
Wsparcie dla 
Przemyśla
Miasto przekazało znaczną 
sumę pieniędzy na pomoc 
osobom przebywającym na 
terenie ogarniętym wojną.

str. 2

pomoc 
Ukrainie
Zbiórki, noclegi, pomoc 
psychologiczna. To tylko 
część z tego co miasto stara 
się zapewnić przybyszom.

str. 3

pokonali 
ChojniCzankę ii 
Komplet punktów na 
inaugurację wiosny zgarnął 
Gryf Wejherowo. Już na 
wstępie padły dwie bramki.

str. 14

Portal | Gazeta

11 marca 2022 roku | Nr 10 (739)

Stażyści
PoSzukiwani!

dziennikarz

grafik komputerowy

obsługa social mediów

Polub
nasz profil!



www.gwe24.pl/aktualności Piątek, 11 marca 20222

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej poprowadził 
biskup pomocniczy Archidiecezji Gdańskiej 
ks. bp Zbigniew Zieliński. Biskupowi asysto-
wał gwardian Klasztoru Franciszkanów - o. 
Joel Stanisław Kokott, kustosz kalwarii.
Podczas rozważań przy poszczególnych ka-
pliczkach - stacjach Drogi Krzyżowej, bp Z. 
Zieliński mówił o skazanym niesłusznie na 
śmierć i cierpiącym Chrystusie. Kilkakrotnie 
też nawiązał do trwającej wojny na Ukrainie 
i cierpiącym narodzie ukraińskim. Pielgrzy-
mi modlili się o zdrowie i życie mieszkańców 
tego kraju oraz zakończenie niesprawiedliwej 
i nieludzko prowadzonej przez Rosję wojny. 
Wśród uczestników Drogi Krzyżowej obec-
ni byli m.in. zastępca prezydenta Arkadiusz 
Kraszkiewicz, wiceprzewodniczący Rady 
Miasta Wejherowa Leszek Szczypior, a także 
wójt gminy Krokowa Adam Śliwicki.

Powrót autobusem mZK Z Drogi 
KrZyżowej Do Domu
Po zakończeniu Drogi Krzyżowej uczestni-
czący w nabożeństwie mieszkańcy i piel-

grzymi mieli okazję skorzystać w powrocie 
do domów z autobusów specjalnych MZK, 
które czekały na pasażerów w rejonie ul. Har-
cerskiej na wysokości skrzyżowania z ul. Bu-
kową. Przypominamy, że w każdy piątek Po-
stu do 15 kwietnia br. włącznie, po zakończe-
niu uroczystości Drogi Krzyżowej na Kalwarii 
Wejherowskiej z inicjatywy Prezydenta Mia-
sta Wejherowa są podstawiane około godz. 
17.30 specjalne autobusy MZK z oznaczenia-
mi linii 2 i 16 umożliwiające powrót do domu.
Autobus z oznaczeniem linii 2 jedzie spod 
Kalwarii na ul. Harcerskiej trasą: Hallera - So-
bieskiego i dalej od przystanku Sobieskie-
go – GS 02 po trasie linii 2 do Szpitala. Nato-
miast autobus z oznaczeniem linii 16 z Har-
cerskiej jedzie trasą: Hallera - Sobieskiego 
i dalej od przystanku Sobieskiego – GS 02 po 
trasie linii 16 do os. Sikorskiego.
Do skorzystania z dodatkowego odwozu zapra-
szani są w szczególności: uczestniczące w uro-
czystościach Drogi Krzyżowej, osoby starsze, 
niepełnosprawne lub z małymi dziećmi.
Źródło: UM Wejherowo

rusZyły nabożeństwa Drogi 
KrZyżowej na Kalwarii wejherowsKiej
wejherowo | w miniony piątek w związku z rozpoczęciem postu wyruszyła spod klaszto-
ru na Kalwarię wejherowską o godz. 16.00 tradycyjna procesja z sztandarami i krzyżęm.

fot. UM Wejherowo

- Zdecydowaliśmy o podjęciu działań 
o charakterze ponadlokalnym, za pośrednic-
twem samorządu miasta Przemyśla – mówi 
Kazimierz Okrój, przewodniczący Rady 
Miejskiej w Redzie – Przekazane pienią-
dze Przemyśl przeznaczy na zakup i wysła-
nie w głąb Ukrainy najpotrzebniejszych rze-
czy dla osób z terenów  ogarniętych wojną. 
Głównie będą to leki, środki opatrunkowe 
i inne artykuły medyczne. 

Projekt uchwały przedłożyli radni Rady 
Miejskiej w Redzie. Środki na pomoc 
uchodźcom pochodzą z rezerwy budżetowej 
Gminy Miasto Reda.

- Termin przekazania pieniędzy i sposób 
ich wykorzystania określi umowa, którą nasz 
samorząd podpisze z miastem Przemyśl – 
mówi Łukasz Kamiński, zastępca burmistrza 
Redy – Staramy się to zrobić jak najszybciej, 
bo sytuacja w Ukrainie  jest bardzo trudna.

Działania pomocowe na rzecz uchodźców 
z Ukrainy są w całym kraju koordynowane 
centralnie, poprzez wojewodów i Powiatowe 
Centra Zarzadzania Kryzysowego. Zaanga-
żowane są tez samorządy. 

- Wszystkich mieszkańców Redy, którzy 
chcieliby w jakikolwiek sposób wesprzeć 
uchodźców, prosimy o składanie deklaracji 
chęci pomocy do Powiatowego Centrum Za-

rządzania Kryzysowego lub do Urzędu Mia-
sta w Redzie. Prosimy również o telefoniczne 
informowanie Urzędu  o wszystkich uchodź-
cach z Ukrainy przybyłych do Redy. Potrze-
bujemy takich danych, jak imię i nazwisko, 
data urodzenia, numer dokumentu tożsamo-
ści i miejsce zakwaterowania – mówi Hanna 
Janiak, Sekretarz Miasta Redy, obecnie także 
(razem z Łukaszem Kamińskim) koordyna-
tor działań humanitarnych na rzecz Ukrainy 
w Gminie Miasto Reda.

Punkt informacyjny dla uchodźców z Ukra-
iny znajduje się na Tymczasowym Dwor-
cu PKP w Gdańsku Głównym, ul. Podwale 
Grodzkie 1, tel. 734 117 307 (8:00 – 20:00), 
infoukraina.pomorskie@gdansk.uw.gov.pl

Punkt recepcyjny dla województwa po-
morskiego znajduje się w Gdańsku, w Domu 
Harcerza, ul. Za Murami 2/10, tel. 583 013 
621. Wojewódzki Koordynator ds. kierowa-
nia uchodźców dostępny jest telefonicznie, 
58 307 77 72, mail: koordynator.ukraina@
gdansk.uw.gov.pl 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzyso-
wego w Wejherowie, tel. 58 572 94 40 (czyn-
ny całą dobę)

Urząd Miasta w Redzie, tel. 58 678 80 23 
(w godzinach pracy Urzędu).

Źródło: UM Reda

Z myślą o uchodźcach Reda wspiera Przemyśl
REDA | 7 marca, na sesji Rady Miejskiej w Redzie radni jednogłośnie podjęli uchwałę o przekazaniu 100 tysięcy złotych na pomoc uchodźcom.
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Seniorka cieszy się dobrym zdrowiem i doskona-
łą pamięcią. - Żyć 101 lat to jest dobrze, ale i tro-
chę trudno. Człowiek jest szczęśliwy, że jest kocha-
ny i jak dzieci są dobre. Mam trójkę dzieci i one ni-
gdy wstydu mi nie przyniosły. Wyuczyły się wszyst-
kie. Wnuki również mam bardzo dobre, a oni mają 
wspaniałe żony. Za mną tyle radosnych uroczysto-
ści, kiedy cała rodzina się spotykała i byliśmy razem 
- mówi Pani Gertruda. - Kocham śpiewać, zawsze 
śpiewaliśmy całą rodziną. To ja bardzo dobrze pa-
miętam - dodaje jubilatka.

Ciężkie wspomnienia to czas wojny. W tym czasie 
Pani Gertruda została przymuszona do pracy na ma-
jątku w Luzinie. Tam przyuczyła się do zawodu kraw-
cowej. Gospodarz ratował ją od śmierci dwukrotnie 
najpierw przed Niemcami, a potem przed niecywili-
zowanymi obyczajowo wyzwoleńcami Armi Radziec-
kiej. Pani Gertruda przeżywa za każdym razem, kie-
dy przywraca z pamięci Marsz Śmierci.

- To było straszne jak oni szli. Kiedy byłam w Lu-
zinie nocowali w kościele ewangelickim. Co chwila 
było słychać strzały, uciekali do gospodarzy, którzy 
im pomagali - mówi jubilatka.

Szczęście jej nie opuszczało również po wojnie. 
W 1945 roku wyszła za mąż za gospodarza z Łeb-
na i razem zajęli się uprawą roli. Pani Gertruda 
miała ośmioro rodzeństwa. Jest matką trojga dzie-
ci, doczekała się pięciorga wnuków oraz czterech 
prawnuków. Ciekawostką jest to, że podczas swo-
jego długiego życia nigdy nie chorowała na żadną 
poważną chorobę i nie spędziła ani jednego dnia 
w szpitalu. 

Pani Gertruda życzy sobie i nam, abyśmy wszyscy 
się kochali oraz żyli w pokoju i zgodzie. Jubilatce wójt 
Gminy Szemud Ryszard Kalkowski życzył wszelkiej 
pomyślności na dalsze lata życia, przede wszystkim 
dużo zdrowia, sił i wytrwałości.

