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Już na początku tej napaści na znak so-
lidarności na wejherowskim Ratuszu po-
jawiła się ukraińska flaga. W Wejherowie 
organizowane są zbiórki i różnego rodza-
ju pomoc uchodźcom, w tym w zakresie 
opieki medycznej, edukacji, wsparcia ję-
zykowego czy psychologicznego.

Wszystkie osoby prywatne, organizacje 
pozarządowe oraz firmy, które chciały-
by wesprzeć uchodźców, mogą zgłaszać 
chęć pomocy do Powiatowego Centrum 
Zarządzania Kryzysowego pod numerem 
telefonu 58 572 94 40.

W związku z sytuacją na Ukrainie, na 
terenie powiatu wejherowskiego wyzna-
czono trzy miejsca do potencjalnego roz-
lokowania uchodźców:

Dwór „Magnat” w Bojanie,•	
Muzeum Techniki Wojskowej „Gryf ” •	

w Dąbrówce,
Świetlica wiejska w Kisewie.•	

Do poszczególnych miejsc, Urząd Wo-
jewódzki będzie kierował osoby posiada-
jące zaświadczenie z punktu recepcyjne-
go lub status uchodźcy.

Jeżeli jesteś pracodawcą i chcesz za-
trudnić obywatela Ukrainy zgłoś swoją 
ofertę pracy w najbliższym powiatowym 
urzędzie pracy (lista teleadresowa urzę-
dów psz.praca.gov.pl/wybor-urzedu) lub 
poprzez formularz on-line na stronie 
www.praca.gov.pl.

Informacje o pomocy dla obywateli 
Ukrainy po przekroczeniu granicy pol-
skiej oraz już przebywających na terenie 
naszego kraju dostępne są pod numerem 
infolinii Urzędu do Spraw Cudzoziem-
ców +48 47 721 75 75. Wszelkie informa-
cje można uzyskać także w Wojewódz-
kim Centrum Zarządzania Kryzysowego 
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 
– telefon +48 58 302 32 32.

Pomoc w wejherowie
Bezpłatna komunikacja miejska •	

w Wejherowie do końca marca dla mi-
grantów wojennych z Ukrainy! Taką 
decyzję podjęły wspólnie samorządy 
będące m.in. organizatorami transportu 

zrzeszone w Metropolitalnym Związ-
ku Komunikacyjnym Zatoki Gdańskiej, 
w tym Gdańsk, Gdynia, Sopot i Wejhe-
rowo. Dzięki takiemu rozwiązaniu Ukra-
inki i Ukraińcy będą mogli w łatwy spo-
sób dotrzeć do punktów informacyjnych 
i innych miejsc pomocy. Do przejazdu 
uprawniać będzie ukraiński paszport ze 
stemplem wjazdu nie wcześniejszym niż 
z 24. lutego, karta pobytu uchodźcy lub 
tymczasowe zaświadczenie tożsamości. 
Nie jest potrzebny żaden inny dokument 
ani bilet.

W Wejherowie informacji w zakre-•	
sie pomocy uchodźcom udziela Miej-
ski Ośrodek Pomocy Społecznej, który 
wspólnie z Pomorską Grupą Poszuki-
wawczo – Ratowniczą GRYF w Wejhe-
rowie, organizuje zbiórkę. Wszystkie 
rzeczy, ale wyłącznie nowe, można przy-
nosić do punktu, który znajduje się przy 
ul. Sikorskiego 42 w Wejherowie (czynny 
codziennie, także w weekend od 8 do 16) 
oraz przy Społecznej Szkole Podstawowej 
nr 1 ul. Obrońców Wybrzeża 1 (czynny 

codziennie od 8 do 16). Punkt zbiórki 
uruchomiła także Ochotnicza Straż Po-
żarna przy ul. 3 Maja (zbiórka w środę 
w godz. 17-20).

W wejherowskim MOPS jest zapew-•	
niona pomoc w zakresie wsparcia języ-
kowego dla mieszkańców Ukrainy oraz 
wsparcie psychologa 58 677 79 60. MOPS 
uruchomił także specjalny numer telefo-
nu tel. 798 552 795 dla osób, które chcą 
pomóc uchodźcom oraz dla mieszkają-
cych w Wejherowie Ukraińców, którzy 
chcą sprowadzić tu swoją rodzinę.

Zbiórki w wejherowskich 
sZkołach Podstawowych

Wpisując się w akcję pomocową na 
rzecz Ukrainy z szeroką inicjatywą ru-
szyły wejherowskie szkoły samorządowe 
podejmując zbiórkę środków czystości, 
środków higieny osobistej, materiałów 
opatrunkowych, talerzy, misek, kubków 
i sztućców jednorazowych, latarek, bate-
rii, pomocy szkolnych, a także wody butel-
kowanej oraz żywności pakowanej i kon-

serwowanej o długiej dacie przydatności.  
W niektórych placówkach przyjmowana 
jest nowa odzież, koce, a nawet łóżka po-
lowe. Akcja ruszyła w już piątek, ale zwa-
żywszy na ferie zimowe od dzisiaj się roz-
kręca. W SP6 do akcji włączyło się szkolne 
Koło Wolontariatu w SP 6 w Wejherowie 
pod hasłem „Solidarni z Ukrainą”. W SP 
nr 8 w akcję włączyła się Rada Rodziców 
i Samorząd Szkolny pod hasłem „Ósemka 
Pomaga”. Natomiast w Szkole Podstawo-
wej nr 9 Samorząd Uczniowski prowadzi 
zbiórkę wspólnie z Kołem PCK.

Szkoła Podstawowa nr 5: piątka dla •	
Ukrainy

Szkoła Podstawowa nr 6•	
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 •	

(SP 8)
Szkoła Podstawowa nr 9•	
Szkoła Podstawowa nr 11: Pomoc dla •	

Ukrainy
Społeczna Szkoła Podstawowa•	
Szkoła Podstawowa Sióstr Zmar-•	

twychwstanek:
Więcej informacji dostępnych jest na 

facebookowych profilach wyżej wymie-
nionych placówek.

Pomoc organizuje wejherowska przy-
chodnia zdrowia Sim-Med., która już 
w najbliższym tygodniu wysyła jeden 
transport sprzętu medycznego do Lwowa 
i dalej do Kijowa. Potrzeba szeroko ro-
zumianych materiałów opatrunkowych 
(gazy, bandaże zasadniczo wszystko), 
leków przeciwbólowych dla dorosłych 
i dzieci, folii NRC, rękawiczek. Zbiór-
ka od poniedziałku do piątku od 8-18 
w przychodni, przy ul. Rzeźnickiej.

Lista produktów i środków, które mogą 
być przekazane potrzebującym w Ukra-
inie (w tym oczekującym przed przej-
ściami granicznymi):

Odzież i okrycie: Koce zwykłe i ter-
miczne, Śpiwory, Podkładki pod ma-
terac do spania z wodoodpornej folii 
aluminiowej, Materace, Ubrania (nowe 
lub używane w dobrym stanie), Płaszcze 
przeciwdeszczowe

Środki higieny i czystości: Płyny do ką-
pieli/pod prysznic/mydło, Dezodoranty, 
Pasta do zębów,Szczoteczki do zębów, 
Grzebienie, Bielizna damska, męska, 
dziecięca, Podpaski, Pampersy, Pieluchy 
dla dorosłych, Papier toaletowy i ręczni-
ki papierowe, Ręczniki (w tym z mikro-
fibry), Worki na śmieci, Środki dezyfe-
kujące/alkohol do dezynfekcji, Maski 
filtrujące lub jednorazowe.

Żywność: woda, żywność do szyb-
kiego przygotowania (instant), batony 
(w tym energetyczne), bakalie, orzechy, 
konserwy, makarony, płatki zbożowe 
do szybkiego przygotowania, narzędzia 
kuchenne jednorazowego lub wielokrot-
nego użytku: talerz głęboki, łyżka, wi-
delec, nóż, szkło (silikon spożywczy lub 
plastik).

Inne: Zapałki, Baterie, Powerbanki, 
Oświetlenie, w tym latarki, świece, Ze-
stawy pierwszej pomocy, Podstawowe 
środki medyczne (witaminy, środki prze-
ciwbólowe, przeciwgorączkowe, leki na 
kaszel i przeziębienie).

Źródło: UM Wejherowo

Wejherowo z Ukrainą
WEJHEROWO | W obliczu wojny w Ukrainie, wejherowianie okazali się solidarni i chętni do pomocy. Miasto Wejherowo wyraża pełną solidarność z bohaterskim 
narodem Ukrainy i popiera mieszkańców tego państwa w walce z rosyjskim agresorem o wolność i suwerenność pod hasłem „Wejherowo sercem z Ukrainą”.
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Pan Robert Krzan z Redy, właściciel 
Biura Ochrony MUSTANG wraz 
z przyjaciółmi z firmy NORD AM-
BULANSE Ratownictwo Medyczne, 
w nocy z wtorku na środę wyruszyli 
z pomocą do Ukrainy. W konwoju 
znalazły się trzy karetki, duży auto-
bus medyczny i wypełniony po brze-
gi zebranymi darami bus. Na granicę 
jedzie w sumie dziesięć osób.
- W sytuacji wojny, gdy ludzie 
potrzebują pomocy, po prostu nie 
mogliśmy siedzieć spokojnie – 
mówi Aleksandra Krzan, żona pana 
Roberta – Mąż z grupą przyjaciół 
zorganizowali się błyskawicznie. 
Będą głównie nieść doraźną pomoc 
medyczną, karetki NORD AMBU-
LANSE mają pełne wyposażenie 

karetki ratowniczej. Towarzyszący 
im autobus jest w zasadzie mobil-
nym centrum medycznym, są tam 
antybiotyki, inne leki, opatrunki 
i podstawowy sprzęt diagnostyczny. 
I karetki, i autobus są obsługiwane 
przez ratowników medycznych.
Grupa jedzie na przejście graniczne 
w Medyce, aby udzielać niezbędnej 
pomocy ludziom zgromadzonym 
w gigantycznej kolejce po stronie 
ukraińskiej. Oprócz sprzętu me-
dycznego, z Redy zabrano żywność 
i środki higieny zebrane przez 
mieszkańców, w tym ze zbiórek 
prowadzonych w Przedszkolu nr 2 
w Redzie, Przedszkolu „Mapecia-
ki” oraz MILO Akademia Małego 
Człowieka.

