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Burmistrz 
wręczył nagrody 
sportowcom

W sumie nagrodzono i wyróżniono 39 zawodni-
ków, trenerów i działaczy sportowych. Uroczystość 
wręczenia nagród odbyła się 17 marca w auli Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Redzie.

Nagrody i wyróżnienia Burmistrza Miasta Redy za 
osiągnięte wyniki sportowe i osiągnięcia w działalno-
ści sportowej mogą być przyznawane osobom fizycz-
nym, które są mieszkańcami Gminy Miasto Reda lub 
działają w klubach sportowych i innych organizacjach 
pozarządowych z siedzibą na terenie Gminy Miasto 
Reda. Mogą mieć formę finansową lub rzeczową.

- Mamy nadzieję, że w taki sposób możemy wyrazić 
uznanie dla ciężkiej pracy, wytrwałości i systematyczno-
ści, jakie towarzyszą każdemu osiągniętemu wynikowi 

sportowemu, każdemu medalowi i każdemu udanemu 
startowi w zawodach – mówił Krzysztof Krzemiński – 
Niech nasi sportowcy będą inspiracją i przykładem dla 
najmłodszych, a działacze i trenerzy jak najdłużej cieszą 
się sukcesami swoich wychowanków.

Nagrody finansowe otrzymało siedemnastu zawod-
ników oraz pięciu trenerów i działaczy sportowych. 
Wyróżnionych zostało odpowiednio piętnastu za-
wodników i dwóch trenerów.

Nagrody i wyróżnienia wręczali Burmistrz Miasta 
Redy Krzysztof Krzemiński, Zastępca Burmistrza 
Miasta Redy Łukasz Kamiński oraz Wiceprzewodni-
czący Rady Miejskiej w Redzie Andrzej Byczkowski.

Źródło: UM w Redzie

REDA | Jak co roku, po zapoznaniu się z propozycjami Komisji opiniującej, 
Burmistrz Miasta Redy przyznał nagrody i wyróżnienia za osiągnięte wyniki 
sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej w roku ubiegłym.
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Na benefis złożył się monodram pt. 
„Amatorskie przygody ze sceną star-
szego pana” wg scenariusza i reżyserii 
Wandy Kanteckiej oraz gwiazdy benefisu. 
Po półtoragodzinnym występie, na który 
składały się m.in. fragmenty ról z wielu 
spektakli w wykonaniu Kazimierza Wójcika 
z ostatnich 7 lat, w tym także jego wierszy 
satyrycznych, bohater spotkania otrzymał 
mnóstwo oklasków i gratulacji.
Wśród składających życzenia i kwiaty byli 
m.in. zastępca prezydenta miasta Wejhero-
wa Arkadiusz Kraszkiewicz, wicestarosta 
wejherowski Jacek Thiel, dyrektorki wejhe-
rowskich bibliotek Ewelina Magdziarczyk-
Plebanek i Barbara Gusman, prezes SWUTW 
Krystyna Laskowska i inni. Rodzynkiem 
benefisu był tort okolicznościowy z podobi-
zną Kazimierza Wójcika.
Zastępca prezydenta miasta Arkadiusz 
Kraszkiewicz składając gratulacje z okazji 
80. urodzin Kazimierzowi Wójcikowi wyraził 

uznanie za to, że potrafi - mimo wielu pasji 
i zainteresowań,   znaleźć czas na wszystko 
m.in. twórczość poetycką, występy sce-
niczne, sport, morsowanie, aktywny udział 
w zajęciach Stowarzyszenia WUTW, a także 
pomoc znajomym w rozwiązywaniu proble-
mów technicznych.
- Liczymy nadal na pańską aktywność 
w życiu kulturalnym i publicznym naszego 
miasta – powiedział Arkadiusz Kraszkiewicz 
składając najlepsze gratulacje i życzenia Ka-
zimierzowi Wójcikowi w imieniu Prezydenta 
Miasta Wejherowa oraz swoim własnym.
Był to bardzo miły wieczór artystyczny 
z mnóstwem okazji do wspomnień z bogatej 
działalności aktorstwa amatorskiego w wy-
konaniu Kazimierza Wójcika, której nie po-
wstydził by się profesjonalny aktor. W trakcie 
występów trwała zbiórka na rzecz Hospicjum 
pw. św. Judy Tadeusza w Wejherowie oraz na 
pomoc Ukrainie.
Źródło: UM Wejherowo

Benefis Kazimierza WójciKa
WejheroWo | W auli i Liceum ogólnokształcącego nr 1 im. Króla jana iii sobieskiego miał 
miejsce benefis z okazji 80. urodzin Kazimierza Wójcika z grupy teatralnej srebrna nitka 
działającej przy stowarzyszeniu Wejherowski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wejherowie. 

fot. UM Wejherowo

To pierwsza taka instalacja na Pomorzu. Jest to 
model ludzkich płuc filtrujący zanieczyszczenia z po-
wietrza, które osadzają się na białej przepuszczalnej 
tkaninie. O przekroczeniu dopuszczalnych norm in-
formuje również sygnalizator świetlny i dźwiękowy. 
Odczyty czujników jakości powietrza można śledzić 
na wyświetlaczu. Dzięki temu mieszkańcy mogą na-
ocznie przekonać się, jakiej jakości powietrze wnika 
do ich płuc. To kolejna odsłona akcji Polskiego Alar-

mu Smogowego “Zobacz, czym oddychasz!”. Instala-
cja powstała dzięki wspólnej inicjatywie Wejherow-
skiego Alarmu Smogowego i Powiatowego Zespołu 
Szkół nr 4 w Wejherowie.

– Edukacyjny aspekt akcji Wejherowskiego Alarmu 
Smogowego jest bardzo ważny, gdyż obrazuje rze-
czywisty problem, jakim jest stan powietrza -mówi 
Krzysztof Krzemiński, burmistrz Redy – W naszym 
mieście prowadzimy szereg długofalowych działań 
na rzecz poprawy stanu powietrza, realizujemy Plan 
Gospodarki Niskoemisyjnej, rozbudowujemy i mo-
dernizujemy miejską sieć ciepłowniczą, zachęcamy 
mieszkańców do wymiany przestarzałych pieców. 
W życie właśnie weszła uchwała Rady Miejskiej, 
umożliwiająca udzielenie dotacji 5000 złotych ze 
środków gminnych na zastąpienie „kopciucha” no-
woczesnym i ekologicznym źródłem ogrzewania. 
Problemem wciąż jest zjawisko palenia odpadów 
w domowych piecach i bardzo mam nadzieję, że pro-
wadzone działania edukacyjne w końcu przyniosą 
efekty.

Te pierwsze na Pomorzu mobilne płuca ruszyły 
w trasę 5 listopada. Do tej pory odwiedziły Gościcino, 
Bolszewo, Wejherowo, Luzino i Rumię. W Redzie już 
pierwszego dnia instalacja została odwiedzona przez 
uczniów Szkoły Podstawowej nr 5, którzy wysłuchali 
ciekawej lekcji ekologii.