Źródło: UG Szemud

Mieszkanka skończyła 101 lat
GMINA SZEMUD | Pani Gertruda urodziła się 7 marca 1921 roku w Lewinku, a do Łebna przeprowa-
dziła się w 1945 roku kiedy poślubiła swojego męża. Gratulacje oraz najserdeczniejsze życzenia Dostojnej 
Jubilatce w dniu urodzin złożył w imieniu mieszkańców gminy, Ryszard Kalkowski wójt Gminy Szemud.
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W organizowanej przez Związek uroczy-
stości udział wzięło ponad 80 osób, z cze-
go 79 stanowiły przedstawicielki płci pięk-
nej. Nie zabrakło poczęstunku, kwiatów, ży-
czeń oraz akcentów muzycznych w wyko-
naniu Anny Osior, sopranistki Opery Bał-
tyckiej, i Krzysztofa Brzozowskiego, tenora 
Opery Bałtyckiej. We wspólne odśpiewanie 
„Sto lat” zgromadzonym paniom włączyli się 
również: burmistrz Michał Pasieczny, prze-
wodniczący rady miejskiej Krzysztof Woź-
niak, wiceburmistrz Ariel Sinicki oraz Mie-
czysław Grzenia – przewodniczący oddziału 
rejonowego Rumia Polskiego Związku Eme-
rytów, Rencistów i Inwalidów.

– To już tradycja, każdego roku udaje nam 
się zorganizować uroczysty Dzień Kobiet dla 
pań, które należą do naszego oddziału re-
jonowego. Wyjątkiem był rok 2021, w któ-
rym musieliśmy zrezygnować z obchodów 
ze względu na pandemię. Zainteresowanie 
zawsze jest duże, a nasze panie zadowolo-
ne, że o nich pamiętamy. W tym roku, choć 
mogliśmy wrócić do świętowania, to dało 
się odczuć poruszenie ostatnimi wydarze-
niami na Ukrainie i świecie. W swojej wypo-
wiedzi wspomniał o tym pan przewodniczą-
cy Krzysztof Woźniak. To było poruszające 
– podsumował obchody Mieczysław Grzenia.
Źródło: rumia.eu

DZień Kobiet Z uDZiałem senioreK
rumia | mieszkanki rumi, należące do tutejszego oddziału rejonowego Polskiego 
Związku emerytów, rencistów i inwalidów, uroczyście świętowały Dzień Kobiet. spotka-
nie z udziałem przedstawicieli władz miasta odbyło w hotelu adria.

fot. rumia.eu

W Wejherowie, jak informuje Emilia 
Marzejon, zastępca dyrektora Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecznej w Wej-
herowie, przebywa 126 osób dorosłych 
z Ukrainy, w tym 63. dzieci. Z tej grupy 
ok. 60 osób (w tym ok. 20. dzieci) zna-
lazło dach nad głową w Domu Pielgrzy-
ma znajdującym się przy ul. Reformatów. 
Pozostali mieszkają w 15. prywatnych 
mieszkaniach, które zaoferowali wejhe-
rowianie.

- Ta liczba się wciąż zmienia, ponie-
waż wciąż napływają do Wejherowa nowi 
uchodźcy – mówi Arkadiusz Kraszkie-
wicz, zastępca prezydenta Wejherowa ds. 
społecznych i ekonomicznych. – Dzia-
łamy interwencyjnie i nie pozostawimy 
bez pomocy żadnej potrzebującej oso-
by z Ukrainy. Mieszkańcy Wejherowa 
aktywnie włączają się w pomoc miesz-
kańcom Ukrainy. W mieście organizo-
wane są zbiórki i różnego rodzaju po-
moc uchodźcom, w tym w zakresie opie-
ki medycznej, edukacji, wsparcia języko-
wego czy psychologicznego. Podkreśl-
my, że wejherowianie, którzy chcą przy-
jąć uchodźców pod swój dach, są prosze-
ni o kontakt z Urzędem Miasta w Wej-
herowie, aby określić zakres oferowanej 
pomocy – nr telefonu: 58 677 71 37. Tyl-
ko mając pełną wiedzę o liczbie obywa-
teli z Ukrainy, będziemy w stanie zapew-
nić docelową, konkretną dla każdej ro-
dziny pomoc.

beZPłatna KomuniKacja
W Wejherowie obywatele z Ukrainy 

mogą bezpłatnie korzystać z komunika-
cji miejskiej. Dzięki takiemu rozwiąza-
niu będą mogli w łatwy sposób dotrzeć do 
punktów informacyjnych i innych miejsc 
pomocy. Do przejazdu uprawniać będzie 
ukraiński paszport ze stemplem wjazdu 
nie wcześniejszym niż z 24. lutego, kar-
ta pobytu uchodźcy lub tymczasowe za-
świadczenie tożsamości. Nie jest potrzeb-
ny żaden inny dokument ani bilet.

ZbiórKa rZecZy
W Wejherowie informacji w zakresie po-

mocy uchodźcom udziela Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej, który wspólnie z Po-
morską Grupą Poszukiwawczo – Ratowni-
czą GRYF w Wejherowie, organizuje zbiór-
kę. Wszystkie rzeczy, ale wyłącznie nowe, 
można przynosić do punktu, który znajdu-
je się przy ul. Sikorskiego 42 w Wejhero-
wie (czynny codziennie, także w weekend 
od 8 do 16) oraz przy Społecznej Szkole 
Podstawowej nr 1 ul. Obrońców Wybrze-
ża 1 (czynny codziennie od 8 do 16). Punkt 
zbiórki uruchomiła także Ochotnicza Straż 
Pożarna przy ul. 3 Maja (zbiórka w środę 
w godz. 17-20).

Wpisując się w akcję pomocową na rzecz 
Ukrainy z szeroką inicjatywą ruszyły wej-
herowskie szkoły samorządowe podejmu-
jąc zbiórkę środków czystości, środków 
higieny osobistej, materiałów opatrun-

kowych, talerzy, misek, kubków i sztuć-
ców jednorazowych, latarek, baterii, po-
mocy szkolnych, a także wody butelko-
wanej 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.

wsParcie jęZyKowe 
i PsychologicZne

W wejherowskim MOPS jest zapewnio-
na pomoc w zakresie wsparcia językowe-
go dla mieszkańców Ukrainy oraz wspar-
cie psychologa – nr telefonu: 58 677 79 60. 
MOPS uruchomił także specjalny nr tele-
fonu: 798 552 795 dla osób, które chcą po-
móc uchodźcom oraz dla mieszkających 
w Wejherowie Ukraińców, którzy chcą 
sprowadzić tu swoją rodzinę.

Źródło: UM Wejherowo

Wejherowo pomaga Ukrainie
WEJHEROWO | Noclegi w prywatnych mieszkaniach i Domu Pielgrzyma – łącznie dla 126. osób, wsparcie materialne, pomoc psychologiczna i w tłu-
maczeniu - to tylko niektóre formy pomocy dla przybywających do Wejherowa uchodźców z Ukrainy. Działają specjalne numery telefonów do kontak-
tu związanego z pomocą dla uchodźców wojennych.
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8 marca przypada Międzynarodowy Dzień 
Kobiet. W redzkiej bibliotece odbyło się tra-
dycyjne spotkanie Pań związanych z Uniwer-
sytetem Trzeciego Wieku, z udziałem Jarosła-
wy Jóźwiakowskiej-Zdunkiewicz, srebrnej me-
dalistki Igrzysk Olimpijskich w Rzymie w 1960 
roku oraz Sekretarz Miasta Redy Hanny Janiak. 
Działająca przy redzkim UTW Grupa Arty-
styczna przygotowała okolicznościowy pro-
gram poetycki.

- Witam panie z Ukrainy, które musiały ucie-
kać ze swojego kraju, lecz wierzą, że wrócą do 
ojczyzny – mówiła otwierająca spotkanie Anna 
Mostek, liderka Grupy Artystycznej, przypo-
minając, że tym, co pomaga przetrwać, jest 
wiara i nadzieja.

Podczas spotkania przypomniano sylwetki 
wyjątkowych kobiet, które zapisały się na kar-
tach historii jako pionierki nauki, ikony stylu, 
bojowniczki o prawa kobiet, czy wybitne ar-
tystki. Członkinie Grupy Artystycznej przed-
stawiły piękne wiersze o wolności, tęsknocie 
za domem, o miłości i o samych kobietach. Nie 
zabrakło również kwiatów, w tym roku głownie 
żółtych i niebieskich.

- Mówią, że kobiety to słaba płeć, lecz w kobie-

tach potrafi kryć się wielka siła – mówi Hanna Ja-
niak – Życzymy tej siły naszym siostrom w Ukra-
inie, bo jest im teraz bardzo potrzebna. Życzymy, 
aby ich bliscy wrócili szczęśliwie do domu, a dzie-
ci nigdy więcej nie doświadczyły wojny.

Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Redzie zbierają również pieniądze, z prze-
znaczeniem na zakup leków dla seniorów 
z Ukrainy.

Źródło: UM Reda
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Seniorzy uczcili Dzień 
Kobiet

REDA | Z okazji Dnia Kobiet Uniwersytet Trzeciego Wieku w Redzie zorganizował spotkanie pod ha-
słem „Polskie seniorki seniorkom ukraińskim”. Honorowymi gośćmi były trzy panie z Ukrainy, przybyłe 
z falą uchodźców wojennych.

OGłOSzenie 1/2022/DB

W kilkunastu miejscach powstały punkty zbiórki darów, 
wiele osób udostępniło swoje domy i mieszkania dla 
osób uciekających przed wojną. Niezwykle istotne jest 
poinformowanie samorządu o przebywających na jego 
terenie uchodźcach, co umożliwi lepsze dopasowanie 
pomocy do indywidualnych potrzeb poszczególnych 
osób. Obecnie na terenie gminy przebywa 148 uchodź-
ców, w tym 71 dzieci.
W celu koordynacji działań Urząd Gminy Wejherowo 
uruchomił dedykowany numer telefonu do kontaktu 
w sprawie pomocy uchodźcom: 606-142-693 oraz ad-
res poczty elektronicznej: dlaukrainy@ugwejherowo.pl. 
Specjalne całodobowe dyżury telefoniczne uruchomił 
także Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (nr telefo-
nów 728-842-659, 606-142-669, 600-093-059). 
Wszystkie chętne osoby do niesienia pomocy w jakiej-
kolwiek formie (wolontariat rzeczowy, pomoc językowa, 
psychologiczna, udostępnienie lokalu do zamieszkania, 
inne) proszone są o kontakt pod wskazane numer tele-
fonu lub na adres e-mail.
Źródło: UG Wejherowo

soliDarni Z uKrainą
gmina wejherowo | mieszkańcy gminy wejherowo 
bardzo aktywnie włączyli się w pomoc dla uchodźców 
z ukrainy. organizowane są nie tylko zbiórki, ale i de-
dykowane numery kontaktowe.

fot. UG Wejherowo

W programie narady znalazły się ustalenia 
w sprawie koordynacji działań podejmowa-
nych przez środowiska szkolne – uczniów, na-
uczycieli i rodziców uczniów w zakresie wspar-
cia uchodźców z objętej wojną Ukrainy. Sta-
rosta zaapelowała o pełną mobilizację szkol-
nego wolontariatu i szkolnych Kół Caritas do 
przemyślanej, zorganizowanej i dedykowanej 
zgodnie z potrzebami pomocy, realizowanej 
w zgodności z wytycznymi Powiatowego Cen-
trum Zarządzania Kryzysowego.