- Mamy zapewnienia Polskiej Straży 
Granicznej i Urzędu Celnego, że 
będzie można wjechać na teren 
Ukrainy, oczywiście po odprawie. Na 
wejście na teren Polski czeka tam 
bardzo dużo osób, głównie kobiet 
i dzieci, będących w drodze od 
wielu dni, często bez podstawowych 
rzeczy – mówi pani Aleksandra - Na 
granicę jedzie dużo jedzenia do 
natychmiastowego spożycia na 
miejscu, a także pieluchy, chustecz-
ki i temu podobne najpotrzebniejsze 
artykuły. 
Suchy prowiant to nie wszystko, na 
co mogą liczyć potrzebujący. Redz-
ka grupa zorganizowała również 
gorącą zupę.
- Dzięki współpracy z jedną z miej-
scowych organizacji będziemy na 
miejscu rozdawać gorącą zupę 
– mówi pani Aleksandra –Zupa 

jest gotowana w Przemyślu przez 
naszych tamtejszych partnerów, 
a my będziemy przewozić ją na 
stronę ukraińską w sześciu 30-
litrowych termosach, które również 
jadą z Redy.
Pan Robert jest w Redzie dobrze 
znany ze swojego wielkiego serca. 
Od początku pandemii inicjował 
i włączał się w niesienie pomocy 
najbardziej potrzebującym, zwłasz-
cza w czasie ścisłego lockdownu.
- Teraz czekam, aby mąż i reszta na-
szych przyjaciół szczęśliwie wrócili 
do domu. – mówi pani Aleksandra 
- Ale przede wszystkim chciałabym 
podziękować wszystkim osobom 
i instytucjom które włączyły się 
w zbiórki na rzecz uchodźców, 
a także udzielają pomocy w innej 
formie. Każdy gest się liczy.
Źródło: UM Reda

fot. Nadesłane

Pomoc Pojechała do Ukrainy
reda | mieszkaniec redy wraz z grupą przyjaciół zorganizowali mini 
konwój z pomocą humanitarną dla Ukrainy. Pojechały m.in. dary ze-
brane w ostatnich dniach przez mieszkańców miasta.
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W Wejherowie każdego roku organi-
zowane są wydarzenia sportowe i kul-
turalne, które integrują i aktywizują 
mieszkańców, a także zadania z zakresu 
ochrony zdrowia – m.in. przeciwdzia-
łania patologiom społecznym. Na takie 
działania miasto przeznacza część środ-
ków z budżetu. Są one przyznawane w ra-
mach otwartego konkursu ofert. Mogą 
brać w nim udział organizacje pozarzą-
dowe prowadzące działalność pożytku 
publicznego, które chcą działać na rzecz 
lokalnej społeczności.

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hilde-

brandt podziękował przedstawicielom or-
ganizacji pozarządowych za ich codzien-
ną działalność i zaangażowanie na rzecz 
wejherowian. W podpisaniu umów wziął 
także udział Arkadiusz Kraszkiewicz, za-
stępca prezydenta Wejherowa.

- Skala aktywności społecznej pokazuje, 
że przekazane środki organizacjom poza-
rządowym są dobrze zainwestowane – po-
wiedział prezydent Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt. – Wejherowianie otrzymują 
dzięki temu wsparcie w różnych dziedzi-
nach życia – od ochrony zdrowia, sportu 
i rekreacji, kultury, aż do spraw społecz-

nych. W Wejherowie realizowane są na-
prawdę wspaniałe projekty dla różnych 
grup wiekowych – od najmłodszych po 
seniorów. Na ten rok organizacjom po-
zarządowym przekazujemy łącznie kwotę 
ponad milion złotych. To są bardzo do-
brze zainwestowane pieniądze. Przed Pań-
stwem realizacja zadań, o które wniosko-
waliście, życzę zatem wiele sił i energii.

Umowy dotacyjne
Umowy dotacyjne na łączną kwotę 

ponad 361 tys. złotych 23 lutego br. pod-
pisało 16 stowarzyszeń: Stowarzyszenie 

„Zdrowa Rodzina – Zdrowa Gmina”, 
Wejherowski Uniwersytet Trzeciego 
Wieku, Wejherowskie Stowarzyszenie 
na Rzecz Osób z Autyzmem, Puckie 
Hospicjum pw. św. o. Pio, Stowarzysze-
nie „Pomocna Dłoń”, Fundacja „Razem 
po sukces”, WKS „Gryf ”, UKS „Szóstka”, 
UKS „Ósemka”, UKS „Jedenastka”, Klub 
Sportowy Maximus, Integracyjne Sto-
warzyszenie Sportowe „START”, Wejhe-
rowskie Stowarzyszenie Sportowe, Klub 
Sportowy „Tytani”, Karate Klub, UKS 
„Team Dragon”.

wsParcie ważne dla organiZacji
-Zajmujemy się pomocą psychologiczną 

w obszarze uzależnień, a wsparcie finan-
sowe ze strony miasta bardzo dużo dla nas 
znaczy – mówi Aldona Wensierska ze Sto-
warzyszenia „Zdrowa Rodzina – Zdrowa 
Gmina”. – Dzięki wsparciu ze strony mia-
sta, możemy realizować cztery zadania 
dotyczące profilaktyki uzależnień od al-
koholu i od narkotyków, przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie oraz pomocy tera-
peutycznej dla młodzieży, która odczuwa 
skutki pandemii koronawirusa.

Jak powiedziała Krystyna Laskowska, 
prezes Wejherowskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku, dzięki wsparciu w po-
staci dotacji, będą zrealizowane dwie wy-
cieczki integrujące „starszą” młodzież.

- Dziękujemy bardzo włodarzom nasze-
go miasta za wsparcie, które jest dla nasze-

go stowarzyszenia bardzo ważne – mówi 
Krystyna Laskowska.

Wejherowskie Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób z Autyzmem realizować będzie pro-
jekty dla osób autystycznych pod kątem 
uspołeczniania i indywidualne terapie. Jak 
mówi Arkadiusz Raguza, prezes stowarzy-
szenia, temat autyzmu jest coraz częściej 
obecny w przestrzeni publicznej, a po po-
moc zgłasza się coraz więcej osób.

O tym, jak ważne jest wspieranie róż-
nego rodzaju aktywności fizycznych, 
szczególnie w obecnych czasach wśród 
dzieci i młodzieży mówiła m.in. Elżbieta 
Majerowska – prezes UKS „Szóstka”, Piotr 
Kohnke – prezes Klubu Sportowego Ma-
ximus, Rafał Karcz – prezes Wejherow-
skiego Stowarzyszenia Sportowego oraz 
Maciej Syska z UKS „Team Dragon”.

Robert Wicon z Klubu Sportowego „Ty-
tani” podkreślił, że wejherowscy zawod-
nicy reprezentują miasto w rozgrywkach 
ogólnopolskich, a najmłodsi mieszkańcy 
mogą rozpocząć swoją przygodę z tą dys-
cypliną w UKS „Jedenastce”, która jest 
młodszą wersją Tytanów i szkoli najmłod-
szych „szczypiorniaków”.

O szkoleniu i wychowaniu młodych 
ludzi poprzez sport mówił także Dariusz 
Mikołajczak, prezes WKS „Gryf ”. W ra-
mach nowego projektu klubu powstało 
„żółto-czarne przedszkole” szkolące naj-
młodszych zawodników.

Źródło: UM Wejherowo

Miasto wspiera aktywność mieszkańców
WEJHEROWO | Prezydent Wejherowa wesprze inicjatywy organizacji pozarządowych z zakresu kultury, sportu i ochrony zdrowia skierowane do 
mieszkańców. Przedstawiciele kilkunastu organizacji pozarządowych podpisali umowy dotacyjne z prezydentem Krzysztofem Hildebrandtem. Prezy-
dent przyznał dotacje na 2022 rok dla 52. organizacji pozarządowych na łączną kwotę ponad 1 mln zł.
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Wręczenie czeków miało miejsce w południe, 
w czwartek 3 marca, dokładnie tydzień po Tłu-
stym Czwartku, kiedy to klienci mogli koszto-
wać słodkich smakołyków. Tegoroczna edycja 
przebiła poprzednią o 1,6 tys. złotych. co tylko 
świadczy o tym jak bardzo smakowały klien-
tom wypieki Cukierni Rodzinnej Wenta, któ-

rej właścicielką jest Elżbieta Wenta, oraz o ich 
wielkim zaangażowaniu w pomoc dzieciom. 
Swój wkład miał również Bogdan Tokłowicz, 
Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa, 
przekazując 300 złotych.

Przekazane pieniądze pomogą w realizacji 
doraźnych potrzeb dzieci, ale i zapewnieniu im 

ciekawych i rozwijających zajęć sportowych, 
plastycznych, rehabilitacji oraz organizacji 
wolnego czasu. Fundacja pomaga dzieciom 
w przygotowaniu się do życia w przestrzeni 
publicznej, w nawiązywaniu nowych przyjaźni 
i rozwijaniu ich pasji.
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Udało się! Zebrano ponad 6 tys. złotych
WEJHEROWO | Podczas dziesiątej edycji „Super pączki pomagają dzieciom” przekazano symboliczne czeki o łącznej wartości 6,1 tys. 
złotych na Fundację Wspierania „Razem po Sukces”.