Źródło: UM w Redzie

Działanie to ma na celu przeciwdziała-
niu zmianom klimatycznym i poprawie-
niu jakości powietrza. Rośliny doskonale 
filtrują powietrze z pyłów co korzystnie 
wpłynie na jego stan w ruchliwym 
mieście. Każde dodatkowe drzewo czy 
krzew to nowe miejsca do schronienia 
się przed upałem. Akcja stanowi też 
odpowiedź na rosnące oczekiwania nas 
wszystkich względem najbliższego oto-
czenia – „więcej zieleni, mniej betonu”.

Aby dołączyć do inicjatywy wystarczy 
przekazać dowolną kwotę na zakup ro-
ślin, usługę ich posadzenia lub przygo-
towania terenu zielonego. Sponsor może 
też osobiście uczestniczyć w posadzeniu 
drzewa lub krzewu. Więcej informacji 
dostępnych jest na facebookowym pro-
filu Miasto Rumia.

Źródło: Miasto Rumia/fb
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Mobilne płuca stanęły w Redzie

Akcja „Zieleń na mur – beton”

REDA | Przed Urzędem Miasta w Redzie stanęły tzw. mobilne płuca, czyli instalacja mierząca stan 
zanieczyszczenia powietrza. To inicjatywa Stowarzyszenia „Wejherowski Alarm Smogowy”.

RUMIA | Władze miasta wraz z lokalnymi przedsiębiorcami i darczyńcami planują do końca roku 
zasadzić na terenie całego miasta wiele drzew i krzewów. Najwięcej nasadzeń będzie skupionych przy 
ruchliwych ciągach komunikacyjnych.
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Tradycyjnie pod obeliskiem poświęcone-
mu pamięci Papieża Polaka delegacje orga-
nizacji rzemieślniczych i kupieckich wraz 
z władzami miasta Wejherowa i powiatu 
wejherowskiego złożyły kwiaty. Po ich zło-
żeniu uczestnicy uroczystości wzięli udział 
w Mszy św. odprawionej w kolegiacie przez 
miejscowych księży w intencji środowiska 
rzemieślniczego.

W uroczystości wzięli udział m.in. prezy-
dent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, za-
stępca prezydenta Arkadiusz Kraszkiewicz, 
starosta wejherowski Gabriela Lisius, wice-
starosta Jacek Thiel, poseł Kazimierz Ploc-
ke, prezes cechu Ryszard Pionk, honorowy 
prezes cechu Brunon Gajewski, a także de-
legacje rzemieślnicze z okolicznych miej-
scowości i młodzież Niepublicznej Szkoły 

Rzemiosł w Wejherowie.
Podczas spotkania w sali „Atlantic” rozma-

wiano o rozwoju szkolnictwa zawodowego 
w Wejherowie i sukcesie wejherowskich rze-
mieślników, jakim jest nowy budynek dydak-
tyczny Niepublicznej Szkoły Rzemiosł wybu-
dowany za około 9 mln zł. Szkoła kształci 
obecnie 730 uczniów w 20 zawodach.

Źródło: UM Wejherowo

Rozwiązanie to znacząco odciąży cen-
trum miasta i zmniejszy korki również 
w zachodniej części Wejherowa. Obecnie 

na 500-metrowym odcinku w środkowej 
części nowo budowanej ulicy układana 
jest nawierzchnia asfaltowa.

- Dlaczego nawierzchnia układana jest 
od środkowego fragmentu ulicy odcin-
ka? Wynika to z technicznych uwarunko-

wań, ponieważ na początkowym odcinku 
od ul. Strzeleckiej i od ul. Sucharskiego 
konieczna jest przebudowa sieci gazowej, 
którą można wykonać w okresach mniej-
szego zapotrzebowania na gaz tzn. od 
maja do września – mówi Beata Rutkie-
wicz, zastępca prezydenta Wejherowa ds. 
rozwoju miasta. – Prace budowlane prze-
biegają zgodnie z harmonogramem, ale 
trzeba podkreślić, że prace prowadzone 
są w terenie „dzikim” – trudnym i pagór-
kowatym, a ich zakres jest rozległy. Przy-
pomnijmy, że w ramach tej inwestycji zo-
stało wybudowane rondo na połączeniu 
nowo budowanego połączenia drogowe-
go z ul. Strzelecką. Trwają również prace 
przy zabezpieczeniu stateczności skarp 
wykopu na odcinku leśnym oraz prace 
brukarskie na odcinku od ul. Sucharskie-
go do ściany lasu. Mieszkańców prosimy 
o powstrzymanie się od spacerowania 
po nowej trasie pomimo pięknej pogo-
dy i walorów widokowych z nowej drogi 
wciąż jest to teren budowy.

W ramach inwestycji, której zakończe-
nie zaplanowane jest na koniec 2022 r. 
powstanie droga o dł. prawie 900 m, sieć 
kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wo-
dociągowej, teletechnicznej, elektroener-
getycznej, oświetleniowej. Wybudowane 

zostaną przejścia dla zwierząt, zbiornik 
retencyjny i ekran akustyczny oraz dwie 
zatoki autobusowe i zjazdy na tereny le-
śne, które połączone zostaną z istniejący-
mi drogami leśnymi. Rozbudowany został 
już odcinek ul. Strzeleckiej wraz z budową 
ronda, chodnika i ścieżki rowerowej.

jedna z WieLU W Tej Kadencji
Realizowana inwestycja jest jedną z wie-

lu w tej kadencji. Dotychczas miasto wy-
budowało m.in. Węzeł Wejherowo (Kwia-
towa) z dużym parkingiem przy dworcu 
PKP i tunelem pod torami kolejowymi, 
halę sportową przy Szkole Podstawowej 
nr 5, parking przy wejherowskim szpitalu 
(obok lądowiska), Park Cedron, ul. Kar-
nowskiego wraz z rondem, ulice z płyt 
drogowych. Wykonano termomoderniza-
cję kilku budynków komunalnych.

Trwa realizacja ważnych inwestycji m.in. 
budowy ul. Necla i ul. Gryfa Pomorskiego, 
przebudowa ul. Kopernika wraz z kwar-
tałem podwórek, rewitalizacja Parku 
Kaszubskiego, budowa Wodnych Ogro-
dów. Prowadzone są remonty budynków 
i zagospodarowanie podwórek razem ze 
Wspólnotami Mieszkaniowymi i Wejhe-
rowską Spółdzielnią Mieszkaniową.

