wszystkich mieszkańców, pracownicy mu-
sieli odpowiadać na wnioski, które służą 
do ataków na miasto. Zwłaszcza obecnie, 
w połączeniu ze stanem pandemii, czyli 
okresowym  wykonywaniem pracy zdal-
nie  i absencją pracowników, może to być 
przyczyną utrudnień dla mieszkańców.

Co będzie dalej się działo w sprawach, 
o których rozmawiamy?

- Uważam, że ten zorganizowany hejt 
wymierzony w prezydenta i miasto będzie 
przybierał na sile. Ta nienawiść i agresja 
paru osób będzie rosła, gdyż hamulce już 
puszczają. Pojawiły się też pisma i do-
nosy do prokuratury oraz ataki w TVP, 
co nie jest przypadkowe. Myślę, że parę 
osób naoglądało się telewizji i totalną 
wojnę, jaką widać w Warszawie, przenosi 
w podobnej formie na grunt wejherow-
ski. Pytanie do nas wszystkich: czy jest to 
z korzyścią dla wejherowian?

maTeriał sPOnsOrOWany U/2021/Pr
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Art’n’Voices nominowany do Fryderyków
WEJHEROWO | Zespół Wokalny Art’n’Voices z płytą "Midnight Stories" został nominowany do nagrody Fryderyk 2020 w kategorii: Muzyka Współczesna. Fryderyki 
to najważniejsze nagrody muzyczne na polskim rynku, wręczane od 1994 roku. 

Zespół Art’n’Voices otrzymał wsparcie finansowe na 
wydanie tej płyty od Prezydenta Miasta Wejherowa.

- Wraz z płytą "Midnight Stories" Contemporary 
Music of Polish Composers (wyd. DUX) zostaliśmy 
nominowani - mówi Anna Rocławska-Musiałczyk 
z zespołu Art’n’Voices. - Jest nam niezmiernie miło 
znaleźć się w najlepszej piątce polskich płyt obok 
znakomitych muzyków z Katowic (Camerata Si-
lesia), Uniwersytetu Muzycznego im. Fr. Chopina 
w Warszawie oraz artystów Narodowego Forum 
Muzyki we Wrocławiu (Lutosławski Quartet). 

Art’n’Voices powstał w 2010 roku. W jego skład 
wchodzą studenci i absolwenci Akademii Muzycz-
nej w Gdańsku, a także osoby od lat związane ze 
sceną chóralną Trójmiasta i Wejherowa. Oficjalną 
siedzibą zespołu jest Muzeum Piśmiennictwa i Mu-
zyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. W skład 
zespołu wchodzą: Małogorzata Priebe, Maria Kru-
eger - soprany, Anna Rocławska-Musiałczyk, Marta 
Jundziłł - alty, Mateusz Warkusz, Szymon Duraj – 

tenory oraz Tomasz Chyła, Filip Czajkowski – basy.
Oktet specjalizuje się w wykonywaniu muzyki 

a’capella. W swoim repertuarze prezentuje muzy-
kę różnych epok począwszy od renesansu, jednak 
przeważają w nim kompozycje muzyki współcze-
snej, których znaczna część została napisana spe-
cjalnie dla Zespołu.

Art’n’Voices był wielokrotnie nagradzany w kon-
kursach o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej. 
W swoim dorobku posiada aż dziesięć nagród Grand 
Prix m.in. 11. Międzynarodowego Festiwalu Chóral-
nego „Mundus Cantat” w Sopocie (2015 r.) czy Ogól-
nopolskiego Festiwalu Współczesnej Muzyki Chó-
ralnej „Music Everywhere” (Gdańsk 2014). Zespół 
odniósł sukces w dwóch prestiżowych konkursach 
należących do Europejskiego Grand Prix Chóralisty-
ki: „Polifonico Guido di Arezzo” we Włoszech (2017 
r.) i „Tolosako Abesbatza Lehiaketa” w Hiszpanii 
(2019 r.), na którym zdobył dwie I nagrody.
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA  
O DRUGIM PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM 