W rocznicę rozstrzelania 1 marca 1951 roku w więzieniu mo-
kotowskim przywódców IV Zarządu Głównego Zrzeszenia 
„Wolność i Niezawisłość” o godzinie 19:00 harcerze, grupy 
rekonstruktorskie, przedstawiciele władz samorządowych 
oraz mieszkańcy Wejherowa oddali hołd pomordowanym 
Żołnierzom Niezłomnym. 
-To polscy bohaterowie, którzy, nie szczędząc swojego 
zdrowia i życia, często poświęcili je walcząc o wolność 
ojczyzny. Dla nich rzeczą bezsprzeczną było sprzeciwianie 
się sowieckiej dominacji i reżimu komunistycznemu. Tortu-
rowani, przesłuchiwani w nieludzkich warunkach, z godno-
ścią i honorem żołnierza polskiego odmawiali jakiejkolwiek 
współpracy z wrogie - mówi Marcin Drewa.
Na miejscu zostały zapalone znicze, przedstawiono historię 
"Żołnierzy Wyklętych" a następnie złożono wieńce w imie-
niu władz państwowych. Minutą ciszy uczczono także zabi-
tych podczas działań wojennych na Ukrainie.
Źródło: Marcin Drewa

narodowy dZień 
Pamięci "żołnierZy 
wyklętych"
wejherowo | dnia 1 marca odbyło się uroczyste 
oddanie hołdu żołnierzom wyklętym na rondzie ich 
imienia, które znajduje się w wejherowie. 

fot. Marcin Drewa
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Zryw społeczności skutkował natychmia-
stowym dostarczeniem darów na granicę 
polsko-ukraińską. 
Kolejne działania związane z pomocą dla 
Ukrainy zostały omówione na nadzwy-
czajnym posiedzeniu Gminnego Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego. Wójt Gminy 
Szemud Ryszard Kalkowski przekazał 
jednostkom OSP Gminy Szemud oraz 
sołtysom o procedurach bezpieczeństwa 
i wprowadzeniu na terenie całego kraju 
3 stopnia alarmowego CHARLIE-CRP, 
który dotyczy przede wszystkim zagrożeń 
w cyberprzestrzeni. Jest również wpro-
wadzany w przypadku wystąpienia zda-
rzenia potwierdzającego prawdopodobny 

cel ataku o charakterze terrorystycznym. 
Pojawia się również, gdy służby uzyskają 
wiarygodne informacje o planowanym 
zdarzeniu tego typu. 
Wójt Ryszard Kalkowski podziękował 
wszystkim 6 jednostkom OSP z gminy za 
aktywne włączenie się w zbiórkę sprzętu 
dla ukraińskiej straży pożarnej. Mobiliza-
cja odbyła się 26 lutego, aby już w następ-
ny dzień przekazać ekwipunek ratowniczy 
do transportu na teren Ukrainy.
Wójt Kalkowski przypomniał również 
o hierarchii działań w ramach pomocy dla 
uchodźców oraz Ukrainy. Przywołał apel 
wszystkich samorządów w kraju, aby nie 
działać z pomocą na własną rękę. Dary, 

które trafiają na granicę muszą być odpo-
wiednio posegregowane, zapakowane, opa-
trzone napisami w języku ukraińskim oraz 
odpowiadać na zapotrzebowanie w danym 
momencie. To również tyczy się transportu 
oraz przyjmowania do siebie uchodźców. 
Każdy kto udziela miejsca w swoim domu 
musi liczyć się z długoterminową opieką. 
Wsparcie dla takich rodzin będzie roz-
dysponowane z darów przekazanych do 
Agencji Rezerw Strategicznych. Również 
na terenie Gminy Szemud w Dworze Ma-
gnat w Bojanie wyznaczono 100 miejsc do 
rozlokowania uchodźców, których jest na 
terenie samorządu coraz więcej dzięki pry-
watnej pomocy rodzin.
W celu uporządkowania pomocy na te-
renie gminy powstał już 26 lutego Sze-
mudzki Bank Pomocy Ukrainie. Pod nu-
merem telefonu Gminnego Zarządzania 
Kryzysowego w Szemudzie 58 676 44 20 
oraz mailem zk@szemud.pl zgłaszają się 
pełni serca i chęci pomocy mieszkańcy 
oraz potrzebujący. Dzięki Bankowi Po-
mocy pomoc jest skoordynowana i trafia 
szybko do potrzebujących. Podczas posie-
dzeniu Gminnego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego wskazano, że pomoc musi 
przejść przez gminne zarządzanie kryzy-
sowe, a następnie prze Powiatowe i Wo-
jewódzkie Centrum Zarządzania Kryzy-
sowego, a wszystko scala Agencja Rezerw 

Strategicznych. Szemudzki Bank Pomocy 
Ukrainie na chwilę obecną wykazuje, że 
potrzebne są:
- środki opatrunkowe,
- środki higieny, czystości,
- żywność z długim terminem przydatno-
ści oraz do szybkiego przyrządzenia,
- woda, napoje, soki itp.
- ubrania, płaszcze przeciwdeszczowe,
- koce, materace, śpiwory,
- pomoc medyczna, psychologiczna,
- pomoc w znalezieniu pracy,
- baterie, zapałki, latarki, powerbanki, 
świece.
Wyznaczono również miejsca zbiórki 
w dwóch punktach na terenie gminy jest to 

Hala Widowiskowo-Sportowa w Szemu-
dzie przy ul. Szkolnej 4A oraz Hala spor-
towa w Bojanie przy ul. Józefa Wybickiego 
38. Dary można przynosić w godzinach: 
od 9:00 do 21:00. Uchodźcy w Gminie 
Szemud mają również zapewnioną opiekę 
medyczną. Porozumienie Zielonogórskie 
w obliczu tragedii wojny na Ukrainie jest 
solidarne z obywatelami tego kraju i tym 
samym lekarze z porozumienia zapewnia-
ją, że gabinety są dla uchodźców otwarte. 
Taką pomoc lekarską w Gminie Szemud 
obywatele Ukrainy otrzymają w NZOZ 
„Nasze Zdrowie” w Szemudzie, Kielnie, 
Łebnie oraz Bojanie.
Źródło: UG Szemud

OgłOszeNie 1/2022/DB
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Pomoc dla Ukrainy, zbiórki i nie tylko
GMINA SZEMUD | Ukraina pogrążona w wojnie przez rosyjską agresję wymaga skoordynowanej oraz skutecznej pomocy. Mieszkańcy Gminy Sze-
mud wraz z urzędem oraz instytucjami połączyli siły, aby szybko zareagować na niedolę uchodźców, którzy ratują się przed niechybną śmiercią. 

OJCA
składa

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

wyrazy głębokiego współczucia oraz 
słowa otuchy i wsparcia

z powodu śmierci

pracownikowi
Urzędu Miejskiego w Wejherowie

Panu 

GrzeGOrzOWi 
WrOńskieMU

OgłOszeNie 58/2022/DB

"Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek, 
a wspomnień nikt nam nie odbierze,

zawsze będą z nami”

reklaMa 174/2021/DB

Nekrologi
i Kondolencje

Zamów!
d.bieszke@expressy.pl | 660 731 138
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Zbiórki na pomoc 
obywatelom 
Ukrainy

miejskie Zbiórki
Co można przynosić?

Środki higieniczne (pasty i szczoteczki do zębów, •	
podpaski, szampony, mydła, proszki do prania),

artykuły dziecięce (m.in. pampersy, środki do •	
pielęgnacji),

długoterminowe artykuły spożywcze dla dzieci •	
(mleko w proszku, słoiczki),

zabawki (m.in.kredki, pisaki, bloki rysunkowe, •	
tylko nowe pluszaki),

pościele, śpiwory, kołdry, poduszki, ręczniki itp.•	
Uwaga! Lista potrzebnych artykułów będzie posze-

rzana zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami. Więcej in-
formacji dostępnych będzie na facebokowym profilu 
Miasto Rumia.

Wymienione powyżej dary można przynosić do 
miejskich punktów:

MDK RUMIA, ul. Mickiewicza 19 (godz. 8:00-•	
18:00 w dni powszednie),

Stacja Kultura - Biblioteka Rumia, ul. Starowiej-•	
ska 2 (godz. 9:00-19:00 z wyjątkiem środy, w soboty 
10:00-15:00),

Biblioteka Janowo, ul. Pomorska 11 (godz. 10:00-•	
18:00, z wyjątkiem środy, soboty i niedzieli).
Przedsiębiorstwa i organizacje, które chciałyby 
przekazać większe ilości wymienionych artykułów, 
mogą kontaktować się telefonicznie (503 890 
135) lub mailowo (pomocdlaukrainy@rumia.eu) 
z koordynatorem akcji.
Przebywający na terenie Rumi obywatele 
Ukrainy, którzy potrzebują wsparcia rzeczowego, 
bądź mieszkańcy, którzy im pomagają, mogą 
kontaktować się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej (ul. Ślusarska 2, tel. 58 671 05 56) lub 
Klubem Integracji Społecznej (ul. Sabata 3, tel. 58 
763 10 90, 58 763 10 91).

dary dla Ukrainy
Celem inicjatywy jest zebranie pomocy rzeczowej, 

która zostanie przetransportowana za granicę, bez-
pośrednio do naszych wschodnich sąsiadów. Zbiórka 
zakończy się 11 marca o godzinie 13:00.

Czego potrzeba, co przynosić?
Uwaga, ubrania nie są przyjmowane.