Źródło: UM Wejherowo

Budowa łącznika między ulicami 
wchodzi w kolejną fazę

WEJHEROWO | Nowa droga połączy ul. Strzelecką z ul. Sucharskiego, a następnie poprzez wybudowany już Węzeł „Działki” z krajową „szóstką”.
 Powstające połączenie drogowe przejmie ruch zmierzający do Wejherowa z powstającej właśnie Trasy Kaszubskiej.
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Święto wejherowskiego rzemiosła
WEJHEROWO | Z okazji Święta Rzemiosła przypadającego 19 marca w dniu imienin patrona rzemieślników Świętego Józefa, barwny 
pochód z orkiestrą i sztandarami przemaszerował ulicami Wejherowa: Strzelecką, 3 Maja i Kościuszki na Skwer im. Jana Pawła II.
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Kazimierz Wójcik jest Małopolaninem, jednak od po-
nad 20 lat mieszka w Wejherowie. Z zamiłowania zaj-
muje się amatorską grą aktorską od prawie dekady. 
Występował na wielu scenach, w tym na deskach Te-
atru Szekspirowskiego w Gdańsku. Brał także udział 
w filmach, m. in. u Konrada Kosycarza oraz w filmie 
„Piaśnica”, w reżyserii Mariusza Sławińskiego, zrealizo-
wanym przez Muzeum Piaśnickie w Wejherowie. Jest 
czynnym działaczem Stowarzyszenia Wejherowskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, aktywnie uczestniczy 
w życiu społecznym i kulturalnym naszego miasta.
Przygotowanie monodramu zatytułowanego „Ama-
torskie przygody z teatrem starszego pana” (scenariusz 
i reżyseria Wanda Kantecka i Kazimierz Wójcik), za-
jęło wiele miesięcy, angażując przy tym wiele osób. Ze 
względu na dużą skalę wydarzenia i dzięki uprzejmości 
dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejhero-
wie, Katarzyny Bojke, próby jak i sam benefis, odbyły 
się w auli liceum.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się wicestarosta 
Jacek Thiel oraz zastępca prezydenta Wejherowa Ar-
kadiusz Kraszkiewicz, którzy podziękowali jubilatowi 
za lata współpracy i docenili jego zaangażowanie oraz 
wkład w życie społeczności lokalnej. Dyrektor Powia-
towej Biblioteki Publicznej w Wejherowie Barbara Gu-
sman wręczyła Kazimierzowi Wójcikowi pamiątkową 
statuetkę. Nie zabrakło też wystąpień licznie przybyłych 
słuchaczy SWUTW, przyjaciół oraz rodziny jubilata.
Podczas  benefisu zorganizowana została  zbiórka na 
rzecz Hospicjum Św. Judy Tadeusza w Wejherowie, 
a także w związku z trudną sytuacją na Ukrainie prze-
prowadzono  zbiórkę na rzecz uchodźców.
Źródło: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie fo
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Starszy Pan i przygoda z teatrem
WEJHEROWO | W piątek 18 marca, w auli Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie, odbył się benefis z okazji 80. urodzin Kazimierza Wójcika. 
Z tej okazji organizator, Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie, przygotował monodram w wykonaniu jubilata.
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Powiatowy Cech Rzemiosł w Wejhero-
wie świętował dzień św. Józefa. Przez uli-
ce miasta przeszedł uroczysty przemarsz 
pocztów sztandarowych. Uczestnicy wy-
darzenia złożyli kwiaty pod pomnikiem 
św. Jana Pawła II i ś.p. ks. Bogusława Żu-
rawskiego. Następnie w kolegiacie wejhe-
rowskiej odbyła się Msza święta w intencji 
środowiska rzemieślniczego.

- Po przerwie spowodowanej pandemią 
koronawirusa, gdy COVID-19 znacząco 
odpuścił postanowiliśmy przygotować 
uroczystość św. Józefa- patrona rzemieśl-
ników w całej okazałości. To była dosko-
nała okazja, by rzemieślnicy poszczegól-
nych branż mogli się spotkać również 
z władzami samorządowymi, miasta, 
starostwa, województwa czy posłami. 
Obecność szeregu gości było podkre-
śleniem ważności, dowartościowaniem 
warsztatu pracy ludzi, którzy działają 

dla społeczności lokalnej - podkreśla Ry-
szard Pionk, prezes powiatowego Cechu 
Rzemiosł w Wejherowie.

W tym trudnym okresie na wysokości 
zadania stanęli rzemieślnicy z branży 
spożywczej, którzy na co dzień zaopa-
trują społeczność w żywność. Przez cały 
ten okres utrzymywali załogę w gotowo-
ści, dbali o jej bezpieczeństwo sanitarne, 
w efekcie w sklepach nie zabrakło żyw-
ności. 

- To był wielki wysiłek z ich strony- pod-
kreśla Pionk.

Zakłady rzemieślnicze to nie tylko 
usługi czy produkcja, ale również miej-
sca praktycznej nauki zawodu. Mistrzo-
wie w swoich warsztatach przekazują 
młodym adeptom rzemiosła fachową 
wiedzę, fachowe metody wykonywania 
usług dla klientów a wraz z nimi tradycje 
i zwyczaje rzemieślnicze.

- Zajęcia teoretyczne odbywają się 
w NSRz. im, św. Józefa w Wejherowie. 
Z roku na rok liczba uczniów się zwięk-
sza. Obecnie kształci się w niej 730 
uczniów. To wskazuje na to, że zainte-
resowanie zawodami i naszą szkołą jest 
duże, zwłaszcza, że nie tylko kładziemy 
nacisk na doskonalenie kadry, ale i na za-
plecze edukacyjne. Mamy nowy budynek 
dydaktyczny wyposażony w nowoczesny 
sprzęt, dzięki któremu uczniowie mogą 
zdobyć wiedzę i umiejętności na wyso-
kim poziomie- podkreśla prezes wejhe-
rowskiego Cechu.

Ryszard Pionk jednak nie ukrywa, że 
przed rzemieślnikami nadal stoi wie-
le wyzwań, które niepokoją. To między 
innymi założenia „Polskiego Ładu", któ-
re mogą powodować duże koszty, czy 
wzrost cen energii i gazu, co może utrud-
nić utrzymanie zakładów.

Święto Rzemiosła — po trudnym 
okresie z nadzieją na przyszłość

POWIAt | Po dwuletniej przerwie — spowodowanej pandemią- wejherowscy rzemieślnicy ponownie mogli uroczyście świętować dzień św. Józefa 
- patrona ludzi racy. Była to okazja nie tylko do podsumowania ciężkiego okresu związanego z obostrzeniami, ale także do przekazania władzom 
problemów, z którymi borykają się rzemieślnicy.
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Dziewięcioletnia Marcelinka 
urodziła się z przepukliną 
oponowo-rdzeniową. Wyma-
ga nieustannej rehabilitacji 
i specjalistycznej opieki. Dla 
dziewczynki, zorganizowano 
bieg charytatywny w wej-
herowskim parku, w którym 
uczestniczył m.in. Arkadiusz 
Kraszkiewicz, zastępca pre-
zydenta Wejherowa. Wszyst-
kie środki z opłat startowych 
zostały przekazane na 
leczenie dziewczynki.
Charytatywną imprezę 
rozpoczął o godz. 11 marsz 
Nordic Walking na dystansie 
5 km, o godz. 12 wystarto-

wał bieg dzieci na dystan-
sie 200-800 m, a o godz. 
13 bieg dla dorosłych na 
dystansie 5 km.
Jak mówi Monika Formella, 
współorganizatorka wy-
darzenia, w biegu i marszu 
Nordic Walking wzięło udział 
250 osób. Ten dzień był 
szczególny dla Marcelinki, 
bo wspólnie świętowano jej 
urodziny. Marcelinka jest 
wielką fanką Myszki Miki, 
stąd też wśród biegaczy 
wiele osób - dzieci i doro-
słych - było przebranych za 
tę postać.
Źródło: UM Wejherowo