Podczas spotkania potwierdzono gotowość 
powiatowych szkół do przyjęcia uczniów oraz 
konieczność wsparcia językowego, przedmio-
towego i psychologiczno-pedagogicznego.

– Dzieci i młodzież z Ukrainy w wieku 7-18 
lat mogą kontynuować naukę w Polsce na tych 
samych warunkach, jak dzieci polskie . Wy-
starczy, że rodzice zgłoszą się do danej pla-
cówki i wypełnią stosowne dokumenty. Do 
powiatowych szkół już przyjęci zostali pierwsi 
uczniowie z Ukrainy. Będziemy starali się oto-

czyć ich opieką, tak żeby ten proces przysto-
sowania się do naszych warunków przebiegał 
jak najszybciej. Na pewno w pierwszej kolej-
ności zostaną zorganizowane dodatkowe zaję-
cia z języka polskiego – mówi Starosta Wejhe-
rowski Gabriela Lisius.

Starosta podziękowała także społeczności 
szkolnej – zwłaszcza młodzieży, za spontanicz-
ny odruch serca i zryw solidarności wobec po-
trzebującej pomocy ludności Ukrainy.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Wejherowie
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Powiatowe szkoły gotowe na przyjęcie 
uczniów z Ukrainy
POWIAT | Starosta Wejherowski Gabriela Lisius zwołała nadzwyczajną naradę z dyrektorami publicznych szkół i placówek oświatowo-wy-
chowawczych prowadzonych przez Powiat Wejherowski. Tematem przewodnim spotkania było omówienie szczegółów przyjęcia uczniów po-
chodzących z Ukrainy do powiatowych szkół.
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Kaszubskie Targi Beauty
GMINA SZEMUD | W niedzielę 06 marca 2022 roku w Centrum Muzycznym w Kielnie odbyły się pierwsze Kaszubskie Targi Beauty.

Organizatorkami targów były: San-
dra Klash i Patrycja Andryskowska, któ-
re w tym wydarzeniu wspierało Gmin-
ne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji 
w Szemudzie. Podczas Targów odwiedza-
jący je goście mogli bezpłatnie skorzystać 
z porad wizażystek, kosmetolożek i fry-
zjerek. Dodatkową atrakcją targów była 
bezpłatna kawiarenka, obsługiwana przez 
Koło Gospodyń Wielskich w Głazicy. Pod-
czas targów prowadzona była zbiórka na 
rzecz hospicjum w Lęborku. Targi cieszy-
ły się dużym zainteresowanie przez cały 
czas ich trwania, wszystkie punkty porad 
były zajęte przez odwiedzających. Kaszub-
skie biznesy kobiet mają się dobrze i ciągle 
się rozwijają. Urząd Gminy Szemud gratu-
luje pomysłów, przebojowości, pracowito-
ści i determinacji wszystkim uczestnicz-
kom targów.

Źródło: UG Szemudfo
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W związku z przebudową przystanków Gdynia Leszczynki i Gdynia 
Grabówek od 1 kwietnia na odcinku Gdynia Chylonia - Gdynia Głów-
na - Gdynia Chylonia  pociągi PKP SKM w obu kierunkach będą jeź-
dziły po jednym torze.

Istnieje więc możliwość przesiadki np. na stacji Gdynia Chylonia do 
pociągu POLREGIO i przejazd nim  bezpośrednio do Gdyni Głównej, 
z pominięciem modernizowanych przystanków oraz przystanku Gdy-
nia Stocznia -Uniwersytet Morski. 

Przypominamy, że bilety w Taryfie Pomorskiej obowiązują w pocią-
gach obu przewoźników: PKP SKM i POLREGIO. 

Także niektóre pociągi PKP SKM na odcinku Gdynia Chylonia - Gdy-
nia Główna - Gdynia Chylonia będą kursowały po torach dalekobież-
nych, z pominięciem tych przystanków. 

Ponadto od 1 kwietnia przez 6 miesięcy nieczynny będzie przystanek 
Gdynia Grabówek. Pociągi nie będą się na nim zatrzymywać.

W miarę postępu prac modernizacyjnych rozkłady jazdy będą się 
zmieniać, dlatego przed rozpoczęciem każdej   podróży, pasażerowie 
proszeni są o uważne sprawdzenie  godzin odjazdu i przyjazdu pocią-
gu do stacji docelowej.

Więcej informacji i rozkłady jazdy - w gablotach na peronach, na info-
linii PKP SKM oraz na stronie internetowej www.skm.pkp.pl w wyszu-
kiwarce połączeń.

Źródło: skm.pkp.pl

Duże zmiany 
w rozkładzie jazdy 
pociągów SKM
POWIAT | PKP SKM w Trójmieście informuje o dużych zmianach w roz-
kładzie jazdy pociągów SKM oraz utrudnieniach, w związku z przebudową 
przystanków Gdynia Leszczynki i Gdynia Grabówek. Zmieniony rozkład jaz-
dy oraz utrudnienia dla podróżnych będą obowiązywały od 1 kwietnia br.

To znak, że konstrukcja budynku jest 
już gotowa, a ekipa budowlana zajmie 
się teraz wnętrzami obiektu. Przypo-
mnijmy, że w wyniku pożaru, który wy-
buchł przed rokiem w MZK, spłonęła 
hala warsztatowa oraz dwa 20-letnie 
autobusy marki Solaris Urbino-12.
Jak powiedział Czesław Kordel, pre-
zes MZK sp. z o.o. w Wejherowie, rekon-
strukcja - odbudowa pięciostanowisko-
wej hali warsztatowej zostanie zakoń-
czona najprawdopodobniej w kwietniu 
2022 r., a jej koszt to ok. 2,4 mln zł.
- Inwestycja znajduje się obecnie na 
etapie zamykania stanu surowego bu-
dynków, z tym zresztą związana jest 
uroczystość zawieszenia wiechy – 
mówi prezes MZK Czesław Kordel.
Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca pre-
zydenta Wejherowa ds. ekonomicz-
nych i społecznych podkreślił, że wej-
herowski Miejski Zakład Komunikacyj-
ny, który jest firmą nowoczesną, bę-

dzie posiadał nowoczesnych obiekt 
techniczny.
- Cieszę się, że rok po pożarze, uda-

ło się odbudować ten budynek – mówi 
Arkadiusz Kraszkiewicz.
Źródło: UM Wejherowo

na buDynKu hali mZK Zawisła wiecha
wejherowo | odbudowa wejherowskiej hali warsztatowej miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o.o. wkracza 
w ostatnią fazę - na dachu budynku zawisła wiecha.

fot. UM Wejherowo

Celem akcji jest zapewnienie schronienia 
kotom wolno żyjącym, które bytują na tere-
nie miejskim. Akcja prowadzona będzie przez 
Urząd Miasta do wyczerpania środków finan-
sowych przeznaczonych na ten cel w ramach 
Budżetu Obywatelskiego na rok 2022.

Aby skorzystać z programu wystarczy zło-
żyć odpowiedni wniosek do Wydziału Polityki 
Gospodarczej, Mieszkaniowej i Ochrony Śro-

dowiska Urzędu Miasta Rumi. Po rozpatrze-
niu pozytywnie wniosku należy zgłosić się po 
odbiór domku do Przedsiębiorstwa Usług Ko-
munalnych i ulokować go na posesji. Wniosko-
dawca, który zamierza ustawić domek dla kota, 
zobowiązany jest uzyskać na to pisemną zgo-
dę właściciela terenu (jeżeli sam wnioskodawca 
nie jest właścicielem nieruchomości).

Wnioskodawca składając wniosek o przeka-

zanie domku dla kota, zobowiązuje się do:
•	dbania o czystość i porządek wewnątrz oraz 

wokół domku,
•	kontrolowania liczebności kotów poprzez 

zgłaszanie zapotrzebowania na wykonanie za-
biegów sterylizacji/kastracji przedstawicielom 
fundacji działającym na rzecz kotów wolno ży-
jących z terenu Rumi,
•	niezwłocznego zgłaszania w Wydziale Poli-

tyki Gospodarczej, Mieszkaniowej i Ochrony 
Środowiska Urzędu Miasta Rumi przypadków 
dewastacji lub kradzieży otrzymanego w ra-
mach programu domku,
•	niezwłocznego zwrotu przyznanego domku 

na wezwanie urzędu, w przypadku stwierdze-
nia uciążliwości wynikających z jego umiejsco-
wienia.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie 
rumia.eu.

Źródło: rumia.eu
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„Kot na swoim" domki dla kotów
RUMIA | Program, kierowany do mieszkańców, w całości finansowany jest z budżetu miasta. Wystarczy uzupełnić wniosek by móc odebrać budkę dla zwierząt.
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Zajdą zmiany 
w rejonie ul. 
Topolowej

co Dwie głowy, to nie jeDna
W ramach jednego dużego postępowania, realizo-

wanego w formule partnerstwa publiczno-prywat-
nego (PPP), władze Rumi chcą dokonać rozbudo-
wy bazy noclegowej MOSiR-u, a także przebudo-
wy dróg i przestrzeni rekreacyjnych. Planowana jest 
między innymi modernizacja placu zabaw oraz in-
frastruktury rekreacyjno-sportowej na rogu ulic To-
polowej i Magnoliowej.