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W RUMI 
PRZY UL. ZIELARSKIEJ

Burmistrz miasta rumi ogłosił drugi przetarg ustny ograniczony na 
sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 
38/2 o powierzchni 92m2, obręb 21, zapisanej w księdze wieczystej kW 
gD1W/00030968/9, prowadzonej przez sąd rejonowy w Wejherowie, 
położonej w rumi przy ul. zielarskiej. 

zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta 
rumi uchwalonym Uchwałą nr iii/51/2019 rady miejskiej rumi z dnia 
31 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta rumi dla obszaru położonego 
w rejonie ulicy Żwirowej, działka nr 38/2 leży w terenie oznaczonym symbolem 
02.mn - co oznacza, że jest to teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Wzdłuż działki 38/2 przebiega kanalizacja sanitarna wraz z przyłączem oraz 
sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia. 
Dział iii i iV księgi wieczystej kW gD1W/00030968/9 jest wolny od wpisów 
i zobowiązań.

Pierwszy przetarg ustny ograniczony odbył się w dniu 22 stycznia 2021r.  
Drugi przetarg odbędzie się w dniu 7 maja 2021r. o godz. 1200 w siedzibie 
Urzędu Miasta Rumi, 84-230 Rumia ul. Sobieskiego 7, pok. 100.  
Cena wywoławcza wynosi 30.600,00 zł netto (trzydzieści tysięcy sześćset 
złotych 00/100).  
Wadium wynosi 3.060,00 zł, które należy wnieść do dnia 4 maja 2021r. 
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 niniejszego przetargu 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, 23.03.2021r.
sporz. k. Jażdżewska
spr. J. Jażdżewska-reszka

Dzięki aktywności zaangażowaniu bibliotekarzy 
udało się pozyskać dotacje na realizację trzech du-
żych projektów z zewnętrznych konkursów granto-
wych na realizację zajęć on-line dla mieszkańców 
Wejherowa.

Biblioteka proponuje swoim czytelnikom udział 
w projekcie „Bezpieczne zachowania w sieci, czyli 
witamy w dżungli Internetu!”. Będzie to bezpłatny 
cykl zajęć on-line, których celem jest edukacja w za-
kresie bezpieczeństwa działań oraz zachowań w sieci 
dla dzieci w wieku 10-14 lat. Wśród poruszanych te-
matów znajdą się między innymi skuteczne metody 
reagowania na zagrożenia wynikające z korzystania 
z Internetu. Ilość miejsc dla uczestników projektu 
jest mocno ograniczona. Zgłoszenia należy wysłać 
jak najszybciej pod adres: jozefina.o@biblioteka.
wejherowo.pl. Decyduje kolejność zgłoszeń. Projekt 
współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Opera-
cyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyj-
ne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”)

Drugi z projektów - #czytamwbibliotece - skie-
rowany jest do młodzieży. Dla 12. osobowej grupy 
projektowej przeprowadzone zostaną warsztaty 
z fotografii cyfrowej w kontekście mediów społecz-

nościowych oraz warsztaty projektowania gier mo-
bilnych. Do współpracy zaproszeni zostaną także se-
niorzy, których wspomnienia znajdą swoje miejsce 
w niezwykłej mobilnej grze miejskiej. Projekt #czy-
tamwbibliotece dofinansowano ze środków Ministra 
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Trzeci cykl warsztatów skierowany jest do osób 
dorosłych. Wejherowska książnica jako jedna z 20. 
w kraju, zakwalifikowała się do projektu "Edukacja 
finansowa w bibliotekach publicznych". Jest to część 
projektu “Financial Literacy through Public Libra-
ries”(FINLIT), który Fundacja Rozwoju Społeczeń-
stwa Informacyjnego realizuje wraz z partnerami 
z Bułgarii, Rumunii i Słowenii. Dzięki projektowi 
biblioteka rozszerzy swoją ofertę o zajęcia z zakre-
su edukacji finansowej dla dorosłych mieszkań-
ców Wejherowa. Zyskają oni dostępne, bezpłatne 
narzędzie online służące zwiększeniu ich wiedzy 
finansowej i umiejętności posługiwania się produk-
tami i usługami finansowymi dostępnymi na rynku. 
Szczegóły już wkrótce.