PoBiegLi dLa chorej marceLinKi
WejheroWo | 250 osób wzięło udział w niedzielnym biegu charytatywnym dla marcelinki. Bieg odbył się w wejherow-
skim parku, a organizatorem wydarzenia była grupa "Pomaganie jest takie proste".

fot. UM Wejherowo

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Rumi

Burmistrz Miasta Rumi informuje, że stosownie 
do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 
z 2021r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz Zarządzenia 
Nr 1361/92/2022 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 
09.03.2022r., w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy 
ul. Sobieskiego 7, wywieszony został, na okres 21 
dni, wykaz obejmujący nieruchomości położone 
w Rumi, stanowiące własność i będące we 
władaniu Gminy Miejskiej Rumia, przeznaczone 
do dzierżawy w formie bezprzetargowej. 
Przedmiotowy wykaz zamieszczony został 
również na stronie internetowej Urzędu Miasta 
Rumi: http://bip.rumia.pl/

Rumia, 09.03.2022r.

OGłOSZeNie 77/2022/DB

OGłOSZeNie 1/2022/DB

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, na okres 21 dni, wykaz 
nr iV/2022 nieruchomości stanowiącej własność 
Skarbu Państwa, położonej w Strzebielinie gm. 
łęczyce, przeznaczonej do zbycia w drodze 
przetargu ustnego ograniczonego.

Wykaz wywieszono w dniu 21 marca 2022 r.

OGłOSZeNie 76/2022/DB

Na wystawie będzie można oglądać ponad 35 żywych okazów. Wśród 
nich m.in. jednego z najniebezpieczniejszych pająków świata Latrodec-
tushasselti – czarna wdowa, a także jednego z największych gatunków 
ptasznika Theraphosastirmi czy zmieniające kolor skorpiony.

Ekspozycja pozwoli zgłębić wiedzę o niezwykłych stworzeniach oraz 
zobaczyć z bliska egzotyczne gatunki, rzadko spotykane w życiu co-
dziennym. Podczas wystawy jej opiekun odpowie na wszystkie pytania, 
oprowadzi i zainteresuje ciekawostkami ze świata pajęczaków.

O każdej pełnej godzinie można potrzymać najbardziej łagodnego 
ptasznika na ręce. Bliski kontakt z żywymi okazami, może być dla nie-
których z sposobem na przełamanie negatywnych stereotypów oraz fo-
bii towarzyszących wizerunkowi pająka, czy skorpiona.

Odwiedzający wystawę będą mieć możliwość fotografowania oraz fil-
mowania wszystkich prezentowanych okazów. Zwierzęta będą zamknięte 
w szklanych terrariach, które zapewniają oglądającym bezpieczeństwo.

Ekspozycja czynna jest do 27 marca 2022 r. w godzinach od 10.00 do 
18.00, w MDK Rumia. Więcej informacji dostępnych jest na facebooko-
wym profilu Wystawa Pająków oraz MDK Rumia.

źródło: Wystawa Pająków/fb

Wystawa żywych 
pająków i skorpionów
RUMIA | Tak bliskie spotkanie z tymi zwierzętami należeć będzie 
do odważnych, jednak chętni chcący pozbyć się swojego strachu też 
są zaproszeni.

Organizacje pozarządowe tj. kluby sporto-
we, stowarzyszenia i fundacje działające na te-
renie gminy  mają na celu poprawienie jakości 
Naszego życia, rozwoju społecznego oraz in-
tegracji. Środki dotacyjne, w wysokości pona 
500 tys. złotych, przekazywane z budżetu 
gminy Szemud stanowią wsparcie realizacji 
zadań publicznych. Zatem realizatorzy zadań 
zobowiązani są partycypować w kosztach ich 
realizacji. Najważniejszym i najbardziej po-
zytywnym rezultatem działań organizacji jest 
praca wolontariuszy i integracja społeczna. 
Zawieranie nowych znajomości i budowanie 
przyjaźni wśród osób korzystających z ofert 
klubów, fundacji i stowarzyszeń jest wysoką 
wartością dodaną do uczestnictwa w zadaniu 
(zajściach, koncercie, spotkaniu). Organizacje 

otrzymały wspracie na: sport (200 tys. zł), re-
habilitacje zdrowotną i społeczną (100 tys. zł), 
przeciwdziałania alkoholizmowi (220 tys. zł), 
na upowszechnienie kultury (25 tys. zł) oraz 
kolonie i obozy 15 tys. zł.

Życząc wszystkiego dobrego i pozytywnego 
Wójt Gminy Szemud serdecznie dziękuje oso-
bom pracującym społecznie na rzecz realizacji 
zadań publicznych i za podejmowane inicjatywy.

Źródło: UG Szemud
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Dotacje rozdysponowane, umowy 
podpisane
GMINA SZEMUD | Z wielką satysfakcją Wójt 
Gminy Szemud podpisał umowy dotacyjne 
na realizację zadań publicznych zleconych 
w 2022 roku organizacjom pozarządowym.
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Lasy wchodzące w skład Trójmiejskiego Par-
ku Krajobrazowego, położone w granicach 
powiatu wejherowskiego, są pod zarządem 
Nadleśnictwa Gdańsk, które wyznaczyło 
kilka miejsc, gdzie rozpalenie ogniska jest 
możliwe w legalny i bezpieczny sposób.
Miejsca ogniskowe są bezpłatne, nie trzeba 
wcześniej zgłaszać chęci do ich rozpalenia. 
Miejsce na ognisko jest wydzielone w postaci 
kręgu otoczonego kamieniami. Drewno nale-
ży zapewnić we własnym zakresie, nie można 
korzystać z chrustu czy gałęzi znajdujących 
się w pobliskim lesie. Wygenerowane śmieci 
trzeba uprzątnąć i zabrać ze sobą.
Rozpalanie ogniska może stanowić poważ-
ne zagrożenie pożarowe dla lasów, dlatego 
należy pamiętać o kilku zasadach:

jeśli krąg ogniskowy jest uszkodzony bądź •	
naruszony, powinno się go obłożyć kamie-
niami, co zapobiega rozsunięciu się palonego 
materiału,

należy też mieć przy sobie sprzęt umożli-•	

wiający natychmiastowe ugaszenie ognia. Po 
wypaleniu się ogniska trzeba je dokładnie 
zalać wodą i zasypać piaskiem,

warto mieć przy sobie sprawny środek •	
łączności – na wypadek konieczności we-
zwania pomocy.
A oto kilka malowniczych miejsc, na biesiadę 
przy ognisku:

na polu namiotowym nad j. Wyspowo,•	
w "Młynkach" obok Gniewowa,•	
na parkingu przy Zagórskiej Strudze •	

w Rumi, pomiędzy leśnictwem Stara Piła 
a osadą Piekiełko (na zdjęciu),

na parkingu prowadzącej do Sopieszyna •	
ul. Wejherowskiej,

na polu biwakowym przy j. Borowo (jezioro •	
jest dzierżawione, korzystanie z miejsc ogni-
skowych może podlegać opłatom).
Uwaga! Rozpalanie ogniska w lesie poza 
miejscem wyznaczonym zagrożone jest man-
datem karnym o wysokości 500 zł.
Źródło: rumia.eu

gdzie W TPK LegaLnie rozPaLisz ognisKo?
PoWiaT | mamy wiosnę a zaraz potem lato, za czym idzie chęć spędzenia czasu na świe-
żym powietrzu, w miłym towarzystwie czy z rodziną przy ognisku. W obrębie Trójmiej-
skiego Parku Krajobrazowego, obejmującego teren naszego powiatu, są miejsca gdzie 
można zorganizować taką atrakcję.