Aby efekt prac budowlanych odpowiadał oczekiwa-
niom okolicznych mieszkańców, urzędnicy zwrócili 
się do nich z prośbą o wypełnienie ankiety. Ostatecz-
nie w konsultacjach wzięło udział 115 osób – z czego 
większość (70) wypełniła elektroniczną ankietę, a po-
zostali (45) uzupełnili papierowy formularz.

tego chcą miesZKańcy
Pierwsze pytanie dotyczyło funkcjonalności ist-

niejącego przy ulicy Topolowej placu zabaw. Ponad 
60% ankietowanych stwierdziło, że brakuje tam róż-
nych urządzeń, a najbardziej przydałyby się trampo-
liny, huśtawki i elementy edukacyjne, takie jak in-
teraktywne tablice. Ponadto przyrządy powinny być 
dostosowane do potrzeb kilkuletnich dzieci.

Kolejna kwestia, o którą przedstawiciele urzędu 
spytali mieszkańców, dotyczyła siłowni zewnętrznej. 
Zdaniem większości ankietowanych (60%) jest ona 
potrzebna, ale wymaga doposażenia. Wśród braku-
jących urządzeń najczęściej wskazywano konstrukcje 
do street workoutu, drabinki, biegacze oraz drążki.

Ankietowani zostali też spytani o konieczność bu-
dowy dodatkowego obiektu rekreacyjnego lub spor-

towego na rogu ulic Topolowej i Magnoliowej. Aż 
80% osób odpowiedziało, że jest taka potrzeba, 
a większość oczekiwałaby nowego boiska wielo-
funkcyjnego, przestrzeni do street workoutu oraz 
terenu ze zorganizowaną zielenią miejską. Pojedyn-
czy respondenci wskazywali także górkę saneczko-
wą, wybieg dla psów czy też miasteczko służące na-
uce jazdy na rolkach, deskorolce i hulajnodze.

Niemal jednogłośnie respondenci wypowiedzieli 
się na temat potrzeb związanych z budową i mon-
tażem elementów małej architektury na obszarze in-
westycji. Zdaniem większości najbardziej przyda-
łyby się stojaki na rowery i hulajnogi, stoły pikni-
kowe, kosze umożliwiające segregację śmieci, ławki 
oraz stoły do szachów.

W formularzu pojawiło się również pytanie doty-
czące dodatkowej zieleni miejskiej. Okazało się, że 
aż 80% ankietowanych oczekuje nowych nasadzeń 
roślinnych – przede wszystkim drzew i krzewów 
kwitnących, które cieszyłyby oko i dawałyby cień 
w upalne dni.

Na koniec, w ramach ankiety, mieszkańcy mogli 
się również podzielić swoimi uwagami lub propozy-
cjami dotyczącymi zagospodarowania terenu zloka-
lizowanego na rogu ulic Topolowej i Magnoliowej. 
Najczęściej poruszanym w tej sekcji wątkiem była 
konieczność instalacji miejskiego monitoringu oraz 
budowa ulicznego oświetlenia. Zdaniem respon-
dentów potrzebny jest również remont chodnika 
i nawierzchni drogowej na ulicy Topolowej, a także 
montaż progów zwalniających.

Źródło: rumia.eu

RUMIA | Mieszkańcy chcą doposażenia placu zabaw i siłowni zlokalizowa-
nych na rogu ulic Topolowej i Magnoliowej. Zdaniem lokalnej społeczności 
przydałyby się również dodatkowe elementy małej architektury i nasadze-
nia, a ulica powinna zostać zmodernizowana i oświetlona.
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Na rumskiej scenie wystąpili artyści zna-
ni nie tylko z Trójmiasta, ale także ze srebr-
nego ekranu. Zaproszenie do udziału w kon-
cercie przyjęła Beata Olga Kowalska – aktor-
ka występująca w serialu telewizyjnym „Ran-
czo” i muzycznym show „Twoja twarz brzmi 
znajomo”. Towarzyszyły jej Joanna Nawrot 
i Aga Skawińska. Natomiast męskie grono ar-
tystów reprezentowali niezawodni Dariusz 
Wójcik i Jacek Szymański. Wydarzenie odby-
ło się w cieniu działań wojennych na Ukra-
inie, dlatego organizatorzy postanowili za-
prosić do grona występujących Volodymyra 
Bilokura – muzyka pochodzącego z Połtawy, 
który w Polsce mieszka już od 25 lat. Arty-
stom akompaniowali: Rafał Lewandowski na 
fortepianie, a na skrzypcach Katarzyna Ro-
galska. Koncert poprowadził Piotr Lewicki.
– To trudny czas dla Ukraińców, jestem 
wdzięczny dyrektorowi MDK-u Agnieszce 
Skawińskiej za zaproszenie na koncert. Mu-
zyka jest lekarstwem duszy, dzięki temu czu-
ję, że mogłem podtrzymać Ukraińców na du-
chu, ale także Polaków, którzy wspierają mo-
ich rodaków w tym czasie – mówi Volodymyr 

Bilokur. – Koncert był na wysokim poziomie. 
Cieszę się, że mogłem wystąpić w gronie ta-
kich artystów.
Oprócz utworów musicalowych, operowych, 
operetkowych, wybrzmiały również piosenki 
Kabaretu Starszych Panów, czardasze, pieśni 
żydowskie i ukraińskie. W hali MOSiR-u zgro-
madziło się niemal 300 osób, by skorzystać 
z tej muzycznej uczty.
– To był fenomenalny koncert, tym bardziej 
że tego typu wydarzeń w czasie pandemii 
było w mieście zdecydowanie mniej – mówi 
mieszkanka Rumi, która zasiadła na widowni. 
– Artyści jak zwykle zachwycili. Dodatkowe 
wzruszenie wywołał występ artysty z Ukra-
iny. Serdecznie dziękuję organizatorom za 
ich pracę – dodaje.
– Mam nadzieję, że ten koncert na stałe wpi-
sze się w tradycję wydarzeń rumskich. Duża 
frekwencja i odbiór publiczności pokazują, 
że tego typu wydarzenia są pożądane. Kli-
mat, jaki się stworzył podczas występu, był 
niepowtarzalny – podkreśla dyrektor MDK
-u Agnieszka Skawińska.
Źródło: rumia.eu

Koncert Dla Pań i Panów
rumia | w tym roku święto kobiet połączono ze świętem mężczyzn, dlatego nie tylko pano-
wie zapraszali panie, ale również panie panów na uroczysty koncert, który odbył się dzięki 
współpracy miejskiego Domu Kultury i miejskiego ośrodka sportu i rekreacji w rumi.

fot. rumia.eu
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Magdalena Chmielewska: Zajmowanie się 
dzieckiem niepełnosprawnym jest trudne 
i odpowiedzialne. Jak wygląda taka opieka?

Barbara Kucharska: Moja córka Oliwka ma 
już jedenaście lat, ale jej możliwości i umie-
jętności zdecydowanie odbiegają od innych 
rówieśników. Jest dzieckiem ze złożoną nie-
pełnosprawnością ruchową oraz intelektual-
ną. Czterokończynowe, spastyczne porażenie 
mózgowe uniemożliwia Oliwce jakikolwiek 
dowolny ruch. Nie potrafi samodzielnie się 
podnieść, przewrócić na bok, a jeśli nie zosta-
nie przypięta specjalnymi pasami zsunie się 
z wózka. Jej ręce nie ochronią jej przed upad-
kiem, ani nie pozwolą odepchnąć się by wstać. 
Wzmożone napięcie mięśniowe powoduje ból 
i przykurcze w całym ciele, więc poprawną 
odpowiedzią na to pytanie będzie to, że wyko-
nujemy przy niej wszystko, co wiąże się z nor-
malnymi sprawami życia codziennego.

M.C: W jaki sposób udaje ci się komuniko-
wać z córką aby poznać jej potrzeby?

B.K.: Możliwości umysłowe córki są znacz-
nie ograniczone. Nie mówi, a jej komuniko-
wanie potrzeb jest na bardzo podstawowym 
poziomie. Jako mama wiem, gdy coś dzieje się 
Oliwce: Jeśli się uśmiecha rozumiem, że coś 
jej się podoba, jeśli się pręży lub płacze – zde-
cydowanie coś ją boli. Jest to ogólna komu-
nikacja i często muszę się domyślać oraz ufać 
swojej intuicji, by pomóc mojemu dziecku.

M.C.: W takim razie czego teraz najbardziej 
potrzebuje Oliwka?

B.K.: Przede wszystkim regularnej rehabi-
litacji, by zapobiec cierpieniu, przykurczom 
oraz wadom postawy, które się pogłębiają. 
Jest to istotne, by jej organizm był wydolny 
i funkcjonował nie sprawiając jej dodatko-
wego cierpienia. Czasami pojawiają się na-
pady padaczkowe, które udaje się opano-
wać dzięki lekom. Oliwka pilnie potrzebu-
je także specjalistycznego wózka oraz ortez 
na nóżki.

M.C: Czy w przypadku Oliwki, było wiado-
mo od urodzenia, że będzie dzieckiem nie-
pełnosprawnym?

B.K.: Nie... u Oliwki nie było wiadomo, że 
będzie chora od urodzenia. Tu zaważył jeden 
istotny błąd lekarski.

M.C.: Oliwka ma rodzeństwo, prawda?
B.K.: Jako samotna mama wychowuję dwo-

je dzieci. Starszy syn nadal się uczy, zaś Oliw-
ka będzie wymagała opieki do końca życia. 
Zachariasz ma 19 lat, dużo pomaga przy 
Oliwce w ramach wolnego czasu. Lubi się 
z nią bawić, a czasem i też podokuczać, jak 
starszy brat.

M.C.: Pytanie z cyklu „trudnych”, boisz się 
tego, co będzie dalej?

B.K.: Oczywiście, boje się tego, co będzie 

dalej. Sama jestem chora choć tego na co 
dzień nie widać. Boje się tego, co będzie jak 
mnie kiedyś zabraknie, jednak staram się pa-
trzeć w przyszłość z nadzieją.