Nowe koce i śpiwory,•	
środki higieny osobistej (pasty i szczoteczki do •	

zębów, szczotki do włosów),
artykuły związane z pierwszą pomocą (apteczki, •	

bandaże, opaski uciskowe, opatrunki, koce termiczne, 
maski do resuscytacji, preparaty do dezynfekcji itp.),

żywność długoterminową (konserwy, puszki, •	
słoiki, makarony, ryż),

pieluchy, ręczniki papierowe, świece, baterie, za-•	
palniczki, latarki, scyzoryki szwajcarskie.

Gdzie można przynieść dary?
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Józefa Wybickiego •	

w Rumi
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Rumi ul. Świętojań-•	

ska 11
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Karola Wojtyły •	

w Rumi
Szkoła Podstawowa Nr 8 w Rumi im. ks. Stanisła-•	

wa Ormińskiego
Klub Przyjaciół ZSO Szkoły Podstawowej Nr 9 •	

im KO Borchardta w Rumi
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Brzechwy •	

w Rumi
Centrum Integracji Społecznej w Rumi•	
Hipolit Rumia•	
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Janowo"•	
Salon fryzjerski hair_by_pchela•	
Stowarzyszenie " Pomóż Sąsiadowi " ul. Stocz-•	

niowców 7a
Inicjatorkami i koordynatorkami akcji są przedsta-

wicielki Rady Miejskiej Rumi: Anna Okrój oraz Lilia-
na Bareła-Palczewska.

Miejski sztab kryzysowy opracowuje szereg działań 
pomocowych skierowanych do osób przybywających 
do Rumi z Ukrainy. W wpisach na facebookowym 
profilu, Miasto Rumia będzie informować o szczegó-
łach związanych z tymi przedsięwzięciami. Informa-
cje pojawiają się również na facebookowych profilach 
wyżej wymienionych punktów zbiórek.

Źródło: Miasto Rumia/fb

RUMIA | Dla obywateli Ukrainy i uchodźców z tego kraju, przebywających 
na terenie miasta, zorganizowano zbiórki prowadzone przez miejskie insty-
tucję. Chęć przekazania większej ilości konkretnych artykułów można zgła-
szać do MOPS-u. Równocześnie prowadzone są też społeczne zbiórki „Dary 
dla Ukrainy”, z których artykuły trafią za granicę.
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„Mam stare opony letnie 
w domu i jedną z nich, 
wypełnioną benzyną, 
założę na ciebie i pod-
palę byś spłonął jak 
czarnuch, Zatem oczekuj 
godziny śmierci swojej.” 
Takie słowa skierowano 
do Prezydenta Miasta. 
Autor podpisał się: "Mor-
derca z Wejherowa".
Z uwagi na liczne 
wulgaryzmy cała treść 
pogróżek nie nadaje się 
do publikacji. Sprawa 
została już przekazana 
Policji. Prezydent nor-
malnie wykonuje swoje 
obowiązki. To już kolejna 
groźba zamordowania 
Krzysztofa Hildebrand-
ta, poprzednia została 
skierowana 16 sierpnia 
ubiegłego roku.
Źródło: UM Wejherowo fot. UM Wejherowo

kolejny raZ grożono śmiercią 
PreZydentowi
wejherowo | do Urzędu miejskiego wpłynął e-mail, którego autor grozi Prezydento-
wi wejherowa krzysztofowi hildebrandtowi śmiercią.



Powiat Wejherowski
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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.)

Starosta Wejherowski
informuje,

że w siedzibie starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4 oraz na stronach internetowych: www.bip.powiatwejherowski.pl, 
www.powiatwejherowski.pl, www.uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl zamieszczono, przez okres 21 dni, wykaz nr iii/2022 nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność 
skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 79/49, obręb 06 rumia.

Wykaz wywieszono w dniu 28 lutego 2022 r.

Tegoroczne Obchody Narodowego Dnia 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych odbyły się 
w cieniu dramatycznych wydarzeń na 
Ukrainie. Mszę św. w kościele pw. Chry-
stusa Króla i Bł. Alicji Kotowskiej w Wej-
herowie poprzedził występ artystyczny 
w wykonaniu młodzieży z powiatowych 
szkół, który był hołdem dla Żołnierzy 
Niezłomnych oraz wyrazem wsparcia 
i solidarności z narodem ukraińskim.

 Następnie odprawiono nabożeń-
stwo w intencji Żołnierzy Wyklętych  
i Ojczyzny pod przewodnictwem ks. infu-
łata Daniela Nowaka. 

Po mszy nastąpił uroczysty przemarsz 
pod Bramę Piaśnicką przy akompania-
mencie Orkiestry Dętej Gminy Wejhero-
wo, gdzie odbyły się dalsze uroczystości. 

– Dziś oddajemy hołd polskim żołnie-
rzom, oficerom, działaczom politycznym 
i tym wszystkim, którzy po zakończeniu 
II wojny światowej nie złożyli broni i na-
dal prowadzili walkę o pełną niepodle-
głość Polski. Dzisiejszy dzień to także 
wyraz naszej pamięci dla żołnierzy dru-
giej konspiracji, za świadectwo męstwa, 
odwagi i niezłomnej patriotycznej posta-
wy – powiedziała Starosta Wejherowski 
Gabriela Lisius.

Przed południem władze Powiatu Wej-

herowskiego złożyły kwiaty  na grobie 
ostatniego Dowódcy Tajnej Organizacji 
Wojskowej „Gryf  Pomorski” por. Augu-
styna Westphala ps. „Echo”. 

Dokładnie 71 lat temu, 1 marca 1951 r. 
w więzieniu na warszawskim Mokotowie, 
władze komunistyczne rozstrzelały przy-
wódców IV Zarządu Zrzeszenia Wolność 

i Niezawisłość – płk. Łukasza Ciepliń-
skiego i jego sześciu towarzyszy walki. 
Tworzyli oni kierownictwo ostatniej ogól-
nopolskiej konspiracji kontynuującej od 

1945 r. dzieło Armii Krajowej. Na mocy 
ustawy, od 2011 r. rocznica tej zbrodni 
obchodzona jest jako Narodowy Dzień 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 

Oddano hołd Żołnierzom Wyklętym
Uroczystą mszą św. oraz Apelem Pamięci przy Bramie Piaśnickiej, uczczono w Wejherowie Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Organizatorem 
wydarzenia po raz kolejny był Samorząd Powiatu Wejherowskiego. 
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Pod koniec stycznia zakończył się na-
stępny etap przebudowy ulicy Przemysło-
wej, która stanowi ważny ciąg komunika-
cyjny łączący miasto z Gminą Wejherowo 
i jest alternatywą dla drogi krajowej nr 6 
w przypadku korków. Ze względu na sze-
roki zakres robót i związane z tym wysokie 
koszty, zadanie realizowane jest etapami.

– To bardzo kosztowna inwestycja, dlate-
go musieliśmy ją podzielić na kilka etapów 
i aplikować o środki rządowe – podkreśla 

Starosta Wejherowski Gabriela Lisius. – 
Dzisiaj oddaliśmy blisko 600 metrowy od-
cinek drogi powiatowej od ulicy Wierzbo-
wej w kierunku Bolszewa, wraz z zakrętem 
i niebezpiecznym zjazdem do cementowni. 
W ramach inwestycji wykonano nową 
nawierzchnię, chodniki po obu stronach 
jezdni, ścieżkę rowerową, zatoki autobuso-
we oraz doświetlono przejścia dla pieszych. 
To bardzo potrzebna i wyczekiwana in-
westycja przez przedsiębiorców, ponieważ 

w tej części miasta znajduje się wiele firm, 
ale także przez mieszkańców, których co 
roku przybywa ze względu na powstające 
w Bolszewie nowe osiedla.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 
6,1 mln zł, z czego połowę stanowiły środki 
rządowe. Pozostała część została pokryta 
z budżetu Powiatu Wejherowskiego (blisko 
1,7 mln zł) oraz budżetu Miasta Wejherowa 
(blisko 1,4 mln zł). W ramach zadania zre-
alizowano również roboty dodatkowe.

– Zakres robót był bardzo szeroki. 
Oprócz nowej jezdni, chodników, zatok 
autobusowych czy ścieżki rowerowej wy-
konano także rozbiórkę starej nawierzch-
ni, odwodnienie gruntu, roboty ziemne 
wraz z budową kanalizacji deszczowej, 
przebudowę dwóch przepustów drogo-
wych oraz podziemnych instalacji. Po-
nadto nową nawierzchnię zyskały rów-
nież wloty ulic krzyżujących się z drogą 
powiatową – podkreśla Wicestarosta 
Wejherowski Jacek Thiel.

W oficjalnym oddaniu drogi udział 
wzięli m.in. Sekretarz Stanu w Minister-
stwie Infrastruktury Marcin Horała, Wo-
jewoda Pomorski Dariusz Drelich, władze 
Powiatu Wejherowskiego i Miasta Wejhe-
rowa oraz zaproszeni goście.

Zarząd Powiatu Wejherowskiego złożył 
już wniosek do ministerstwa o dofinan-
sowanie modernizacji kolejnego odcinka 
ulicy Przemysłowej.