fot. rumia.eu

W wejherowskim urzędzie odbyło się 
pierwsze spotkanie sygnatariuszy poro-
zumienia, które 11 lutego br. podpisało 
dziesięć lokalnych samorządów w związ-
ku z planowaną budową pierwszej pol-
skiej elektrowni jądrowej na Pomorzu, 
w gminie Choczewo. Trzy powiaty – wej-
herowski, pucki i lęborski, sześć gmin 
wiejskich – Choczewo, Gniewino, Łęczy-
ce, Krokowa, Nowa Wieś Lęborska, Wic-
ko oraz miasto Łeba postanowiły wspól-
nie działać na rzecz swoich mieszkańców 
i wzajemnie współpracować w obliczu 
realizacji tej inwestycji. W wydarzeniu 
wziął udział Sekretarz Stanu w Kancela-
rii Prezesa Rady Ministrów, Pełnomoc-
nik Rządu do spraw Strategicznej Infra-
struktury Energetycznej Piotr Naimski 
oraz Prezes Zarządu Polskie Elektrownie 
Jądrowe Sp. z o.o. Tomasz Stępień.
– Jako samorządy związane bezpośred-
nio z powstającą inwestycją, chcemy być 
na bieżąco informowani o planowanych 
działaniach oraz uczestniczyć w spo-
tkaniach związanych z wariantowaniem 
ewentualnych przebiegów dróg dojaz-

dowych, linii kolejowych i pozostałych 
inwestycji towarzyszących – podkreśla 
Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.
Podczas spotkania przedstawiono aktual-
ny stan oraz kierunki działań w zakresie 
powstania elektrowni atomowej. Zgod-
nie z przyjętym harmonogramem prace 
na budowie elektrowni mają rozpocząć 
się w 2026 r., ale za nim to nastąpi musi 
powstać infrastruktura towarzysząca.
– Kontakt ze starostami, wójtami i miesz-
kańcami jest po prostu kluczowy. Bez 
współpracy ta inwestycja nie powstanie, 
a jest ona kluczowa dla bezpieczeństwa 
energetycznego Polski. Dla tego piękne-
go regionu przyniesie wymierne korzyści 
w perspektywie wielu lat, zarówno finan-
sowe, strukturalne, jak i miejsca pracy – 
powiedział Sekretarz Stanu w Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów Piotr Naimski.
Jak podkreśla Starosta Wejherowski 
to bardzo dobry początek wzajemnej 
współpracy, która przyniesie konkretne 
rezultaty.
Źródło: Starostwo Powiatowe 
w Wejherowie fo
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Spotkanie z ministrem w sprawie 
elektrowni jądrowej

POWIAt | W Starostwie Powiatowym w Wejherowie rozmawiano na temat przyszłości regionu w związku z zamiarem budowy pierwszej polskiej elektrowni 
jądrowej na terenie powiatu wejherowskiego. W wydarzeniu wziął udział Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, Prezes Zarządu 
Polskich Elektrowni Jądrowych oraz przedstawiciele lokalnych samorządów.
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Prezes Krystyna Laskowska omawiając 
sprawozdanie merytoryczne z działalności 
Uniwersytetu podkreśliła, że był to trudny 
okres ze względu na pandemię, a dzia-
łalność była prowadzona zdalnie, bo nie 
można było prowadzić tradycyjnych wy-
kładów w obiektach zamkniętych. Dlatego 
spotkania odbywały się w przestrzeniach 
otwartych. Wśród dokonań, które warto 
przypomnieć, znalazło się m.in. nagranie 
„Co ludzie nie-wypowiedzą” zrealizowane 
wspólnie z Powiatową Biblioteką Publicz-
ną z okazji 15-lecia WUTW. Odbywały 
się też różne zajęcia on-line. Po pandemii 
m.in. Wanda Kantecka prowadziła zajęcia 
z poezji oraz spotkania literackie, wykłady 
muzyczne w parku - prowadziła śp. Bo-
gna Zubrzycka, były też zorganizowane 
dwie wycieczki - do Fromborka i Pelplina 
oraz wspaniały Zlot Turystów Seniorów 
w Choczewie. Organizowano spotkania 
ze specjalistami np. notariuszem, praw-
nikiem, ambasadorem itp. Z interesujący-
mi spektaklami występowała tradycyjnie 
grupa teatralna Srebrna Nitka. Ukorono-
waniem działalności były obchody 15-

lecia WUTW, które dzięki życzliwości 
Prezydenta Miasta Wejherowa Krzysztofa 
Hildebrandta można było zorganizować 
w Filharmonii Kaszubskiej. W skład sto-
warzyszenia wchodzą obecnie 194 osoby 
jako członkowie oraz wykładowcy-wolon-
tariusze. Nikt z członków i wykładowców 
nie pobiera opłat za wykonywane świad-
czenia - wszyscy pracują społecznie.

W imieniu ustępującego Zarządu 
skarbnik - Grażyna Szczepanowska po-
informowała, że Stowarzyszenie utrzy-
muje się z opłat członkowskich i dotacji. 
Nie ma już opłat – jak dawniej, za seme-
stry. Składka roczna, która uprawnia do 
udziału we wszystkich zajęciach, wynosi 
50 zł. Pozytywne sprawozdanie Komisji 
Rewizyjnej przestawił jej przewodniczą-
cy Janusz Jedynak.

Podziękowania dla ustępujących władz 
Stowarzyszenia wręczyli: prezydent Wej-
herowa Krzysztof Hildebrandt i zastępca 
prezydenta Arkadiusz Kraszkiewicz. Pre-
zydent K. Hildebrandt przedstawił reali-
zowane w tym roku inwestycje, a ten rok 
ze względu na wciąż odczuwalne skutki 

pandemii, wysoką inflację, jak i obecnie 
agresję Rosji na Ukrainę, jest wyjątkowo 
trudny. Prezydent podkreślił, że miasto 
to nie tylko inwestycje. Jest ono wspól-
nym domem, a na jego atmosferę mają 
wpływ wszyscy mieszkańcy. Dla kom-
fortu i atmosfery życia w mieście waż-
ną rolę odgrywa aktywność społeczna 
mieszkańców, w tym działalność sto-
warzyszeń, które są coraz aktywniejsze 
w różnych dziedzinach. Krzysztof Hilde-
brandt dodał, że dzięki uniwersytetowi 

trzeciego wieku grupa seniorów w mie-
ście stała się bardzo ważną grupą spo-
łeczną, która dba o zagospodarowanie 
czasu wolnego, godnie ją reprezentuje 
i ma swoją historię. Wyraził też uznanie 
i podziw dla inicjatyw podejmowanych 
przez Stowarzyszenie WUTW i życzył 
kolejnych sukcesów w podejmowanej 
działalności.