Warto śledzić inicjatywy biblioteki prezentowa-
ne w mediach społecznościowych i korzystać z tej 
oferty. 

/raf/

Ciekawe propozycje miejskiej 
biblioteki dla mieszkańców
WEJHEROWO | Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie, mimo trudnej sytuacji epidemiologicznej 
i działania w ograniczonym zakresie, owocnie wykorzystuje czas na rozwijanie kontaktów z czytelnikami. 
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Złotym Medalem 30-lecia Światowego Związku Żołnie-
rzy Armii Krajowej Okręgu Pomorskiego został uhono-
rowany Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. 
Medal wręczył prezydentowi Tomasz Kuplicki, wicepre-
zes Okręgu Pomorskiego.
- Medal został nadany na podstawie decyzji prezydium 
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu 
Pomorskiego – mówi kpt. Tomasz Kuplicki, który jest 
synem żołnierza Armii Krajowej. – Prezydent Krzysztof 
Hildebrandt otrzymał medal za patriotyzm i kultywowa-
nie pamięci o losach wojennych i powojennych żołnierzy 
Armii Krajowej.
Prezydent Krzysztof Hildebrandt odbierając medal pod-
kreślił, jak ważna powinna być dla nas Polaków pamięć 
o historii i dbałość o nią w duchu patriotyzmu.
- To wielkie wyróżnienie, jestem z niego bardzo dumny - 
powiedział prezydent Krzysztof Hildebrandt.
Medalem 30-lecia Światowego Związku Żołnierzy Armii 
Krajowej Okręg Pomorski został odznaczony również 
Łukasz Koss - dyrektor eksploatacji Okręgowego 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. Gdy-
nia. W uroczystości wziął udział Prezes Zarządu OPEC 
Janusz Różalski.
/raf/

złoTy medal dla 
PrezydenTa miasTa
wejHerowo | Żołnierze armii krajowej uhonorowali 
medalem prezydenta krzysztofa Hildebrandta.

fot. Um Wejherowo
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Rolą testów diagnostycznych, potocz-
nie zwanych egzaminem próbnym, jest 
wskazanie uczniom wiadomości i umie-
jętności, które wymagają dalszego dosko-
nalenia. Poza tym, warunki sprawdzianu 
wiernie odwzorowywały rzeczywistość, 
z jaką uczniowie zmierzą się w maju – 
pełna samodzielność, przestrzeganie 
godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy 
oraz arkusz egzaminacyjny. W tym roku 
szkolnym egzamin ósmoklasisty będzie 
przeprowadzony na podstawie wymagań 
egzaminacyjnych określonych w rozpo-
rządzeniu Ministra Edukacji i Nauki. 

Nie inaczej było w Redzie. Tu, w pięciu 
publicznych i dwóch prywatnych szkołach 
podstawowych, do próbnego egzaminu 
przystąpiło 238 ósmoklasistów. Sprawdzi-

liśmy, jak z testami radzili sobie uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 4.

- W tym roku radość ze spotkania „na 
żywo” była zdecydowanie większa, niż 
przedegzaminacyjny stres – mówi Do-
minika Kowaliszyn, dyrektor szkoły – Po 
roku nauki zdalnej widać, jak ważne jest 
życie społeczne, które uczniowie prowa-
dzą w szkole, a którego podczas nauki 
zdalnej po prostu nie ma. Dla nas, na-
uczycieli, to też był bardzo wzruszający 
moment. Oczywiście przestrzegaliśmy 
wszelkich zasad bezpieczeństwa sanitar-
nego, uczniowie pod tym względem byli 
bardzo zdyscyplinowani.