Źródło: Starostwo Powiatowe 
w Wejherowie

Oddanie drugiego etapu 
modernizacji ulicy Przemysłowej

POWIAt | Powiat Wejherowski oficjalnie oddał do użytku kolejny, wyremontowany odcinek ulicy Przemysłowej w Wejherowie. To drugi etap prac szerszego zadania pn. 
„Rozbudowa drogi powiatowej Tartaczna – Przemysłowa”. Inwestycja realizowana była przy wsparciu środków rządowych. Łączny koszt zadania wyniósł 6,1 mln zł.

fo
t. 

st
ar

os
tw

o 
Po

w
ia

to
w

e 
w

 W
ej

he
ro

w
ie

Remont drogi powiatowej Reda 
– Gniewowo o długości 1,7 km, 
przebiegającej przez las będzie 
polegał na utwardzeniu na-
wierzchni i wyłożeniu jej płytami 
IOMB. To kontynuacja zadania 
rozpoczętego w 2016 r., które 
zdecydowanie poprawi komuni-
kację mieszkańców Gniewowa, 
Zbychowa i Nowego Dworu 
Wejherowskiego oraz Redy.
– Otrzymaliśmy 50 procent 
dofinansowania na budowę tej 
drogi, drugą część wyłoży Po-
wiat i Gmina Wejherowo. Jeste-
śmy już po przetargu, wkrótce 
wyłoniony zostanie wykonawca, 

dlatego prace rozpoczną się niebawem – wyjaśnia Wicestarosta Wejherowski Jacek Thiel.
Drugim zadaniem, które będzie realizowane przy wsparciu środków rządowych jest budowa 
nowego odcinka ulicy Chylońskiej w Koleczkowie. Powiat Wejherowski zaprojektował tę inwe-
stycję wraz z rondem na drodze wojewódzkiej 218. 
– To jest bardzo ważna inwestycja ze względu na powstającą Trasę Kaszubską. Ruch na ulicy 
Chylońskiej już jest bardzo wzmożony, a po oddaniu trasy na pewno jeszcze wzrośnie. Nowy 
przebieg ulicy i budowa ronda ten ruch rozładują. Na razie mamy na ten projekt niewielką 
kwotę, ale przy oszczędnościach przetargowych na innych zadaniach funduszowych powiat 
otrzyma pełną wnioskowaną kwotę czyli około 3 mln zł – mówi Starosta Wejherowski Gabriela 
Lisius. – Budowę ronda zadeklarował marszałek województwa, który zgłosił tę inwestycję do 
programu Polski Ład.
W ramach prac poprowadzony zostanie nowy przebieg ulicy Chylońskiej  
i wyremontowany stary odcinek.
-Nowy, 740-metrowy odcinek drogi Chylońskiej będzie przebiegał częściowo starym frag-
mentem ulicy Chylońskiej oraz 300-metrowym nowym odcinkiem, który będzie prowadził do 
przyszłego ronda i połączenia z ulicą Kieleńską i dalej w kierunku drogi S6 – wyjaśnia Dyrek-
tor Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego Robert Lorbiecki.
Źródło: Starostwo Powiatowe w Wejherowie

dofinansowanie na bUdowę dróg
Powiat | Powiat wejherowski otrzymał blisko 3 mln zł dofinansowania z rządowego fundu-
szu rozwoju dróg na dwa zadania drogowe – remont drogi reda – gniewowo w gminie wej-
herowo oraz budowę nowego odcinka ulicy chylońskiej w koleczkowie w gminie szemud. 

fot. starostwo Powiatowe w Wejherowie
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– Coraz większa liczba uchodźców napływa do Pol-
ski w tym na teren powiatu wejherowskiego. Trafiają 
do nas osoby nie tylko kierowane przez służby na 
granicy, ale także przywożone przez osoby prywatne 
lub mające znajomych wśród naszych mieszkańców. 
Głównym celem spotkania było skoordynowanie 
wspólnie z gminami szeregu działań mających na 
celu zorganizowanie szybkiej i efektywnej pomocy 
dla osób przybywających z Ukrainy. Oprócz wyzna-
czonych przez wojewodę punktów dla uchodźców, 
w bazie danych mamy wiele osób, które zgłosiły chęć 
udostępniania swoich mieszkań i po naradzie z wój-
tami baza ta zostanie scalona, bo w ten sposób bę-

dziemy mogli zapewnić tym osobom bezpieczeństwo 
oraz pomoc socjalną, medyczną, a w przyszłości na 
pewno także oświatową – wyjaśnia Starosta Wejhe-
rowski Gabriela Lisius.

Warto przypomnieć, że na terenie powiatu wejhe-
rowskiego działa Powiatowe Centrum Zarządzania 
Kryzysowego - telefon 58 572 94 40 (czynny całą 
dobę), który koordynuje działania związane z orga-
nizacją pomocy dla uchodźców z Ukrainy, udziela 
wszelkich informacji na ten temat oraz zbiera dekla-
racje chęci pomocy od osób prywatnych, firm oraz 
organizacji pozarządowych, które w jakikolwiek spo-
sób chciałyby wesprzeć obywateli Ukrainy.

Nadzwyczajne posiedzenie 
Konwentu Samorządowego
POWIAt | W Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego odbyło się nadzwyczajne spotkanie 
Konwentu Samorządowego Powiatu Wejherowskiego, którego celem było skoordynowanie działań 
związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy.



www.gwe24.pl/aktualności Piątek, 4 marca 20228

Przebudowany odcinek ulicy, będącej dro-
gą powiatową, oddano niedawno do użyt-
ku z udziałem wiceministra infrastruktury 
Marcina Horały, wojewody pomorskiego 
Dariusza Drelicha, prezydenta Wejherowa 
Krzysztofa Hildebrandta oraz starosty po-
wiatu Gabrieli Lisius.

W ramach realizacji zadania, którego in-

westorem był Powiat Wejherowski, prze-
budowano m.in. liczący około 550 m odci-
nek drogi, wybudowano chodniki po obu 
stronach jezdni wraz ze ścieżką rowerową, 
zatokami autobusowymi i zjazdami. W mo-
dernizowanej ulicy została wybudowana ka-
nalizacja deszczowa, nowe przepusty i pod-
ziemne instalacje. Zważywszy na podmokły 

teren wzmocnieniu uległa także podbudowa 
pod nawierzchnią drogową. Wartość tej in-
westycji wyniosła około 6,1 mln zł, z tego 
ponad 3 mln pochodziły z subwencji ogólnej 
Ministerstwa Infrastruktury, 1,683 mln zł 
z budżetu powiatu a 1,387 mln zł z budżetu 
miasta Wejherowa.

Źródło: UM Wejherowo

fo
t. 

U
M

 W
ej

he
ro

w
o

Przebudowano kolejny 
odcinek ulicy

WEJHEROWO | Dobiegła końca realizacja drugiego etapu modernizacji ul. Przemysłowej na odcinku od ul. 
Wierzbowej w kierunku Bolszewa wraz z zakrętem i niebezpiecznym zjazdem do dawnej cementowni.

Został przeniesiony 
z dotychczasowej siedziby 
przy ul. Obrońców Helu 1. 
Dojazd do ul. Ekologicznej 
możliwy jest od ul. Szkut-
ników lub od ul. Budowla-
nych.
Godziny otwarcia:
Poniedziałek od 8:00 do 
18:00
Wtorek od 8:00 do 18:00
Środa od 8:00 do 18:00
Czwartek od 8:00 do 18:00
Piątek od 8:00 do 18:00
Sobota od 8:00 do 13:00

Przypominamy, że Biuro 
Obsługi Mieszkańców znaj-
duje się w EKOFABRYCE 
przy ul. Fabrycznej 10.
Godziny otwarcia:
Poniedziałek od 7:00 do 
18:00
Wtorek od 7:00 do 15:00
Środa od 7:00 do 15:00
Czwartek od 7:00 do 15:00
Piątek od 7:00 do 15:00
Kontakt: tel. 58 676 95 50, 
608 624 891, e-mail: bok@
zukwejherowo.pl
źródło: UM Wejherowo

PUnkt selektywnej 
Zbiórki odPadów 
komUnalnych (PsZok) 
w nowym miejscU
wejherowo | od 1 marca br. Punkt selektywnej Zbiórki 
odpadów komunalnych (PsZok) będzie otwarty w nowej 
lokalizacji – przy ul. ekologicznej 7 w wejherowie.

fot. UM Wejherowo



www.gwe24.pl/aktualnościPiątek, 4 marca 2022 9

Jak informuje gmina 
Luzino, Muzeum 
Techniki Gryf w Dą-
brówce przyjęło 
pierwszych uchodź-
ców z ogarniętej 
wojną Ukrainy.
Pracownicy muzeum 
zaktualizowali listę 
rzeczy potrzebnych 
dla docierających 
rodzin z Ukrainy. 
Na ten moment 
najpotrzebniejszymi 
rzeczami są:
- pieluchy Huggies 
rozm. 5
- kawa/herbata
- żywność długoter-
minowa

- kolorowanki 
i kredki
- podpaski/tampony
- papier toaletowy
- ręczniki
- kołdry i pościele
- proszki do prania, 
szampony, żele do 
mycia
- leki bez recepty
- opał w workach tj. 
węgiel
- Jesteśmy 
wdzięczni za 
wszystkie przy-
wiezione dotych-
czas dary. W razie 
jakichkolwiek pytań 
prosimy o kontakt – 
napisali.

Pierwsi Uchodźcy jUż w Powiecie
gmina lUZino | kołdry, ręczniki, papier toaletowy, ale i pieluszki i kredki z koloro-
wankami dla dzieci. do gminy luzino przybyły pierwsze rodziny uciekające przed 
rosyjską agresją na Ukrainę.

fot. pixabay.com

OgłOszeNie U/2022/DB

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA REDY

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 oraz art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 741) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2-5 i ust. 2, art. 46 ust.1, pkt 1, art. 54 ust. 
2 i ust. 3 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373), 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Kazimierskiej 
i Obwodowej tj. dla działki o numerze ewidencyjnym 905, obr. 2 
w Redzie (uchwała nr XXXIV/363/2021 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 
24 czerwca 2021 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu),

w dniach od 18 marca 2022 r. do 01 kwietnia 2022 r. w siedzibie 
Urzędu Miasta w redzie przy ul. gdańskiej 33, w godzinach pracy urzędu. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu 
miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 23 marca 2022 r. 
o godz. 12:00 w Urzędzie Miasta w redzie przy ul. gdańskiej 33, w sali 
konferencyjnej, nr 110. 