M.C.: Założyłaś także grupę, na której regu-
larnie dodajesz licytacje charytatywne dla 
córki. Jak to się zaczęło?

B.K.: Grupa Licytacje Charytatywne dla 
Oliwki powstała przy pomocy mojej kole-
żanki. Mamy na niej przeróżne fanty w po-
staci książek, ubrań, kosmetyków. Ostatnio 
na licytację został przekazany nawet strój 
strażacki. Zdarzają się też wydarzenia, np. ta-
kie, jak przejażdżka rekreacyjna na quadzie. 
Jeżeli ktoś chciałby do nas dołączyć, wiecie 
już jak szukać.

M.C.: Wiem, że w internecie utworzona 
jest także zbiórka na portalu siepomaga.pl, 
można tam cały czas wesprzeć Oliwkę?

B.K.: Tak, zbiórka ciągle jest aktywna. 
Chciałabym również dodać, że gdybym mogła 
przychyliłabym nieba moim dzieciom. Staram 
się dać im wszystko, czego potrzebują i cze-
go pragną. Jednak bez wsparcia jest ciężko 
i muszę szukać pomocy tam, gdzie jest szansa, 
że mogę ją otrzymać. Takim przykładem jest 
również internet.

M.C.: Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę.
B.K.: Ja również dziękuję.

Oliwia Kucharska 
potrzebuje pomocy

WEJHEROWO | Wejherowianka Oliwia Kucharska wymaga szczególnej opieki i wsparcia każdego 
dnia – Ty też możesz pomóc. Z mamą Oliwki, Barbarą Kucharską rozmawia Magdalena Chmielewska.
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Zastępca prezydenta Wejherowa Arkadiusz Kraszkie-
wicz spotkał się w tej sprawie z dyrektorami placówek 
i urzędnikami odpowiedzialnymi za koordynowanie po-
mocy uchodźcom.
– Jak przekonujemy się w ostatnim czasie, konflikt zbroj-
ny na Ukrainie spowodował, że polska edukacja stanę-
ła przed naprawdę dużym wyzwaniem – mówi Arkadiusz 
Kraszkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa ds. społecz-
nych i ekonomicznych. – W Wejherowie wciąż nie wiemy, ile 
mniej więcej miejsc musimy przygotowywać. Jednak jedno 
jest pewne, w tym trudnym czasie musimy zapewnić god-
ne warunki nauczania oraz adaptacji najmłodszym obywa-
telom Ukrainy, którzy do nas przyjeżdżają. Spotykamy się 
z dyrektorami szkół i przedszkoli i staramy się na bieżąco 
podchodzić do tego tematu. Oprócz zapewnienia obowiąz-
ku szkolnego wszystkim małym obywatelom z Ukrainy, pla-
nujemy inne formy pomocy m.in. spotkania organizowane 
np. w miejskiej bibliotece dla obywateli z Ukrainy.
Wejherowskie szkoły samorządowe aktywnie włączyły 
się w pomoc mieszkańcom Ukrainy organizując zbiórki. 
Młodzi mieszkańcy miasta z wielkim zaangażowaniem 
w swoich szkołach zbiera środki czystości, higieny oso-
bistej, materiały opatrunkowe, a także wodę butelkowa-
ną oraz żywność o długiej dacie przydatności do spo-
życia. W niektórych placówkach przyjmowana jest nowa 
odzież, koce, a nawet łóżka polowe.
W mieście organizowane są zbiórki i różnego rodza-
ju pomoc uchodźcom, w tym w zakresie opieki medycz-
nej, edukacji, wsparcia językowego czy psychologicz-
nego. Wejherowianie, którzy chcą przyjąć uchodźców 
pod swój dach, są proszeni o kontakt z Urzędem Mia-
sta w Wejherowie, aby określić zakres oferowanej pomo-
cy – nr telefonu: 58 677 71 37. Tylko mając pełną wiedzę 
o liczbie obywateli z Ukrainy, będziemy w stanie zapew-
nić docelową, konkretną dla każdej rodziny pomoc.
W Wejherowie informacji w zakresie pomocy uchodź-
com udziela Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który 
wspólnie z Pomorską Grupą Poszukiwawczo – Ratowni-
czą GRYF w Wejherowie, organizuje zbiórkę. Wszystkie 
rzeczy, ale wyłącznie nowe, można przynosić do punktu, 
który znajduje się przy ul. Sikorskiego 42 w Wejherowie 
(czynny codziennie, także w weekend od 8 do 16).
źródło: wejherowo.pl

uKraińscy ucZniowie 
w sZKołach
wejherowo | w związku z napływem do miasta oby-
wateli z ukrainy, w szkołach podstawowych prowa-
dzonych przez miasto, przygotowywane są miejsca dla 
dzieci zza wschodniej granicy.

fot. wejherowo.pl
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W najbliższą niedzielę 13 marca godz. 17.00 w Centrum 
Sportowym w Kielnie (ul. Szkolna 6) odbędzie się Koncert 
charytatywny - "Artyści Gminy Szemud dla Ukrainy". Wy-
stąpią m.in. Ks. Robert Kaczorowski, Kwintet Dęty Clas-
sic Brass, Małgosia Kaszubowska, Orkiestra Dęta Gmi-
ny Szemud, Zoja Syguda oraz Timur i jego drużyna. Przed 
i po koncercie będzie działała kawiarenka. Każdy, kto ze-
chce poczęstować się ciastem, czy kawką, będzie proszony 
o wrzucenie datku do puszki. Dochód w całości przezna-
czymy dla osób, które zmuszone były zostawić cały swój 
dotychczasowy świat i szukać schronienia w Gminie Sze-
mud. Urząd Gminy Szemud serdecznie zaprasza do wzięcia 
udziału w tym szczytnym przedsięwzięciu.
Źródło: UG Szemud

gminni artyści Dla 
uKrainy
gmina sZemuD | chcąc pomóc ludziom szukającym 
schronienia zorganizowano koncert i kawiarenkę. cała 
kwota przeznacza będzie na potrzeby osób z ukrainy.

fot. freepik.com

Mammografia jest najbardziej skuteczną meto-
dą wykrywania raka piersi u kobiet powyżej 40 
roku życia. Badanie mammograficzne umożli-
wia wykrycie zmian na bardzo wczesnym eta-
pie rozwoju, kiedy nie są one wyczuwalne pod-
czas samokontroli piersi lub badań palpacyj-
nych. Wcześnie wykryty nowotwór pozwala na 

natychmiastowe, skuteczne leczenie oraz daje 
niemal 100% gwarancję powrotu do zdrowia.
Mobilna pracownia mammograficzna będzie 
stacjonowała w Wejherowie 21 i 22 marca br. 
w godzinach od 10.00 do 17.00 przy Centrum 
Handlowym Kaszuby, ul. I Brygady Pancernej 
Wojska Polskiego 28.

W badaniach mogą uczestniczyć Panie w wie-
ku od 50 do 69 lat, które są ubezpieczone i nie 
miały wykonanej mammografii w ciągu ostat-
nich 24 miesięcy lub są w grupie ryzyka i w roku 
poprzedzającym otrzymały pisemne wskazanie 
do wykonania ponownej mammografii po upły-
wie 12 miesięcy. Programem nie są objęte Panie, 
u których już wcześniej zdiagnozowano zmiany 
nowotworowe o charakterze złośliwym w pier-
si. Badanie nie wymaga skierowania lekarskiego.
Chętnie panie prosi się o wcześniejszą rejestra-
cję pod nr tel. 58 666 24 44 lub na www.mam-
mo.pl/formularz. W celu weryfikacji uprawnień 
do badania przed połączeniem telefonicznym 
prosimy przygotować dowód osobisty. Na bada-
nie zaleca się zabrać ze sobą zdjęcia z poprzed-
nich mammografii, o ile nie były one wykonane 
w pracowni LUX MED.
W związku z epidemią Covid-19 w trosce 
o zdrowie i bezpieczeństwo Pań i personelu 
medycznego pacjenci proszeni są o zrozumie-
nie dla podjętych środków ochrony oraz o sta-
wienie się na badanie w maseczce ochronnej 
i w czasie wyznaczonym podczas rejestracji.
Więcej informacji na temat mammografii znaj-
duje się na stronie www.mammo.pl. Badania 
wykonuje Grupa LUX MED Diagnostyka.
Źródło: wejherowo.pl
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Badania profilaktyczne 
dotyczące raka piersi

WEJHEROWO | Panie w wieku 50 – 69 lat mogą wykonać bezpłatne badania mammograficzne, któ-
re są finansowane przez NFZ w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi. Po raz pierwszy w 2022 roku 
będą mogły wykonać je Panie urodzone w 1972 roku. 

ReKlaMa 32/2022/DB



www.gwe24.pl/aktualności Piątek, 11 marca 202210

OGłOSzenie 66/2022/DB

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Rumi

Stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. - Dz. U. z 2021r., poz. 1899 
z późn. zm.) informuję, iż w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy 
ul. Sobieskiego 7, na okres 21 dni wywieszony został Wykaz nr V 
stanowiący załącznik do zarządzenia nr 1333/64/2022 Burmistrza 
Miasta Rumi z dnia 23 lutego 2022 roku obejmujący nieruchomość 
niezabudowaną składającą się z działek nr nr 41/51, 41/32 oraz 
nieruchomość składającą się z działek nr nr 40/8, 38/7, 46/3, 
położonych w Rumi, w rejonie ul. Kolejowej, stanowiących własność 
Gminy Miejskiej Rumia, o łącznej powierzchni 4625m2, obr. 15, 
przeznaczone do zbycia w formie bezprzetargowej jako wniesienie 
wkładu niepieniężnego (aport) do spółki.

Rumia, dnia 08.03.2022r.