W wyniku przeprowadzonych wybo-
rów w skład Zarządu SWUTW weszli: 
Krystyna Laskowska, Ewa Kozakiewicz, 

Teresa Malinowska, Beata Myszka, Gra-
żyna Szczepanowska i Bogdan Krawczyk. 
Ponadto Teresie Malinowskiej powierzo-
no funkcję rzecznika prasowego. Do Ko-
misji Rewizyjnej zostali wybrani: Janusz 
Jedynak, Krystyna Bolc, Jolanta Czeczót-
ka, Zdzisława Obrębska i Alicja Orszulak. 
Powołany został również Sąd Koleżeński, 
który tworzą: Teresa Kowalska, Zenona 
Kołodziejska, Ewa Papke, Henryk Miko-
łajczyk i Kazimierz Wójcik.

Źródło: UM Wejherowo

Krystyna Laskowska ponownie 
Prezesem Stowarzyszenia WUTW

WEJHEROWO | W auli Szkoły Podstawowej nr 9 przy rondzie odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia Wejherowskiego Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku. W trakcie zebrania podsumowano działalność za lata 2019-2021 i dokonano wyboru nowych władz. Prezesem SWUTW została 
wybrana jednogłośnie Krystyna Laskowska.
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 WYCIĄG Z OGŁOSZENIA  
O PIERWSZYCH PRZETARGACH USTNYCH 

NIEOGRANICZONYCH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 
POŁOŻONYCH W RUMI, PRZY UL. HETMANA CZARNIECKIEGO, 

STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ RUMIA

Burmistrz Miasta Rumi ogłosił pierwsze przetargi ustne nieograniczone 
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych:

I – Nieruchomość położona w Rumi przy ul. Hetmana Czarnieckiego, 
oznaczona jako działka nr 69/33 o powierzchni 638m2, obręb 12, 
zapisana w księdze wieczystej KW GD1W/00033562/4, prowadzonej 
przez Sąd Rejonowy w Wejherowie.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
miasta Rumi uchwalonym Uchwałą Nr V/82/2019 Rady Miejskiej Rumi 
z dnia 28 marca 2019r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi w rejonie ul. łokietka, 
zmienionego Uchwałą Nr XXXii/457/2021 Rady Miejskiej Rumi z dnia 
06.10.2021r., działka nr 69/33 leży w obszarze oznaczonym symbolem 
33.MN - co oznacza, że jest to teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 
Działy iii i iV księgi wieczystej KW GD1W/00033562/4 są wolne od wpisów 
i zobowiązań.
Cena wywoławcza 340.000,00 zł netto, wadium 34.000,00 zł – 
wnoszone w pieniądzu. 

II - Nieruchomość położona w Rumi przy ul. Hetmana Czarnieckiego, 
oznaczona jako działka nr 69/34 o powierzchni 662m2, obręb 12, 
zapisana w księdze wieczystej KW GD1W/00033562/4, prowadzonej 
przez Sąd Rejonowy w Wejherowie.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
miasta Rumi uchwalonym Uchwałą Nr V/82/2019 Rady Miejskiej Rumi 
z dnia 28 marca 2019r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi w rejonie ul. łokietka, 
zmienionego Uchwałą Nr XXXii/457/2021 Rady Miejskiej Rumi z dnia 
06.10.2021r., działka nr 69/34 leży w obszarze oznaczonym symbolem 
33.MN - co oznacza, że jest to teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 
Działy iii i iV księgi wieczystej KW GD1W/00033562/4, są wolne od 
wpisów i zobowiązań.
Cena wywoławcza 350.000,00 zł netto, wadium 35.000,00 zł – wnoszone 
w pieniądzu. 

Pierwsze przetargi ustne nieograniczone odbędą się, według wyżej 
podanej kolejności, w dniu 29 kwietnia 2022 roku od godziny 1000, 
w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, pok. 100. 
Wadium należy wnieść do dnia 25 kwietnia 2022 roku w pieniądzu. 
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony 23% podatek VAT.

Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez 
wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi, 84-230 Rumia ul. 
Sobieskiego 7 oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Rumi: 
www.bip.rumia.pl i https://rumia.eu 

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszych przetargów można 
uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Rumi, 
pok. 103, tel. 58/679-65-24, we wskazanych godzinach: poniedziałek 
w godz. 900 - 1700, wtorek, środa i piątek w godz. 730 – 1530.

Rumia, dnia 22.03.2022r.

W Redzie śmieci 
nie drożeją

- Na koszty związane z utrzymaniem systemu go-
spodarki odpadami składa się wiele elementów – 
mówi Krzysztof Krzemiński, burmistrz Redy – To 
opłata dla firmy odbierającej odpady, zawierająca 
w sobie koszt ich unieszkodliwienia, utrzymanie 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Niebezpiecz-
nych, czy edukacja ekologiczna. Zgodnie z zasadą 
„Zanieczyszczający płaci”, koszty ponoszą wszyscy 
wytwarzający odpady, czyli wszyscy mieszkańcy 
Redy. Wpływy muszą bilansować się z wydatkami.

System niestety nie jest szczelny. Liczba osób, któ-
re powinny ponosić opłatę za śmieci, jest ustalana na 
podstawie deklaracji i oświadczeń mieszkańców, którzy 
zgłaszają, ile osób zamieszkuje daną nieruchomość.

- Prosimy o zweryfikowanie do 31 kwietnia złożo-
nych deklaracji i oświadczeń – mówi Grażyna Le-
mańczyk, kierownik Referatu Gospodarki Odpada-
mi Urzędu Miasta w Redzie - Często nieprawidłowe 
dane wynikają z nieuwagi, lub niezłożenia korekty 
w sytuacji zmiany liczby osób zamieszkujących daną 
nieruchomość.

Dlaczego to takie ważne? Mieszkańcy rzetelnie pła-
cący za śmieci zmuszeni są pokrywać również koszty 
wywozu śmieci za osoby notorycznie uchylające się 
od płacenia. To powoduje, że stawka rośnie.