Pierwszy dzień poświęcono na sprawdzian 
z języka polskiego. Do wyboru ósmoklasiści 
mieli dwa tematy pracy pisemnej. Pierwszy 

z nich to „W każdym jest coś, co zasługuje na 
podziw innych. Napisz rozprawkę, w której 
rozważysz trafność tego stwierdzenia”. Tutaj 
trzeba się było odwołać do jednej z obowiąz-
kowych lektur oraz innego utworu literac-
kiego. Drugi temat to „Napisz opowiadanie 
o spotkaniu z bohaterem wybranej lektury 
obowiązkowej, który przekonał Cię podczas 
spotkania, że w życiu warto podejmować 
ryzyko”. Tutaj uczniowie musieli wykazać 
się znajomością jednej z lektur obowiązko-
wych. Zdaniem uczniów, test okazał się do-
syć trudny. Najwięcej problemów sprawiły 
im zadania, w których musieli wykazać się 
umiejętnością argumentowania i wyciąga-
nia wniosków. Drugiego dnia, w części ma-
tematycznej, uczniowie mieli do rozwiąza-
nia 19 zadań, w tym 15 zadań zamkniętych 

oraz 4 otwarte. Znalazło się tu sporo zadań 
z geometrii, które dotyczyły głównie obli-
czania pól figur płaskich oraz zastosowania 
reguł geometrycznych. Zdaniem sporej gru-
py uczniów, zadania otwarte były trudne, 
wymagały dużego skupienia i kreatywności. 
W trzecim dniu testów uczniowie zmierzyli 
się z językiem angielskim, w którym mieli 
do rozwiązania 14 zadań, w tym 5 zadań 
otwartych. Ważną częścią testu było wy-
konanie zadań ze słuchu i wybranie odpo-
wiednich funkcji językowych. Oprócz tego, 
test diagnostyczny sprawdzał, czy uczniowie 
opanowali umiejętności reagowania, rozu-
mienia i przetwarzania wypowiedzi. Zada-
niem uczniów było również napisanie maila 
do koleżanki z Nowego Jorku, w którym 
mieli wyjaśnić, dlaczego stworzyli pierwszy 

numer gazetki szkolnej, jakie były ich obo-
wiązki związane z jej przygotowaniem oraz 
poinformować, jaki temat zostanie poruszo-
ny w drugim numerze gazetki. Generalnie 
jednak, z tej części uczniowie wychodzili 
zadowoleni. 

- Wśród naszych uczniów przeważa 
opinia, że właściwy egzamin ósmoklasi-
sty, który w tym roku szkolnym odbędzie 
się w maju, będzie na tym samym pozio-
mie, chociaż niektórzy liczą, że będzie ła-
twiejszy – dodaje Dominika Kowaliszyn 
- Z całego serca życzymy im najlepszych 
wyników i dostania się do wymarzonych 
szkół. A tymczasem przypominamy, żeby 
pozostały czas wykorzystać na doskonale-
nie wiedzy i przygotowanie do majowego 
sprawdzianu. 

Klasy ósme (na chwilę) wróciły do szkoły
REDA | W ubiegłym tygodniu uczniowie z całej Polski przystąpili do próbnego egzaminu ósmoklasisty. Testy zostały przeprowadzone w warunkach 
zbliżonych do obowiązujących podczas egzaminu właściwego, który odbędzie się w maju.
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BURMISTRZ MIASTA RUMI
tel. (58) 679 65 00 urzad@um.rumia.pl

rPP.6721.53.2021.in rumia, dnia 26.03.2021 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi

na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 oraz w związku z art. 27 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. z 2021 r. poz. 11) oraz art. 21 ust. 2 pkt 2 i 7, art. 30, art. 39 ust. 1 pkt 
2-5, art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. 
U. z 2021 r. poz. 247) w związku z art. 47 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. 
(Dz. U. 2020 poz. 1086 ze zm.),

zawiadamiam o 

wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego •	
planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą rady 
miejskiej rumi nr Vii/99/2019 z dnia 30 maja 2019 r., dla jednostki 
4.mW,U,UC, w rejonie ul. Jęczmiennej;

ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany •	
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta rumi 
uchwalonego uchwałą rady miejskiej rumi nr XiV/214/2011 z dnia 27 
października 2011r. dla obszaru w rejonie ul. Warszawskiej, ul. Wileńskiej, 
ul. gdańskiej i ul. Henryka Dąbrowskiego;

w dniach od 02.04.2021 r. do 04.05.2021 r.

w siedzibie Urzędu miasta, przy ul. sobieskiego 7 w rumi, po uprzednim 
ustaleniu terminu i godziny udostępnienia ww. projektów dokumentów 
oraz na stronie internetowej Biuletynu informacji Publicznej miasta 
rumi. informacje o ww. dokumentach zostały umieszczone w publicznie 
dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje 
o środowisku i jego ochronie, na stronie Biuletynu informacji Publicznej 
Urzędu miasta rumi. 

W celu umożliwienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektów zostanie 
przeprowadzona dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach rozwiązaniami 
w sali nr 100 tut. urzędu w dniu 27.04.2021 r. o godzinie 15.00. 

każdy ma prawo składania uwag i wniosków. Uwagi i wnioski do ww. projektów 
mogą być składane w formie pisemnej do dnia 21.05.2021 r. na adres: 

Urząd Miasta Rumi 
ul. Sobieskiego 7
84-230 Rumi 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz miasta rumi. 

Ustalenie terminu udostępnienia projektów dokumentów pod numerem 
telefonu 58 679 65 45. Projekty ww. dokumentów są możliwe do wglądu 
w formie elektronicznej na stronie pod adresem: 

www.bip.rumia.pl – zagospodarowanie przestrzenne – dokumenty 
planistyczne wyłożone do publicznego wglądu.

Powyższą informację zamieszcza się
1. na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Rumi
2. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi
3. w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie www.
ekoportal.pl
4. w lokalnej prasie

sporządziła: iga narloch
referat Planowania Przestrzennego
e-mail: i.narloch@um.rumia.pl
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To miał być spacerek dla podopiecznych tre-
nera Grzegorza Nicińskiego, będący na samym 
dnie Mieszko nie zdołał wygrać w tym sezonie 
ani jednego spotkania ligowego. Choć Gryf nie 
znajduje się obecnie w optymalnej formie to 
należało się spodziewać pewnego zwycięstwa 
i 3 punktów dla Wejherowa. 

WKS długo nie mógł zdobyć bramki. Prowa-
dzenie udało się uzyskać w 66 minucie, gdy gola 
strzelił wypożyczony ze Śląska Wrocław Mate-

usz Duchowski. Jak się okazało po tym trafieniu 
worek z bramkami rozwiązał się i piłkarze Gryfa 
rozbili przeciwnika. Kolejno trafiali w 69' drugi 
raz Duchowski, w 71' samobójcze trafienie zali-
czył Robert Pepliński, następnie w 78' czwartego 
gola dołożył Przemysław Czerwiński, a wynik 
spotkania ustalił w 84 minucie Fabian Urbański.

Znakomite spotkanie rozegrał Mateusz 
Duchowski. 20-letni pomocnik Strzelił dwie 
bramki i został wybrany do najlepszej jede-

nastki 20 kolejki III ligi (grupa druga). 
Gryf Wejherowo pozostał na 19 miejscu 

w tabeli. Do 18 Floty Świnoujście i 17 Gwardii 
Koszalin traci zaledwie 2 oczka. Jest więc o co 
walczyć w ostatniej kolejce przed podziałem 
tabeli na grupę mistrzowską i spadkową. Naj-
bliższe spotkanie WKS rozegra na wyjeździe 
27 marca z 12 w lidze Jarotą Jarocin. 

Gryf Wejherowo – Mieszko Gniezno 5-0
/K.C./
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Gryf rozgromił rywala!
PiŁKA nOŻnA | W ubiegłą sobotę Gryf na własnym boisku podejmował ostatnią w tabeli drużynę 
Mieszko Gniezno. Gospodarze wysoko wygrali 5-0, choć jeszcze do 66 minuty ciągle widniał remis.