Panu

RysZaRdOWi sZuR
wyrazy głębokiego współczucia

       z powodu śmierci

MaMy
składają

OGłOSzenie 64/2022/DB

Krzysztof  Woźniak
Przewodniczący Rady Miejskiej Rumi

wraz z Radnymi

Michał Pasieczny
Burmistrz Miasta Rumi

wraz z pracownikami Urzędu

OGłOSzenie 67/2022/DB

BURMISTRZ MIASTA RUMI
tel. (58) 679 66 00 burmistrz@um.rumia.pl 

 Rumia, dnia 09.03.2022r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA RUMI
o przyjęciu dokumentu

zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi 

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 2021 r. poz. 2373 ze zm.) zawiadamiam o  przyjęciu:

- zarządzeniem Nr 1360/91/2022 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 07.03.2022 r. zmiany studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

informacje o dokumencie: 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;

Dokument wraz z niezbędną dokumentacją był wyłożony do publicznego wglądu w dniach 27.08.2021 r. 
– 24.09.2021 r. i ponownie w dniach 17.12.2021 r. – 17.01.2021 r.  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 07.09.2021 r. 
i ponownie w dniu  21.12.2021 r. zostały przeprowadzone dyskusje publiczne nad przyjętymi w projekcie zmiany 
studium rozwiązaniami;

Każdy kto kwestionował ustalenia przyjęte w projekcie zmiany studium mógł wnieść uwagi w formie pisemnej do 
dnia 17.10.2021 r. i ponownie do dnia 21.02.2022r. na adres: Urząd Miasta Rumi, 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7;
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Jak co roku wiosną, strażnicy miejscy przy-
stąpili do kontroli porządkowych, popu-
larnie zwanych akcją „Posesja". Obowią-
zek utrzymania w należytym stanie sani-
tarnym i porządkowym posesji oraz chod-
ników przylegających bezpośrednio do nie-
ruchomości, wynika z Ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, i wydanym 

na jej podstawie Regulaminie. Taki Regu-
lamin wydaje każda Rada Gminy. Określo-
ne w tym akcie prawa miejscowego przepi-
sy dotyczą osób fizycznych i prawnych, i są 
prawem powszechnie obowiązującym.
Straż miejska przypomina, co należy do 
obowiązków właściciela nieruchomości i na 
co będą zwracali szczególną uwagę:

•	 Usunięcie piasku i innych zanieczyszczeń 
z chodników położonych wzdłuż nierucho-
mości. Dotyczy to chodników, które przyle-
gają do granicy nieruchomości. Właściciel 
posesji nie ma obowiązku sprzątania chodni-
ka, na którym jest dopuszczony płatny postój 
lub parkowanie pojazdów samochodowych.
•	 Właściwe oznakowanie posesji, czy-

li umieszczenie w widocznym miejscu 
na ścianie frontowej budynku tabliczki 
z numerem porządkowym, co należy zrobić 
w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zawia-
domienia o ustaleniu tego numeru. Jeśli bu-
dynek położony jest w głębi ogrodzonej nie-
ruchomości, tabliczkę z numerem porząd-
kowym trzeba umieścić także na ogrodze-
niu od strony wejścia do budynku.
•	 Stan techniczny urządzeń   zamontowa-

nych na budynkach w pasie drogowym tj. 
rynny, rury spustowe, opierzenia, parape-
ty, odpadający tynk, poluzowane cegły, stan 
skrzynek gazowych oraz energetycznych 
itp. mające wpływ na bezpieczeństwo pie-
szych i zmotoryzowanych.
•	 Utrzymanie zieleni publicznej, w tym na 

żywopłoty wchodzące w pas drogowy lub 
na chodnik, zasłaniające widoczność lub ta-
mujące swobodny ruch pieszych na chodni-
kach oraz na stan drzewostanu (spróchniałe 
lub połamane, do usunięcia konary drzew).
•	 Uprzątnięcie pozostałych po zimie od-

chodów po psach, a także naniesionych 
przez wiatr papierów, plastików i foli.
Dla mieszkańców Wejherowa nie jest to 
żadna nowość. Lubimy porządek i przed 
nadchodzącymi Świętami Wielkanocnymi 
sprzątamy swoje obejścia i posesje. Jedynie 
na opornych nakładane będą mandaty kar-
ne - zapewnia straż miejska.
Źródło: sm.wejherowo.pl
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Czas na wiosenne porządki. 
Straż miejska zaczęła kontrole

WEJHEROWO | Wraz z nadejściem cieplejszych dni myślimy o wiosennych porządkach. Stara-
my się aby do Świąt Wielkanocnych na naszych posesjach i wokół nich było czysto. Do kontroli 
miasta pod kątem czystości i porządku przystąpiła Wejherowska Straż Miejska.
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ReKlaMa U/2021/PR

Kryminalni z Wejherowa zajmując się zwal-
czaniem przestępczości narkotykowej zatrzy-
mali mężczyznę w związku z posiadaniem 
znacznej ilości narkotyków. Podczas zatrzyma-
nia obecny był na miejscu funkcjonariusz Kra-
jowej Administracji Skarbowej w Gdyni wraz 
z psem do wykrywania narkotyków. Podczas 
przeszukania kotłowni 49-latka, w szafce poli-
cjanci znaleźli blisko 350 gramów suszu kono-

pi oraz kilkadziesiąt tabletek MDMA, a także 
prawie 200 gramów amfetaminy. Narkotyki zo-
stały zabezpieczone do sprawy, a sprawca osa-
dzony w policyjnym areszcie. Mężczyzna zo-
stał już przesłuchany i usłyszał zarzut posiada-
nia znacznej ilości narkotyków. Został tymcza-
sowo aresztowany. Przestępstwo jest zagrożo-
ne karą pozbawienia wolności nawet do 10 lat.

Następnie kilka godzin później również kry-
minalni z Rumi zajmując się zwalczaniem 
przestępczości narkotykowej zatrzymali 29-lat-
kę w związku z posiadaniem narkotyków. W jej 
mieszkaniu, w kuchni, w słoikach ukryta była 
marihuana. Łącznie policjanci zabezpieczy-
li prawie 100 gramów suszu oraz pieniądze 
w kwocie prawie 30 tys. zł. Kobieta została do-
prowadzona do Komisariatu Policji w Rumi, 
gdzie została przesłuchana i usłyszała zarzut. 
Za posiadanie narkotyków grozi kara do 3 lat 
pozbawienia wolności.

Źródło: KPP Wejherowo fo
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Ukrywał narkotyki w kotłowni
POWIAT | 49-latek został zatrzymany przez kryminalnych w jednej z gmin powiatu wejherowskiego. Mężczyzna w związku z posiadaniem znacznej 
ilości narkotyków został tymczasowo aresztowany. Ponadto tego samego dnia, zatrzymano 29-latkę, która także posiadała narkotyki.
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Policjanci otrzymali zgłoszenie o zabójstwie kobiety, do którego do-
szło w Redzie. Na miejscu pracowali śledczy, kryminalni oraz technicy 
kryminalistyki, którzy wykonali oględziny oraz zabezpieczali ślady i do-
wody. Sprawą i ustalaniem okoliczności oraz tożsamości sprawcy zaję-
li się wejherowscy kryminalni, którzy w wyniku intensywnej pracy, na 
jednym z wejherowskich osiedli zatrzymali 63-latka mającego bezpo-
średni związek ze sprawą. Mężczyzna przebywa w policyjnym areszcie, 
do dalszej dyspozycji śledczych. Śledztwo prowadzi wejherowska pro-
kuratura.

Za przestępstwo zabójstwa grozi kara nawet dożywotniego pozbawie-
nia wolności.

Źródło: KPP Wejherowo

Zatrzymano 
podejrzanego 
w sprawie zabójstwa
REDA | Policjanci zatrzymali mężczyznę w sprawie zabójstwa 46-let-
niej kobiety. Zatrzymany mężczyzna przebywa w policyjnym areszcie 
do dyspozycji wejherowskiej prokuratury.

Wysłany na miejsce wczorajszego zdarzenia patrol zastał 
poszkodowanego chłopca wraz z ojcem, którzy zrelacjono-
wali funkcjonariuszom przebieg zdarzenia i określili rysopis 
sprawcy. Z relacji chłopaka wynikło, że bardzo agresywny 
w grupie młodych osób był jeden z mężczyzn, który oddalił 
się z całym towarzystwem w kierunku ulicy Sikorskiego.
Podczas penetracji pobliskiego terenu patrol zauwa-
żył kilkuosobową grupę osób, która na widok nadjeżdża-
jącego radiowozu rozbiegła się po okolicy. Podczas dal-
szej kontroli tego rejonu, czterdzieści minut po zdarzeniu, 
w obrębie jednej z posesji przy ulicy Sikorskiego funkcjo-
nariusze zauważyli mężczyznę odpowiadającego posia-
danemu rysopisowi jako sprawcy tego pobicia. Został on 
ujęty. Legitymowany przez strażników mężczyzna przy-
znał się do pobicia nieznanego mu chłopca. Nie umiał wy-
tłumaczyć swojego postępowania. Dalsze czynności w tej 
sprawie prowadzi policja, gdzie wcześniej poszkodowany 
z rodzicami złożył zawiadomienie.
Źródło: sm.wejherowo.pl

młoDy chłoPaK Został 
Pobity beZ PowoDu
wejherowo | Dyżurny straży miejskiej, chwilę po pół-
nocy otrzymał zgłoszenie o pobiciu młodego mężczy-
zny w obrębie ronda im. jana Piepki przy ulicy 12 mar-
ca. Zgłaszający przekazał, że idąc chodnikiem został 
zaatakowany przez grupę młodzieży.