Weryfikacji zgłoszeń można dokonywać w swojej 
spółdzielni mieszkaniowej lub u zarządcy wspólnoty. 
Mieszkańcy domków jednorodzinnych oraz przed-
siębiorcy składają deklaracje śmieciowe bezpośred-
nio w Urzędzie Miasta w Redzie.

od 1 KWieTnia zmiany W odBiorze 
odPadóW 

Zgodnie z wchodzącą w życie z dniem 1 kwietnia 
2022 r. uchwałą nr XXXVIII/390/2021 Rady Miej-
skiej w Redzie z dnia 28 października 2021 r. (Dz. 
Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 13 sierpnia 2019 r. poz. 
3850), w ramach opłaty wnoszonej przez mieszkań-
ców, Gmina Miasto Reda zobowiązana jest do odbio-
ru odpadów zgodnie ze zmienionymi zasadami:

Dla odpadów zbieranych selektywnie w zabudowie •	
jednorodzinnej, na każdy termin odbioru przewidzia-
no po dwa worki w każdym kolorze, zgodnie ze złożo-
ną deklaracją. Jeżeli ilość odpadów będzie większa niż 
ilość worków dostarczonych przez Gminę, właściciel 
nieruchomości musi zapewnić we własnym zakresie 

dodatkowe worki w odpowiednich kolorach.
Gmina zaopatruje właścicieli nieruchomości •	

w pojemniki – nie dotyczy to właścicieli nierucho-
mości, którzy otrzymali pojemniki , a uszkodzili je 
poprzez niewłaściwe użytkowanie.

Nie odbiera się odpadów BIO od właścicieli nie-•	
ruchomości, którzy posiadają kompostownik przydo-
mowy i kompostują w nim bioodpady, za wyjątkiem 
choinek wystawianych w styczniu i lutym.

Papier i tektura oraz szkło w zabudowie jednoro-•	
dzinnej są odbierane 1 raz w miesiącu.

Popiół z palenisk domowych odbiera się z nie-•	
ruchomości jednorodzinnych 2 razy w miesiącu, 
w okresie od listopada do marca oraz 1 raz na 2 mie-
siące w okresie od kwietnia do października.

Na odpady budowlane i rozbiórkowe pocho-•	
dzące z gospodarstw domowych raz na 2 lata przy-
sługuje 1 worek typu „Big Bag” o pojemności 1m3, 
który może być wykorzystany maksymalnie 30 dni 
od dnia otrzymania.

- Zmiany w odbiorze odpadów oraz sposobie zaopa-
trywania mieszkańców w worki na odpady zbierane 
selektywnie wynikają z doświadczeń dotychczasowe-
go funkcjonowania systemu w Gminie Miasta Reda 
– mówi Grażyna Lemańczyk - Zmniejszenie częstotli-
wości odbioru frakcji selektywnych powinno wpłynąć 
na obniżenie kosztów transportu, ma to również za-
chęcić mieszkańców do zachowań proekologicznych.

Mieszkańcy nie powinni odczuć niedogodności zwią-
zanych z rzadszym odbiorem odpadów segregowanych, 
jeżeli wprowadzą w życie kilka prostych zasad:

Przed włożeniem do żółtego worka plastikowych •	
butelek, puszek po napojach, kartonów po sokach lub 
mleku – zgniatajmy je. To zmniejszy ich objętość i do 
worka więcej się zmieści.

Do niebieskich worków na makulaturę wkładaj-•	
my rozłożone i powiązane kartony.

Wykorzystujmy kompostowniki do zagospodaro-•	
wania odpadów zielonych na działkach;

Dokonujmy świadomych i rozsądnych decyzji •	
zakupowych, aby nie wytwarzać więcej odpadów, niż 
jest to konieczne.

Nie zaśmiecajmy lasów, przydrożnych rowów i łąk. •	
W ten sposób tworzą się dzikie wysypiska, a koszt ich 
usunięcia ponosi Gmina, czyli wszyscy mieszkańcy.

Źródło: UM w Redzie

REDA | Obowiązująca dotychczas w Redzie umowa na wywóz odpadów ko-
munalnych wygasa 31 marca. Ogłoszony przez Urząd Miasta przetarg po-
nownie wygrała firma SANIPOR. Od 1 kwietnia w Redzie obowiązuje zatem 
nowa umowa z tym samym co dotychczas operatorem, a co najważniejsze 
– stawka nie ulega zmianie i wynosi 27 złotych od osoby.
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Dzielnicowy z Komisariatu Policji w Rumi podczas patrolu 
rejonu służbowego zauważył grupę mężczyzn, z których część 
spożywała alkohol. Kiedy funkcjonariusz podszedł bliżej, zoba-
czył jak jeden z uczestników spotkania chował mały pakunek 
w szczelinę schodów ewakuacyjnych, przy których stał. Poli-
cjant zabezpieczył paczuszkę, w której jak się okazało była am-
fetamina, wobec czego mężczyzna został zatrzymany. Dzielni-
cowy wezwał na miejsce dodatkowy patrol, ponieważ działania 
podjął do łącznie trzech mężczyzn. Po przyjeździe na miejsce, 
jeden z nich został ukarany mandatem na miejscu zdarzenia, 
natomiast wobec drugiego zostanie skierowany wniosek o uka-
ranie do sądu.

Zatrzymany mężczyzna został doprowadzony do Komisariatu 
Policji w Rumi. 37-latek został przeszukany na miejscu. Podczas 
sprawdzania jego spodni, wypadła z nich inna mała paczuszka. 
W niej znajdowała się kolejna zabroniona substancja MDMA. 
Zarówno amfetamina jak i MDMA zostały zabezpieczone przez 
policjantów do sprawy. Mężczyzna został już przesłuchany i usły-
szał zarzuty. Posiadanie narkotyków jest przestępstwem, za które 
grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Źródło: KPP Wejherowo fo
t. 

KP
P 

W
ej

he
ro

w
o/

ar
ch

iu
m

Narkotyki chował w schodach
RUMIA | Interwencja wobec osób spożywających alkohol w miejscu publicznym będzie miała finał w sądzie. W trakcie legitymowania dzielnico-
wy odkrył, że jeden z mężczyzn posiada przy sobie narkotyki.
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Policjanci z Wydziału Kryminalnego pracując nad tą sprawą wy-
typowali sprawcę kradzieży karty oraz ujawnili tranzakcie, których 
nią dokonał. Zgodnie z ustaleniami okoliczności przestępstwa oka-
zało się, że 35-latek wykorzystując nieuwagę osoby pokrzywdzonej, 
ukradł kartę do bankomatu, a następnie dwukrotnie wypłacił gotów-
kę i raz opłacił nią zakupy. Mężczyzna został zatrzymany i doprowa-
dzony do wejherowskiej komendy.

Złodzieja przesłuchano, po czym ostawiono mu 3 zarzuty dotyczą-
ce kradzieży z włamaniem. Za to przestępstwo grozi kara do 10 lat 
pozbawienia wolności.

Źródło: KPP Wejherowo

Płacił cudzą kartą 
za swoje zakupy
POWIAt | Zatrzymano sprawcę, który posługiwał się nie swoją kartą. 
Mężczyznę z powiatu wejherowskiego przesłuchano i postawiono mu 
trzy zarzuty dotyczące kradzieży z włamaniem.