Projekty planów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko 
zostaną udostępnione również na stronie Biuletynu informacji Publicznej 
Urzędu Miasta redy (www.bip.reda.pl).

Dyskusje publiczne zostaną przeprowadzone z zachowaniem reżimu 
sanitarnego i wszystkich środków ostrożności zgodnie z wytycznymi 
i zaleceniami Ministra zdrowia i głównego inspektora sanitarnego. 
Należy zastosować środki ochrony w postaci zasłaniania nosa i ust oraz 
dezynfekcji rąk lub rękawiczek. 

zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie 
planu miejscowego może wnieść uwagi w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 15 kwietnia 2022 r. 

zgodnie z art. 40 i 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), wnioski i uwagi do 
wyłożonych projektów miejscowych planów i prognoz oddziaływania 
na środowisko ustaleń planów, należy wnosić w formie pisemnej do 
Burmistrza Miasta redy (adres: ul. gdańska 33, 84-240 reda), ustnie 
do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez 
konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
na adres mailowy sekretariat@reda.pl w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 15 kwietnia 2022 r.

Uwagi i wnioski są rozpatrywane przez Burmistrza Miasta redy 
w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Uwagi i wnioski 
złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. 

klauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych znajduje się 
na stronie Biuletynu informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w redzie 
w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Z up. Burmistrza Miasta Redy 
mgr inż. Halina Grzeszczuk

Zastępca Burmistrza

Konwój medyczny 
ruszył do Lwowa

Tylko 5 dni trwało przyjmowanie darów od miesz-
kańców, w których znalazły się materiały opatrun-
kowe takie jak gazy, bandaże, stazy taktyczne, leki 
przeciwbólowe dla dorosłych i dzieci, folie NRC 
oraz rękawiczki. O całość leków specjalistycznych 
we własnym zakresie zadbał już Sim-Med Wejhero-
wo. Akcja została przeprowadzona w porozumieniu 
z Fundacją Misja Medyczna oraz Ogólnopolskim 
Stowarzyszeniem Szpitali Prywatnych. Asortyment, 
który wiozą ze sobą medycy trafi bezpośrednio do 
szpitali udzielających pomocy, został on starannie 
posortowany i opisany.

"Zdajemy sobie doskonale sprawę z tego, że za-
grożenie jest ogromne, ponieważ na miejscu jest 
bardzo niebezpiecznie, jednak chęć pomocy dru-
giemu człowiekowi, który znalazł się w tak ciężkiej 

sytuacji jest silniejsza od nas dlatego podjęliśmy 
decyzję o tym żeby ta misja medyczna się odbyła. 
Jest to pomoc z bezpośredniego kontaktu z Ukrainy, 
bez informacji z mediów społecznościowych, ale od 
osób, które są aktualnie na froncie." - mówi Szymon 
Borodziuk – ratownik medyczny i właściciel Sim – 
Med Wejherowo.

Transport w postaci dwóch samochodów osobo-
wych i jednej wyposażonej karetki ruszył w środę 
o godzinie 09:00 z Wejherowa. W skład zespołu 
wchodzi lekarz Mateusz Żaboklicki oraz czterech 
ratowników medycznych. Wiozą nie tylko sprzęt, 
leki, materiały opatrunkowe i swoją fachową pomoc, 
ratownicy posiadają również informacje, że na miej-
scu czekają pacjenci onkologiczni. Być może kilku 
z nich uda się przewieźć przez granicę w bezpiecz-
ne miejsce czyli do jednego z krakowskich szpitali. 
Natomiast karetka pogotowia zostaje na Ukrainie 
aby nieść pomoc medyczną tym, którzy ucierpieli 
w wyniku wojny. 

WEJHEROWO | Czterech ratowników medycznych i lekarz z wejherowskiej 
przychodni Sim-Med wyruszyli z pomocą na Ukrainę. Zbiórka została przy-
gotowana w bardzo szybki i dokładny sposób.
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Ten festiwal to wyjątkowe wydarzenie 
o ogólnopolskim zasięgu, przygotowane 
z myślą by pielęgnować lokalną kulturę 
i tradycję. Ma on na celu integrację, akty-
wizację i wsparcie lokalnych społeczności, 
promocję polskich produktów i dziedzictwa 
kulinarnego oraz wymianę międzypokole-
niowej wiedzy, umiejętności i przekazanie 
tradycji młodszym pokoleniom.

Chcąc uhonorować wkład Kół Gospodyń 
Wiejskich w promowanie bogactwa oraz 
różnorodności lokalnej tradycji a także 
pogłębić wiedzę o kulturze regionu, już 
po raz kolejny wszystkie KGW są zapra-
szane do udziału w konkursach angażują-
cych Koła z całej Polski. Szczypty pikan-
terii konkurencjom dodadzą wartościowe 
nagrody, które Koła mogą zdobyć na każ-

dym etapie rywalizacji.
Motywem przewodnim Festiwalu i wszyst-
kich kategorii konkursowych będzie trady-
cyjne wesele z ucztą smaków, kolorów, zapa-
chów, z tańcem, muzyką i pysznym polskim 
jedzeniem.
Wybory Miss Wdzięku to przestrzeń dla 
wszystkich kobiet, które chcą poczuć się wy-
jątkowo, są pełne klasy i wdzięku. W kon-

kursie Miss jedną z kreacji, w której zapre-
zentują się Panie będzie strój nawiązujący 
do sukni Panny Młodej. Konkurs odbędzie 
się w dwóch kategoriach wiekowych: Miss 
do 45 r. życia oraz Miss 45+.
Konkurs Kulinarny podczas którego Koła 
mają za zadanie przygotować danie regio-
nalne, bądź nowoczesną wariację na jego 
temat. Konkurs Kulinarny będzie krążyć 
wokół tematu dań serwowanych na lokal-
nych weselach.
Konkurs Artystyczny to kategoria konkur-
sowa, w której Koła mogą wykazać się naj-
większą kreatywnością. Zgłoszenia Powinny 
nawiązywać do lokalnych obrzędów związa-
nych ze ślubem. Weselny taniec, przyśpiew-
ka, scenka, a może własnoręcznie uszyty 
welon? Wszystkie chwyty dozwolone.
Kobieta Gospodarna i Wyjątkowa – opo-
wiedz swoją historię. Celem konkursu jest 
promocja oraz wsparcie aktywnej działal-
ności Kół Gospodyń Wiejskich na rzecz 
lokalnych społeczności. Jest to przestrzeń, 
w której każde Koło może zaprezentować 
swoje sukcesy, osiągnięcia oraz podejmo-
wane działania na rzecz społeczności lokal-
nych i kultywowania tradycji.
Zgłoszenia do konkursów można przesyłać 
do 14 marca br. Formularze zgłoszeniowe 
oraz dalsze szczegóły znajdują się na stro-
nie: www.festiwalpolskaodkuchni.pl.
źródło: szemud.pl
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Trwają zapisy do ogólnopolskich 
konkursów dla KGW

POWIAt | Wartościowe nagrody, niezapomniane emocje, nowo zawarte przyjaźnie – to wszyst-
ko i jeszcze więcej czeka na uczestników podczas wyjątkowego święta Kół Gospodyń Wiejskich 
- Festiwal „Polska Od Kuchni”.
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Odholowano wraki z ulic
WEJHEROWO | Straż Miejska odholowała z ulic miasta na dozorowany parking sześć wraków samochodowych. W tym roku na takie cmentarzysko 
wraków trafiło już 10 pojazdów. Straż Miejska usunęła z dróg 

publicznych Wejherowa sześć 
wraków samochodowych. Wcze-
śniej w sprawie tych pojazdów 
prowadzone były czynności wy-
jaśniające. Korespondencja kie-
rowana do ich właścicieli wracała 
nie podjęta, bądź adresat był nie-
znany, pomimo tego, że były to 
dane adresowe z Centralnej Ewi-
dencji Kierowców i Pojazdów.

Wśród odholowanych aut 
są takie marki jak: Opel, Fiat, 
BMW, Mercedes, Ford i Volvo. 
Część aut była otwarta, a w kabi-
nie znajdowały się jedynie śmie-
ci. Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami auta trafiły na dozo-
rowany parking. Tam, jeśli nie 
znajdzie się właściciel, stać będą 
przez 6 miesięcy, po czym przej-
dą na własność Gminy Miasta 

Wejherowa i zostaną skasowane.
W tym roku z ulic miasta wy-

wieziono już 10 takich pojazdów. 
Należy też dodać, że tylko w 2021 
roku wejherowska straż miejska 
podjęła 119 interwencji w spra-
wie porzuconych na drogach pu-
blicznych oraz terenach miejskich 
wraków pojazdów samochodo-
wych. 19 pojazdów odholowano 
na dozorowany parking. 100 wła-
ścicieli, wraki swoich aut usunęło 
z dróg i parkingów po interwencji 
straży miejskiej. Porzucone auta 
blokują nie tylko miejsca parkin-
gowe innym użytkownikom dróg, 
ale "zaśmiecają"  przestrzeń pu-
bliczną i stwarzają zagrożenie dla 
środowiska naturalnego poprzez 
wycieki olejów, paliwa i płynów 
eksploatacyjnych.