fot. policja.pl
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Jedyną bramkę w spotkaniu 17. kolejki IV 
ligi Bytovii Bytów z Wikędem Luzino zdo-
był po dośrodkowaniu Mateusza Dąbrow-
skiego z rzutu wolnego Patryk Regulski. 
Swoje okazje mieli także Krystian Opłat-
kowski, Jacek Wicon, Jerzy Zaworski oraz 
Dąbrowski i ponownie Regulski. Dodajmy, 
że w luzińskim zespole zadebiutowali Ty-
moteusz Hirsch (rocznik 2005) oraz Ja-
kub Górniak (rocznik 2002).
-O dziwo wielu absencji, bo w meczu za-
graliśmy bez trzech podstawowych za-
wodników, fajnie to się ułożyło. Strzelili-
śmy na początku bramkę. W drugiej po-
łowie mieliśmy trochę szczęścia, bo By-
tovia trafiła w poprzeczkę i słupek. Acz-
kolwiek w końcówce meczu mogliśmy 
podwyższyć. Mieliśmy dwie stuprocen-
towe sytuacje. Szkoda, że się nie uda-
ło. I tak jestem bardzo zadowolony z gry 
i bardzo dobrej postawy dwóch młodych 
chłopaków, którzy debiutowali w zawo-
dach – powiedział na pomeczowej kon-

ferencji prasowej Maciej Pliński, trener 
Wikędu Luzino.
Komplet punktów na inaugurację wiosny 
zgarnął też WKS Gryf Wejherowo. Zawod-
nicy grający pod batutą trenera Grzego-
rza Lisewskiego u siebie pokonali Chojni-
czankę II Chojnice 3:2. Żółto-czarni już po 
10. minutach prowadzili 2:0, po trafieniach 
Mateusza Dampca i Macieja Leske. Ale 
pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 
remisowym, bo przyjezdni zdołali wyko-
rzystać dwie swoje okazje. Chojniczanka 
wyrównała po bramkach Jeremiesza Greli 
i Kacpra Sztuki. W doliczonym czasie me-
czu trzy punkty gryfitom zapewnił Maciej 
Koszałka, który gola zdobył po rzucie roż-
nym. Gryf w tym spotkaniu nie wykorzy-
stał rzutu karnego. W poprzeczkę trafił 
kapitan zespołu Sebastian Kowalski. Po-
nadto oba zespoły kończyły mecz w osła-
bieniu. Dwie żółte kartki, a w konsekwen-
cji czerwone ujrzeli Maciej Leske i Michał 
Marszałkiewicz. W całym spotkaniu sę-

dzia pokazał aż 10 żółtych kartoników.
-Troszeczkę miałem uwag do zawodni-
ków w pierwszej rundzie. Nie ukrywam, 
że bolało mnie to, że w niektórych sy-
tuacjach odpuszczaliśmy tę nogę i nie 
było mocniejszego grana. Rozmawiali-
śmy na ten temat. Chciałoby się, żeby 
tych kartek było mniej, ale piłka nożna 
jest grą kontaktową. I tak to chyba bę-
dzie wyglądało – powiedział po meczu 
Grzegorz Lisewski, trener WKS Gryfa.
Natomiast piłkarze Orkana Rumia mu-
sieli uznać wyższość Czarnych Pruszcz 
Gdański. Podopieczni szkoleniowca Jaro-
sława Formelli przegrali na wyjeździe 1:2. 
Honorowego gola dla rumian zdobył Ja-
kub Krefft.
W najbliższej kolejce Orkan podejmie 
Grom Nowy Staw (13 marca, godz. 12), Wi-
kęd Luzino zmierzy się u siebie z GKS Ko-
wale (12 marca, godz. 15), a Gryf Wejhero-
wo na wyjeździe zagra z Jantarem Ustka 
(12 marca, godz. 15).

regulsKi bohaterem wiKęDu luZino, a gryf wejherowo lePsZy oD młoDZieżowców
PiłKa nożna | gol Patryka regulskiego zapewnił zwycięstwo wikędowi luzino w inauguracyjnej kolejce rundy wiosennej w iV lidze. Z wygranej cieszyli się też piłkarze wejherowskiego 
gryfa, którzy na wzgórzu wolności ograli chojniczankę ii chojnice 3:2. 
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Tropem Wilczym – Bieg Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych to ogólnopolskie wydarzenie, w któ-
rym nie liczy się sportowa rywalizacja, czas ani 
miejsce na mecie. Najważniejszy jest wymiar hi-
storyczny biegu. Dystans liczy 1963 metry, licz-
ba ta symbolizuje rok śmierci ostatniego pol-
skiego Żołnierza Wyklętego. W skali kraju bieg 
odbywał się po raz dziesiąty, natomiast rumianie 
biegają Tropem Wilczym od 2015 r.

Uroczystość rozpoczęło przemówienie Ariela 
Sinickiego, zastępcy burmistrza Rumi. Tym ra-
zem start biegu wyznaczono przy rondzie im. 
rotmistrza Witolda Pileckiego, a meta znajdo-
wała się przed halą MOSiR-u.

Jak zwykle wśród uczestników nie zabrakło 
rodzin z dziećmi, maluchów w wózkach oraz 
osób z niepełnosprawnościami. Uczestnicy 
oprócz koszulek startowych otrzymali pamiąt-
kowe medale, gadżety oraz broszury o charak-
terze informacyjnym i patriotycznym. Orga-
nizatorzy wręczyli również nagrody specjalne. 
Otrzymali je:

najmłodsza uczestniczka: Zofia Fajtek (rocz-
nik 2020),

najmłodszy uczestnik: Antoni Groth (rocz-
nik 2020),

najstarszy uczestnik: Edmund Pałasz (rocz-
nik 1947).

Tegorocznej edycji wydarzenia towarzy-

szyła akcja charytatywna. Fundacja Wolność 
i Demokracja – ogólnopolski organizator Bie-
gu Tropem Wilczym – uruchomiła pomoc dla 
ofiar wojny na Ukrainie. Wsparcie to polega-
ło na zbiórce funduszy oraz zgłaszaniu miejsc 
noclegowych, w których uchodźcy będą mogli 
przebywać do czasu powrotu do domów.

Organizatorami biegu w Rumi były: Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rumi oraz Urząd 
Miasta.

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklę-
tych” to polskie święto państwowe obchodzone 
1 marca od 2011 roku, poświęcone upamiętnie-
niu żołnierzy antykomunistycznego i niepodle-
głościowego podziemia. Jest to wyraz hołdu za 
świadectwo męstwa, niezłomnej postawy, przy-
wiązania do tradycji niepodległościowych oraz 
krew przelaną w obronie Ojczyzny. Uchwalenie 
Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklę-
tych jest formą uczczenia ich walki i ofiary, ale 
także bólu i cierpienia, jakich doznawali przez 
wszystkie lata PRL-u i ciszy po 1989 roku.

O ustanowienie tego święta zabiegały przede 
wszystkim środowiska kombatanckie, organi-
zacje patriotyczne, stowarzyszenia naukowe, 
a także przyjaciele oraz rodziny tych, którzy 
polegli w boju, zostali zamordowani w komu-
nistycznych więzieniach lub po prostu odeszli 
już na wieczną wartę.

Data 1 marca nie jest przypadkowa. Tego 
dnia 1951 roku w mokotowskim więzieniu 
komuniści strzałem w tył głowy zamordowali 
przywódców IV Zarządu Zrzeszenia Wolność 
i Niezawisłość – Łukasza Cieplińskiego i jego 
towarzyszy walki. Byli to ostatni przedstawicie-
le ogólnopolskiej konspiracji kontynuującej od 
1945 roku dzieło Armii Krajowej.

Powojenna konspiracja niepodległościowa 
była – aż do powstania Solidarności – naj-
liczniejszą formą zorganizowanego opo-
ru społeczeństwa polskiego wobec narzuco-
nej władzy. W roku 1945, czyli okresie naj-
większej aktywności zbrojnego podziemia, 
działało w nim bezpośrednio 150-200 tysię-
cy konspiratorów. Dwadzieścia tysięcy z nich 
walczyło w oddziałach partyzanckich. Kolej-
nych kilkaset tysięcy stanowili ludzie zapew-
niający partyzantom aprowizację, wywiad, 
schronienie i łączność. Doliczyć trzeba jesz-
cze około dwudziestu tysięcy uczniów z pod-
ziemnych organizacji młodzieżowych sprze-
ciwiających się komunistom. Łącznie daje to 
grupę ponad pół miliona ludzi tworzących 
społeczność Żołnierzy Wyklętych. Ostatni 
„leśny żołnierz” ZWZ-AK, a później WiN 
– Józef Franczak „Laluś” – zginął w walce 
w październiku 1963 roku.

Źródło: rumia.eu

Pobiegli Tropem Wilczym
BIEGI | Ponad 220 osób wzięło udział w Biegu Tropem Wilczym w Rumi. W tym roku akcja miała do-
datkowy wymiar – pomoc ofiarom wojny na Ukrainie.

- Dziś nie wiemy, jak będzie rozwijała się sytuacja na Ukrainie przez 
najbliższe tygodnie. Jesteśmy jednak pewni, że nasi przyjaciele w dal-
szym ciągu będą potrzebować realnego wsparcia. Wiemy, że jesteście 
osobami wyjątkowymi, gotowymi poprzez aktywność sportową po-
móc najbardziej potrzebującym. 26 marca pobiegnijmy wspólnie na 
znak solidarności z Ukrainą, wyznaczając tym samym ścieżki sprawie-
dliwości i uczciwości. Biegiem dla Ukrainy chcemy dołożyć wszelkich 
starań, aby ludzie tacy jak my otrzymali niezbędną pomoc – mówi Da-
riusz Rewers, prezes Stowarzyszenia ULTRA WAY, organizatora redz-
kiej edycji biegu – W całej Polsce spodziewamy się nawet kilkunastu 
tysięcy biegaczy.

Wpisowe wynosi 50 zł, całość zebranych środków będzie przekazana 
na pomoc dla Ukrainy, za pośrednictwem Polskiej Akcji Humanitar-
nej. Ci, którzy nie mogą pobiec stacjonarnie, mogą wziąć udział w bie-
gu online, w dowolnym miejscu w Polsce i na świecie, za pomocą apli-
kacji mobilnej. W tym przypadku przedział czasowy wynosi od godzi-
ny 00:01 do 23:59, 26 marca.