Po ostatnim bardzo dobrym meczu 
Tytanów, przegranym dopiero w karnych 
z drużyną Warmii Energa Olsztyn, przyszedł 
czas na kolejny ciężki pojedynek z wysoko 
notowanym w tabeli SPR GKS Autoinwest 
Żukowo. Niestety Tytani przegrali derbowe 
starcie 35:30 (17:17).
Drużyna z Wejherowa nie zaczęła spotkania 
najlepiej. Gospodarze z Żukowa po upływie 
pierwszych minut prowadzili 5:0. Tytani 

jednak zdołali doprowadzić do wyrównania, 
a nawet wyszli na prowadzenie. Na koniec 
pierwszej połowy na tablicy wyników widniał 
remis 17:17. Tym samym Tytani kolejny raz 
pokazali, iż potrafią ambitnie walczyć, nawet 
z kandydatami do zwycięstwa w całej 1 lidze.
Pierwsze minuty drugiej odsłony spotkania 
to równa gra obydwu drużyn i wynik cały 
czas remisowy. Tytani zdołali wyjść na 
prowadzenie w 36 minucie 21:20 i wydawało 
się, że naprawdę można w trudnym, derbo-
wym meczu pokusić się nawet o pierwsze 
zwycięstwo w sezonie. 
Potem jednak do głosu doszło Żukowo rzu-
cając 4 bramki z rzędu. Goście z Wejherowa 
niestety nie zdołali już zagrozić przeciwni-
kowi, który do końca bardzo dobrze kontro-
lował wynik spotkania.
Po tym meczu SPR awansował na dru-
gie miejsce w tabeli 1 ligi gromadząc 30 
punktów. Liderem póki co jest ekipa MKS 
Grudziądz z 32 punktami na koncie. Tytani 
cały czas pozostają na ostatniej lokacie z 1 
punktem. Ostatnie dwa wyjazdowe równe 
spotkania z bardzo silnymi przeciwnikami 
pozwalają wierzyć, iż forma Tytanów rośnie, 
a zwycięstwa w końcu przyjdą. 
SPR GKS Autoinwest Żukowo - Tytani Wej-
herowo 35:30 (17:17)
Warto również wspomnieć o dofinanso-
waniu jakie otrzymała drużyna Tytanów 
od władz miasta za sportową promocję 
Wejherowa. Kwota w wysokości 100 tys. 
złotych zostanie w całości przeznaczona na 
funkcjonowanie klubu. 
/K.C./

derby kaszub dla Żukowa
Piłka ręczna | Tytani wejherowo po zaciętej grze niestety przegrali kolejny mecz.

fot. Tytani Wejherowo

W sobotę 20 marca na luzińskiej Hali GOSRiT rządził kickboxing. 
Ponad 340 startujących zawodników z 38 klubów z terenu całej Pol-
ski wymusiło na organizatorach podzielenie rywalizacji na 3 części. 
Rygorystycznie przestrzegany protokół  bezpieczeństwa PZKB, opra-
cowany na czas pandemii, był pilnowany przez głównego organiza-
tora zawodów Tomasz Biernackiego, prezesa Pomorskiego Związku 
Kickboxingu. Wśród startujących zawodników nie zabrakło spor-
towców KTS-K GOSRiT Luzino i WSS Wejherowo. Drużyna z nasze-
go powiatu walczyła zarówno w formule soft stick - walka na pianki 
dla dzieci i kadetów młodszych oraz w formule kick-light.

Złote medale powędrowały do: Kewin Wysocki – pianki, Maja Ku-
biaczyk – pianki, Żaneta Stenka – kick-light. Puchar dla najlepszej 
zawodniczki turnieju wędruje do Maji Kubiaczyk.

Zawodnicy rywalizowali o tytuł Mistrza Województwa Pomorskie-
go w kickboxingu w formule KL oraz Puchar Polski LZS. Impreza 
była współorganizowana przez GOSRiT Luzino i Pomorski LZS.

/opr. raf/

Mistrzostwa 
w kickboxingu
KiCKBOXinG | 38 klubów rywalizowało w Luzinie podczas Mi-
strzostw Pomorza w kickboxingu KL i Pucharu Polski LZS. 