Źródło: sm.wejherowo.plfo
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Dwóch ubranych na ciemno młodych mężczyzn, w tym 
jeden z kominiarką na twarzy, podeszli do młodej 
kobiety idącej ze swoim chłopakiem i zażądali wydania 
elektronicznych papierosów. Według zgłaszającej zda-
rzenie, napastnicy uzbrojeni byli w noże, które wycią-
gnęli i przyłożyli do ich ciał oraz zagrozili ich użycie. 
Posiadając rysopisy podejrzanych strażnicy zaczęli 
penetrować miasto. Podczas kontroli ulicy Pomorskiej, 
ktoś krzyknął, że sprawcy rozboju stoją w pobliżu hali 
targowej na os. Kaszubskim. Ci na widok radiowozu 
ruszyli do ucieczki - było ich trzech. Jednego z nich 
zatrzymano przy wieżowcach na ulicy Kochanowskie-
go. Pozostali dwaj schowali się gdzieś w obrębie stacji 
benzynowej. Z ustaleniem ich tożsamości nie będzie 
większego problemu - twierdzą funkcjonariusze.
Ujęty przez strażników podejrzany o dokonanie tego 
czynu jest 14-letni chłopiec, przy którym znaleziono 
nóż prawdopodobnie użyty w rozboju.
KPP Wejherowo informuje, że zatrzymało sprawców, 
którymi okazali się dwaj nieletni: 16 i 15-latek. O ich 
losie zadecyduje teraz sąd rodzinny.
Wobec nieletniego zgodnie z Ustawą o Postępowaniu 
w Sprawach Nieletnich sąd rodzinny może orzec m.in. 
umieszczenie w młodzieżowym ośrodku wychowawczym 
czy też orzec umieszczenie w zakładzie poprawczym.
Źródło: sm.wejherowo.pl, KPP Wejherowo

roZbój Z Użyciem noża 
w biały dZień
wejherowo | dwóch nieletnich dokonało rozboju z uży-
ciem noża na promenadzie pieszo-rowerowej przy ulicy 
rzeźnickiej. jednego z nich ujęto godzinę po zdarzeniu.

fot. kPP Wejherowo

W nocy z 1 na 2 marca 2022 roku około godziny 23:30 w Wejhe-
rowie na ul. I Brygady Pancernej Wojska Polskiego policjanci ruchu 
drogowego skontrolowali kierowcę volkswagena, który przekroczył 
prędkość o 64 km/h, jechał 114 km/h na obowiązującej pięćdzie-
siątce. W przypadku przekroczenia dozwolonej prędkości o ponad 
50 km/h w terenie zabudowanym, zgodnie z przepisami zostaje za-
trzymane prawo jazdy na okres 3 miesięcy. Tak też stało się w przy-
padku 18-letniego kierowcy z powiatu kartuskiego, który kierował 
volkswagenem.

Za wykroczenie drogowe polegające na przekroczeniu prędkości 
o 64 km/h został on również ukarany mandatem karnym w wyso-
kości 2000 zł zgodnie z nowym taryfikatorem oraz 10 punktami 
karnymi. Za kierownicę samochodu będzie mógł ponownie wsiąść 
dopiero za 3 miesiące.

Źródło: KPP Wejherowo fo
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Jechał 114 km/h i stracił prawo jazdy
WEJHEROWO | Policjanci ruchu drogowego prowadzili w nocy kontrole drogowe w Wejherowie. Podczas jednej z nich zatrzymali kierowcę 
volkswagena, który znacznie przekroczył dozwoloną prędkość.

Do zdarzenia doszło po południu na boisku 
w Wejherowie. Chłopak został pobity, przez 
dwóch innych nieletnich. Młodociani bandyci 
uciekli z miejsca zdarzenia.
- Jak ustalili funkcjonariusze, sprawcy po-
pychali pokrzywdzonego, uderzali pięściami 
i kopali. O zaistniałym zdarzeniu powia-
domiono policję. Funkcjonariusze Zespołu 
zajmującego się zwalczaniem przestępczo-
ści nieletnich zajęli się sprawą i w piątek 
zatrzymali sprawców tego przestępstwa 
– poinformowała w poniedziałek Komenda 
Wojewódzka Policji w Gdańsku.

Dwaj nieletni - 14-to i 15-latek - zostali 
doprowadzeni do wejherowskiej komendy, 
gdzie zostali już przesłuchani oraz usłyszeli 
zarzut pobicia.
- Obaj nieletni za pobicie odpowiedzą 
przed Sądem Rodzinnym i Nieletnich, który 
zadecyduje o ich dalszym losie – podkreślili 
pomorscy stróże prawa.
I dodają, sąd rodzinny może orzec m.in. 
umieszczenie w młodzieżowym ośrodku 
wychowawczym czy też orzec umieszczenie 
w zakładzie poprawczym.
Źródło: KPP Wejherowo

Zamiast koPać Piłkę, bili nieletniego
wejherowo | do bulwersującej sytuacji doszło na jednym z wejherowskich boisk. 
dwóch nieletnich pobiło innego nieletniego. szybko trafili w ręce stróżów prawa.

fot. policja.pl
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Do tragicznego w skutkach wypadku doszło 2 
grudnia 2021 roku. Tego dnia wejherowscy mun-
durowi otrzymali zgłoszenie o potrąceniu pieszej 
osoby.

- Jak wstępnie ustalili policjanci, kierujący sa-
mochodem 23-latek na oznakowanym przejściu 
dla pieszych pomiędzy marketem a stacją paliw 
na ulicy Gdańskiej w Wejherowie potrącił 5-latkę 
przechodzącą na zielonym świetle. W wyniku 
tego zdarzenia piesza z ciężkimi obrażeniami cia-
ła została przewieziona do szpitala, gdzie zmarła 
– podała wejherowska komenda policji.

Z ustaleń policjantów wynika, że 23-letni kie-
rowca samochodu dostawczego mercedes sprinter, 
jadąc w kierunku Lęborka potrącił pieszą 5-latkę, 
która szła pod opieką osoby dorosłej i w towa-
rzystwie młodszego dziecka przez przejście dla 
pieszych. Jak ustalili mundurowi, gdy doszło do 
potrącenia, piesi przechodzili na zielonym świetle. 
Ranna dziewczynka została przetransportowana 
do szpitala. Niestety mimo reanimacji zmarła.

Sprawą zajęła się prokuratura.
- Aktem oskarżenia Prokuratura Rejono-

wa w Wejherowie zakończyła postępowanie 
w sprawie wypadku drogowego, w następstwie 
którego śmierć poniosła 6 letnia dziewczyn-
ka. Akt oskarżenia został skierowany w lutym 
2022 roku do Sądu Rejonowego w Wejhero-
wie – poinformowała Grażyna Wawryniuk, pf 
Rzecznika Prasowego Prokuratury Okręgowej 
w Gdańsku.

Jak dodała, prokurator zarzucił mężczyź-
nie umyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa 
w ruchu lądowym i nieumyślne spowodowanie 
wypadku, w wyniku którego śmierć poniosła po-
krzywdzona.

Sprawcy grozi 8 lat więzienia.
- Mężczyzna przyznał się do popełnienia za-

rzuconego mu przestępstwa. Złożył wyjaśnia, 
z których wynika, że nie obserwował w sposób 
prawidłowy drogi – podała prokurator.

Oskarżony przebywa w areszcie. fo
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Akt oskarżenia ws. śmiertelnego wypadku
WEJHEROWO | „Nie obserwował w sposób prawidłowy drogi”. Do sądu trafił akt oskarżenia w sprawie śmiertelnego potrącenia małej dziewczynki, 
do którego doszło w grudniu. Kierowca przyznał się do czynu. Grozi mu kilkuletni pobyt w więzieniu.
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Za popełnione wykroczenie zaśmiecania miejsca publicznego męż-
czyzna ukarany został mandatem karnym. Od sprawcy wyczuwalna 
była woń alkoholu. Strażnicy nie mieli wówczas wiedzy, że legitymowa-
ny i ukarany mężczyzna z parkingu, jest także kierowcą tego pojazdu. 
Dwadzieścia minut później ten sam patrol zauważył pojazd, przy któ-
rym wcześniej stał ukarany mężczyzna, i jedzie w stronę oś. Harcerskie-
go. Istniało podejrzenie, że kierowca tego pojazdu może być nietrzeźwy. 
Przypuszczenia się potwierdziły. Na osiedlu Harcerskim kierowca został 
zatrzymany. Okazało się, że pojazdem kierował w stanie nietrzeźwości 
32-letni mieszkaniec Wejherowa. Miał w organizmie prawie 1 promil 
alkoholu. Mówił, że wypij jedno piwo. Okazało się też,że kierujący nie 
posiada uprawnień do kierowania pojazdami. Sprawcę przekazano 
funkcjonariuszom policji drogowej.

Źródło: sm.wejherowo.pl

Prowadził na 
podwójnym gazie 
i bez uprawnień
WEJHEROWO | Funkcjonariusze podczas nocnego patrolu w rejonie 
oś. Przyjaźni w Wejherowie zainteresowali się młodym mężczyzną, 
który stał na parkingu przy pojeździe marki Audi, tym samym wyrzu-
cając niedopałki papierosów na ziemię.

reklaMa U/2021/Pr

Policjanci z Komisariatu Policji w Gdyni - Śródmieściu 
zostali zaalarmowani o kradzieży w jednym ze sklepów.
- Patrol natychmiast ruszył pod wskazany adres. Na 
miejscu policjanci ustalili, że młody mężczyzna popro-
sił o paczkę papierosów, a po nieudanej próbie kartą 
płatniczą zabrał papierosy i wybiegł ze sklepu. Właści-
cielka sklepu wybiegła za nim, ale mężczyzna zrobił się 
agresywny i uderzył kobietę, po czym uciekł – opisują 
pomorscy stróże prawa.
Policjanci sprawdzili monitoring, sporządzili rysopis 
sprawcy, po czym zaczęli go szukać.
- Po chwili zauważyli mężczyznę odpowiadającego 
rysopisowi, który na widok mundurowych zmienił 
kierunek i przyspieszył kroku. Policjanci zatrzymali go 
i przewieźli do policyjnej celi – czytamy w komunikacie 
Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.
Sprawcą okazał się 21-letni mieszkaniec Redy.
Mundurowi podkreślają, że za kradzież rozbójniczą 
grozi kara do 10 lat więzienia.