Co należy zrobić, aby wziąć udział w Biegu dla Ukrainy?
1. Uzupełni formularz zgłoszeniowy na stronie biegdlaukrainy.pl
2. Wpłacić dowolną kwotę na zbiórkę (rekomendowana jest kwota co 

najmniej 50 PLN)  na siepomaga.pl/biegdlaukrainy
Więcej informacji i regulamin wydarzenia dostępny jest na facebo-

okowym profilu Festiwalu Biegowego ULTRA WAY.
Źródło: UM Reda

Reda dołączy do 
Biegu dla Ukrainy
BIEGI | 26 marca biegacze z całej Polski pobiegną dla Ukrainy. W Re-
dzie bieg wystartuje punktualnie o godzinie 11 na stadionie MOSiR. 
Do pokonania jest dystans 5 km, bez ścigania i pomiaru czasu.
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Trzy punkty zostają w grodzie 
Wejherowa

PIŁKA RĘCZNA | Szczypiorniści Tytanów Wejherowo udanie zrewanżowali się piłkarzom Mazura Sierpc za jesienną porażkę. W meczu 15. kolejki I ligi 
w grupie A wejherowianie przed własną publicznością wygrali 29:28 (17:13).

Mecz był pełen strat, nieprzemyślanych 
decyzji i zwrotów akcji. Obydwie drużyny 
nie ustrzegły się licznych błędów zarówno 
w obronie jak i w ataku. Początkowy frag-
ment gry to próba żółto - czerwonych zdo-
minowania przeciwnika i odskoczenia na 
jak największy wynik. Niestety, dobre in-
terwencje bramkarza gości sprawiały, że 
wynik cały czas oscylował w okolicy remi-
su. Pierwsza wyraźniejsza przewaga wejhe-
rowian miała miejsce w 18. minucie, kie-
dy to po trzech trafieniach Warmbiera, Ty-
tani odskoczyli rywalom na trzy bramki 
(9:6). Piłkarze z Sierpca nie zamierzali jed-
nak składać broni i próbowali zmniejszyć 
przewagę. Udało im się to na trzy minuty 
przed zakończeniem pierwszej połowy kie-
dy to po trafieniu Listkowskiego przegry-
wali jedną bramką (13:14). Ostatnie mi-
nuty to jednak popis żółto - czerwonych. 
Swoje trafienia zanotowali: Pohnke, Jurkie-
wicz oraz Radosław Sałata i Tytani do prze-
rwy prowadzili (17:13).

Druga część spotkania ponownie zaczę-
ła się od niedokładnych dograń i rzutów 
zarówno gospodarzy jak i gości. Pierw-
sza bramka padła dopiero po upływie 
sześciu minut, a w dalszej części spotka-
nia zawodnicy bardziej pilnowali wyni-

ku niż skupiali się na powiększeniu prze-
wagi. Na dziewięć minut przed zakończe-
niem spotkania wejherowianie prowadzi-
li z Mazurem 28:23 i wydawać by się mo-
gło, że spokojnie dowiozą zwycięstwo. Nic 
bardzie mylnego. Goście rozpoczęli po-
ścig, trafili pięć bramek, tracąc zaledwie 
jedną i na dwadzieścia sekund przed za-
kończeniem meczu przegrywali zaledwie 
(28:29). Takim też wynikiem skończyło 
się to spotkanie bowiem Tytani nie straci-
li piłki w ostatnich sekundach gry. Dzięki 
temu zwycięstwu utrzymali się na czwar-
tym miejscu w ligowej tabeli.

-Na wstępie dziękuję i gratulację posta-
wy drużynie gości. Ja z gry swoich zawod-
ników nie za bardzo jestem zadowolo-
ny z tego względu, że dając możliwość gry 
wszystkich graczom liczyłem, że dowio-
zą tą przewagę sześciu bramek – powie-
dział po meczu Robert Wicon, trener Tyta-
nów Wejherowo. - Niestety, kilka razy pa-
dły jakieś dziwne decyzje przeciwnik gra-
jąc ambitnie zbliżył się do nas. Zwycięstwo 
i trzy punkty oczywiście cieszą no i to, że 
mamy cały czas pełną halę kibiców. Pew-
nie gdybyśmy wygrali dziesięcioma bram-
kami to nie byli by tak zadowoleni jak to, 
że wygraliśmy jedną bramką. Był to mecz 

walki z mnóstwem błędów zarówna po na-
szej stronie jak i przeciwnika, ale cieszymy 
się z wygranej.

-Gratuluję zwycięstwa gospodarzom. Był 
to mecz walki, ambicji, biegania i błędów. 
Nam zabrakło chyba troszeczkę zimnej 
krwi w końcówce bo można było wywal-

czyć remis. Był taki moment, że nasi prze-
ciwnicy trochę się pogubili, młodzi zawod-
nicy wzięli ciężar gry na siebie, popełni-
li trochę błędów, ale myśmy tego nie wy-
korzystali bo również popełniliśmy błę-
dy w końcówce – powiedział z kolei Marek 
Listkowski, trener Mazura Sierpc.

Wejherowianie wystąpili w składzie: No-
wosad, Cholcha - Warmbier (6), Jurkie-
wicz (6), Pohnke (4), R.Sałata (3), Bartoś 
(3), Przymanowski (3), Maksymilian Sa-
łata (1), Mikołaj Sałata (1), Wejher (1), 
Rompa (1), Szafrański, M.Wicki, R. Wic-
ki, Pałkowski.

fo
t. 

Ty
ta

ni
 W

ej
he

ro
w

o

W niedzielę, 6. marca odbył się Bieg Tro-
pem Wilczym zorganizowany przez 18. Woj-
skowy Oddział Gospodarczy w Wejhero-
wie. Impreza związana była z obchodzo-
nym 1. marca Dniem Żołnierzy Wyklętych. 

W biegu udział wzięło wielu mieszkańców 
gminy Wejherowo, w tym wójt Przemysław 
Kiedrowski oraz radni - Przemysław Bujak 
i Wojciech Kuziel.
Źródło: UG Wejherowo

bieg troPem wilcZym Ku cZci 
żołnierZy wyKlętych
biegi | walczyli przeciwko sowietyzacji Polski jako ruch partyzancki. w obecnych cza-
sach na ich cześć organizuje się różne uroczystości.

fot. UG Wejherowo

Zawody, jak zawsze, obfitowało 
w wielkie emocje i o zwycięstwach 
decydowało detale. Ostatecznie naj-
lepszą drużyna turnieju okazał się 
zespół LZS Sołecka Milwino, któ-
ry w finale pokonał , po serii rzu-
tów karnych, najmłodszy zespół za-
wodów, LZS Sołecka Kębłowo. Na 
trzecim miejscu zmagania zakoń-
czył LZS Błyskawica Luzino, który 
1:0 pokonał w „małym finale” LZS 
Sołecka Robakowo.

Po zakończeniu turnieju nagrody 
wręczał, Bartłomiej Formela, Prze-
wodniczący Rady Gminy Luzino, 
który oprócz pucharów i medali 
ufundował nagrody niespodzianki 
oraz posiłki dla zawodników. Wrę-
czono również nagrody indywidu-
alne: Najlepszym bramkarzem zo-
stał: Łukasz Kobiela – LZS Sołecka 
Kębłowo, najlepszym zawodnikiem 
Nikodem Małaszycki – LZS Bły-
skawica Luzino. Oddzielną nagro-
dę specjalną otrzymał najbardziej 
doświadczony zawodnik imprezy: 
Zbigniew Gruba– LZS Sołecka Mil-
wino oraz Kazimierz Magulski, naj-
bardziej aktywny bramkarz sezonu 
halowego, który uczestniczy w wie-
lu turniejach piłkarskich. Podzięko-
wania otrzymali również : Sędzio-
wie – Mirosław Miotk, Radosław 
Sikora oraz opieka medyczna – Ra-
fał Wróblewski, Imprezę wzorowo 

zorganizował Witold Dąbrowski 
z GOSRiT Luzino.

Warto dodać, że Bartłomiej For-
mela otrzymał, z rąk Piotra Klecha 
prezesa Pomorskiego LZS, Medal 
75-lecia LZS za wieloletnie wspar-
cie sportu w środowisku wiejskim.
Grupa a Wyniki
LZS Sołecka Kochanowo –LZS Trak 
Barłomino 1:1
LZS Błyskawica Luzino – LZS So-
łecka Robakowo I 1:0
LZS Sołecka Robakowo I – LZS 
Trak Barłomino 1:0
LZS Sołecka Kochanowo- LZS Bły-
skawica Luzino 1:1
LZS Błyskawica Luzino – LZS Trak 
Barłomino 1:0
LZS Sołecka Robakowo -LZS Sparta 
Kochanowo 1:1
Gr a Tabela
1 LZS Błyskawica Luzino pkt 7 br 
3-1
2 LZS Sołecka Robakowo I pkt 4 br 
2-2

3 LZS Sparta Kochanowo pkt 3 br 
3-3
4 LZS Trak Barłomino pkt 1 br 1-3
Grupa B Wyniki
LZS Sołecka Milwino – LZS Sołecka 
Robakowo II 2:0
LZS Sołecka Kębłowo – LZS Sołec-
ka Robakowo II 4:0
LZS Sołecka Kębłowo – LZS Sołec-
ka Milwino 1:1
Gr B Tabela
1 LZS Sołecka Kębłowo pkt 4 br 5-1
2 LZS Sołecka Milwino pkt 4 br 3-1
3 LZS Sołecka Robakowo II pkt 0 
br 0-6
Półfinały

LZS Sołecka Milwino – LZS Bły-
skawica Luzino 1:1 karne 3:2

LZS Sołecka Kębłowo – LZS So-
łecka Robakowo I 0:0 karne 4:3

Mecz o III miejsce
LZS Błyskawica Luzino- LZS So-

łecka Robakowo I 1:0
Finał

LZS Sołecka Milwino – LZS So-
łecka Kębłowo 0:0 karne 3:2

1. LZS Sołecka Milwino
2. LZS Sołecka Kębłowo
3. LZS Błyskawica Luzino
4. LZS Sołecka Robakowo I
5. LZS Sparta Kochanowo
6. LZS Trak Barłomino
7. LZS Sołecka Robakowo II

źródło: GOSRiT Luzino

Koniec sezonu halowego
PIŁKA NOŻNA | Na zakończenie sezonu halowego już tradycyjnie odbywa się Turniej o Puchar Przewodniczą-
cego Rady Gminy Luzino dla drużyn soleckich. Tym razem w imprezie, na Hali GOSRiT, rywalizowało 7 drużyn.
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