Zwinął PacZkę 
PaPierosów – może 
PosiedZieć 10 lat
reda | mieszkańcowi redy najwidoczniej tak bardzo 
się chciało zaspokoić nałóg, że pokusił się o kradzież. 
na domiar złego pobił kobietę. teraz grozi mu dłuższa 
odsiadka „za kratami”.

fot. policja.pl





www.gwe24.pl/sportPiątek, 4 marca 2021 15

www.gwe24.pl | redakcja@expressy.pl | www.expressy.pl

REDAKCJA
ul. Gniewowska 7, 84-200 Wejherowo
tel./fax. 58 736 16 92, tel. 58 736 33 22

REDAKTOR NACZELNY: 
Piotr Ruszewski 
p.ruszewski@expressy.pl

DYREKTOR HANDLOWY: 
Rafał Laskowski
r.laskowski@expressy.pl

DZiENNiKARZ:
Monika Fischer
m.fischer@expressy.pl

OPRACOWANIE GRAFICZNE I SKŁAD: 
Łukasz Wick

SEKRETARZ DS. ADmiNiSTRACYjNYCH:
Magdalena Chmielewska
tel. 796 600 155
m.chmielewska@expressy.pl

Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych 
oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania 
i skracania. Redakcja nie odpowiada za treść 
zamieszczanych ogłoszeń.

ISSN 2544-9591
WYDAWNICTWO, NORDAPRESS PPHU, 
84-200 Wejherowo, ul. Gniewowska 7, 
NiP 588-131-07-65

BiURO REKLAm
Danuta Bieszke, 
d.bieszke@expressy.pl,
tel. 660 731 138

reklama@expressy.pl

DRUK Express Media Bydgoszcz
NAKŁAD 12 000 egzemplarzy

Rozpowszechnianie redakcyjnych 
materiałów publicystycznych bez zgody 
wydawnictwa jest zabronione.

ReDAKcjA GDAŃSK: 
Aleja Zwycięstwa 24, 80-219 Gdańsk,
tel./fax. 58 736 16 92,
tel. 58 736 33 22

Kaszub Cup dla kobiet
PIŁKA NOŻNA | Na Hali GOSRiT w Luzinie odbył się Ogólnopolski Turniej Kaszub Cup, w któ-
rym o tytuł Mistrza Kaszub, rywalizowały drużyny kobiet. W imprezie organizowanej przez 
Sylwestra Piątka uczestniczyło 9 ekip z terenu 3 województw.

Po ponad 6 godzinnej rywalizacji najlep-
sza drużyną turnieju okazały się gospodynie, 
KTS-K GOSRiT Luzino, które w ostatecz-
nym rozrachunku wyprzedziły Stal Jezierzy-
ce oraz AWL Wrocław. Kolejne miejsca za-
jęły: Lew II Lębork, Lew I Lębork, Olimpia 
Czersk, Jastrząb Malbork, UKS Viktoria SP2 

I Sianów, UKS Victoria SP2 II Sianów.
Najlepszą bramkarka imprezy wybrano 

Nikole Kankowską (KTS-K GOSRiT Lu-
zino). Królem strzelców została Natalia 
Joskowska (Lew Lębork) a najlepszą za-
wodniczką wybrano Dorotę Proch (Jastrząb 
Malbork). Nagrody dla uczestniczek impre-

zy wręczali: Sylwester Piątek, organizator 
turnieju i Radny Gminy Luzino oraz Piotr 
Klecha, dyrektor GOSRiT Luzino i prezes 
Pomorskiego LZS.

Uroczystość zakończenia turnieju została 
poprzedzona oklaskami w geście wsparcia 
dla walczącej Ukrainy 

To już ostatni turniej z cyklu Kaszub Cup, 
które tej zimy rozgrywane były na Hali 
GOSRiT. Zawody zostały dofinansowane 
przez Gminę Luzino, Powiat Wejherowski 
i Pomorski LZS ze środków Samorządu Wo-
jewództwa Pomorskiego. Ponadto nagrody 
dla uczestników rywalizacji ufundowali: 
PZPN, Hewi Goal, G.EN. GAZ ENERGIA 
Sp. z o.o. oraz patroni honorowi: Mieczy-
sław Struk– Marszałek Województwa Po-
morskiego, Dariusz Drelich– Wojewoda 
Pomorski, Jarosław Wejer– Wójt Gminy 
Luzino, Henryk Kowalczyk– Minister Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi, Kancelaria Prezesa 
Rady Ministrów, Gabriela Lisius – Starosta 
Powiatu Wejherowskiego, Radosław Mi-

chalski – prezes Pomorskiego ZPN, Piotr 
Klecha- prezes Pomorskiego LZS oraz 
Posłowie na Sejm RP: Pani Henryka Krzy-
wonos- Strycharska, Pan Kacper Płażyński 
oraz Pan Marek Biernacki.

W ich organizacje włączyli się pracownicy 
GOSRiT Luzino oraz trenerzy pracujący na 
rzecz luzińskiej młodzieży: Adam Olejni-
czak, Maksym Graczyk, Oskar Marszał, Ka-
rol Piątek, Paweł Buzała, Grzegorz Semak, 
Michał Dąbrowski, Piotr Jasielski, Dawid 
Kowalski, Paweł Radecki, Sylwester Piątek 
oraz liczni wolontariusze. Kaszub Cup or-
ganizowali: KTS-K i GOSRiT Luzino oraz 
Akademia Piłkarska Karol Piątek.

Źródło: GOSRiT Luzino
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W Mistrzostwach 
Polski Pracowników 
Samorządowych mogą 
wziąć udział etatowi 
pracownicy administra-
cji Urzędów Miejskich, 
Gminnych, Powiatowych 
i Sejmików Wojewódz-
kich oraz Radni. Istnieje 
możliwość wystawienia 
wspólnego zespołu przez kilka gmin/miast z terenu powiatu. Warunkiem uczestnictwa jest udział 
co najmniej 3 kobiet na boisku bez możliwości zmiany na mężczyzn. Uczestniczące drużyny zobo-
wiązane są do występów w jednolitych strojach.
Więcej informacji i pełen regulamin zawodów dostępny jest na stronie mosir.reda.pl. Zawody 
startują 22 kwietnia i potrwają do 24 kwietnia br. Zgłoszenia przyjmowane są tylko drogą pisemną 
do dnia 4 kwietnia. Obowiązuje wpłata wpisowa.
Źródło: mosir.reda.pl

mistrZostwa Polski w siatkówkę
siatkówka | sportowa rywalizacja, czynny odpoczynek od codziennych biurowych obo-
wiązków, rozwój pasji i gra z uśmiechem na twarzy to tylko kilka z wielu pozytywnych ele-
mentów mistrzostw.

fot. mosir.reda.pl

Tytani dzięki temu zwycięstwu, po 
naprawdę trudnej rywalizacji, utrzymali 
czwartą lokatę w ligowej tabeli. Mecz był 
bardzo zacięty a szczypiorniści z Wejhero-
wa dali z siebie wszystko.
- W mecz weszliśmy bardzo dobrze, zespół 
był bardzo skupiony, od początku wykonywał 
swoje zadania. Zagraliśmy dobrze w obronie 
oraz szybko w kontrataku. Potem nastąpiło 
małe rozluźnienie i wdarła się u nas mała 
nerwowość którą z czasem opanowaliśmy. 
W drugiej części udało nam się zdobyć kilku 
bramkową przewagę i mecz do końca trzy-

maliśmy pod naszą kontrolą. Graliśmy mądrze 
w obronie i dzięki temu wywalczyliśmy trzy 
punkty. Jestem bardzo zadowolony z gry 
całego zespołu. Widać, że chłopaki nabierają 
doświadczenia i grają coraz mądrzej. - mówił 
trener Tytanów Wejherowo, Robert Wicon.
Wejherowianie wystąpili w składzie: Warm-
bier (6), Wejher (4), Bartoś (4), M.Wicki (3), 
Rompa (3), R.Sałata (2), Pohnke (2), Szafrań-
ski (2), Mikołaj Sałata (1), Maksymilian Sałata 
(1), Klaman (1), Jurkiewicz (1), Nowosad (1), 
R.Wicki, Pałkowski, Cholcha.
Źródło: Tytani Wejherowo/fb

tytani vs. sParta oborniki
Piłka ręcZna | w zwycięstwie udział miała cała drużyna, a bramki rywalom rzucili 
nieomal wszyscy tytani. trzy punkty przyjechały do wejherowa.

fot. Tytani Wejherowo/fb

Głównym celem biegu na orientację jest pokonanie 
wyznaczonej trasy, w jak najkrótszym czasie, i znale-
zieniu wszystkich punktów. W tym pomogą kompas 
i mapa. W trzeciej rundzie Pucharu Rumi w biegu na 
orientację wyznaczono cztery trasy do wyboru.

Miejscem zbiórki jest Miejskie Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Rumi, na ulicy Adama Mickiewicza 49. 
Zapisy będą prowadzone w dniu biegu, 5 marca br., 
od godziny 10:00 na miejscu zbiórki. Start rywalizacji 
przewidziany jest w godzinach od 10:30 do 11:15.

Mieszkańcu Rumi startują za darmo, a na wszyst-
kich uczestników, na mecie będzie czekał słodki po-
częstunek.

Źródło: MOSiR Rumia/fb

Puchar Rumi w biegu na 
orientację
BIEG NA ORIENtACJĘ | Pod nazwą tej dyscy-
pliny kryją się charakterystyczne przyrządy, które 
pomagają w pokonaniu wyznaczonej trasy.
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