Wysłany na miejsce zdarzenia patrol zauważył przy 
byłym budynku dróżnika trzy osoby, które na widok 
nadjeżdżającego radiowozu próbowały się ukryć. Nie-
daleko tej lokacji stał wózek dwukołowy.
W trakcie interwencji jeden z legitymowanych wskazał 
miejsce ukrycia dwóch metalowych bram, metalowych 
kratownic deszczowych oraz elementów rusztowa-
nia. Przedmioty te przykryte były kocem. Mężczyźni 
stwierdzili, że metalowe bramy i elementy rusztowa-
nia otrzymali od kolegi, który zostawił je na skarpie 
przy boisku „WAZA.” Ciekawostką jednak pozostaje 
dlaczego bramy, które niby legalnie otrzymali od kolegi 
transportowali pod osłoną nocy i dlaczego próbowali 
je ukryć. Póki co, w nocy nie było żadnego zgłoszenia 
o kradzieży tego typu elementów.
Źródło: sm.wejherowo.pl

nocne PorządKi 
z rUszToWaniem
WejheroWo | Tuż po północy, strażnicy miejscy otrzy-
mali anonimowe zgłoszenie o mężczyznach niosących 
metalową bramę w obrębie sklepu „Biedronka” i torów 
kolejowych przy ulicy sikorskiego.

fot. sm.wejherowo.pl
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Większość z nich znalazło dach nad 
głową w mieszkaniach i domach pry-
watnych, a część w Domu Pielgrzyma 
u OO. Franciszkanów. Aktualnie w sie-
dzibie MOPS w ramach akcji „Solidarni 
z Ukrainą” znajduje się darowizna od 
firmy holenderskiej Nea Internationale 
dla dzieci i młodzieży z Ukrainy przeby-
wających w naszym mieście, przekaza-
na za pośrednictwem Przedsiębiorstwa 
Odzieżowego Jantar Sp. z o.o. w Wejhe-
rowie. W skład darowizny wchodzi 40 
różnej wielkości plecaków (dla dzieci 
młodszych i starszych) wyposażonych 
w artykuły szkolne m.in. zeszyty, pisa-
ki, kredki, długopisy, piórniki, przybory 
geometryczne itp. Są to bardzo solidne 
plecaki posiadające miejsce na zapaso-
we obuwie oraz laptop lub tablet, które 
w najbliższym czasie zostaną przekaza-
ne dzieciom z Ukrainy.
- Kiedy pojawili się w Wejherowie pierw-
si Ukraińcy nikt nie miał wątpliwości 
„pomagać czy „nie pomagać”, bo był to 
odruch serca. A tam gdzie jest problem 
społeczny, tam zawsze musi być pomoc 
społeczna. Dlatego weszliśmy z marszu 
w bezpośrednią współpracę z Pomor-

ską Grupą Poszukiwawczo-Ratowniczą 
„Gryf ”, z którą mamy podpisane poro-
zumienie od czasu pojawienia się pan-
demii - mówi zastępca dyrektora MOPS 
Emilia Marzejon dodając, że niesiona 
pomoc dla Ukrainy przez MOPS to 
również naturalne zadanie wynikające 
z Ustawy o pomocy społecznej i specu-
stawy. Zaczynali od spraw interwencyj-
nych takich np. jak miejsce w schroni-
sku, artykuły żywnościowe i chemiczne, 
środki czystości, odzież, obuwie – nie-
mal wszystko co było potrzebne w danej 
sytuacji. Te potrzeby skonkretyzowały 
się po pierwszych rozmowach z uchodź-
cami wojennymi z Ukrainy, którzy nie 
mieli ze sobą prawie nic. Okazało się, 
że potrzebne jest wszystko od produk-
tów dla niemowląt, po rzeczy dla osób 
starszych i niepełnosprawnych. Na tere-
nie miasta jest kilka magazynów, gdzie 
MOPS gromadzi potrzebne rzeczy. Po-
trzebujący mogą odbierać je osobiście, 
a jak nie mają takiej możliwości, to 
dowożone są im na miejsce pod wska-
zany adres. Uchodźcy z Ukrainy przeby-
wający w Polsce mogą składać w MOPS 
wnioski o jednorazowe świadczenie po-

mocowe w wysokości 300 zł.
MOPS cały czas przyjmuje różnego 

rodzaju darowizny na potrzeby osób 
z Ukrainy, za które bardzo serdecznie 

dziękuje wszystkim darczyńcom.
Źródło: UM Wejherowo
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Plecaki z przyborami szkolnymi dla 
dzieci z Ukrainy w MOPS

WEJHEROWO | Od rozpoczęcia przez Rosję agresji na Ukrainę wejherowski Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi akcję pomocową dla uchodźców 
wojennych z Ukrainy. Najczęściej są to matki z dziećmi.

Miarą EDK nie są kilometry, ale zmiana, 
która dokonuje się w człowieku. Początkiem 
trasy jest Kościół w Kąpinie. W kościele 
będzie można nabyć pakiety startowe z roz-
ważaniami cena 20 zł (ilość organiczna).
Marsz,8 kwietnia, rozpocznie Eucharystia 
o godzinie 19.00 się w urokliwej kaplicy pw. 
Matki Boskiej Fatimskiej w Kąpinie. Zakończe-
nie EDK nastąpi także w tejże kaplicy. Przed 
mszą będzie można odebrać pakiety i zasię-
gnąć potrzebnych informacji. Stacje drogi 
krzyżowej będą zlokalizowane w kościołach 
i przy przydrożnych krzyżach na całej trasie.
Do pokonania trasy nocą należy się od-
powiednio przygotować. Przed wyjściem 
należy się wyposażyć w wydrukowaną mapę 
EDK i opis trasy. Koniecznie trzeba wziąć 
elementy odblaskowe, nieprzemakalne buty, 

kurtkę przeciwdeszczową, ciepłe ubranie, 
czapkę i rękawiczki. Należy zabrać latarkę, 
dodatkowe baterie, naładowany telefon 
z aplikacją GPS. W plecaku powinny się zna-
leźć drobne środki opatrunkowe i bandaż 
elastyczny.
Nie wolno zapomnieć o prowiancie i wodzie. 
Dobrze byłoby zabrać także czekoladę lub 
inne produkty wysokoenergetyczne.
Trasa: Kąpino Kościół → Darżlubie → Me-
chowo Kościół → Leśniewo Kościół→ Mała 
Piaśnica→ Sanktuarium Piaśnickie → Orle 
Kościół→ Wejherowo Kościół pw. Chrystusa 
Króla i bł. Alicji Kotowskiej→ Kąpino Kościół.
By wziąć udział w Ekstremalnej Drodze 
Krzyżowej należy zarejestrować się na stro-
nie www.edk.org.pl.
Źródło: edk.org.pl

eKsTremaLna droga KrzyżoWa W KąPinie
PoWiaT | zapisy trwają a na uczestników czeka Trasa Piaśnicka licząca 41 km. Przygo-
towano również pakiety startowe. droga ta ma stanowić wyzwanie i sprawić, by po jej 
pokonaniu stać się pięknym człowiekiem.

fot. parafiakapino.pl
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WóJT GMINY WEJHEROWO
podaje do publicznej wiadomości

że od dnia 25 marca 2022 r. na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy Wejherowo, ul. 
Transportowa 1 oraz na stronie internetowej 
Biuletynu informacji Publicznej Gminy 
Wejherowo, został wywieszony wykaz 
nieruchomości przeznaczonych do 
sprzedaży w trybie bezprzetargowym, 
oznaczonych w ewidencji gruntów 
i budynków jako działki numer 396/8 
o powierzchni 277 m² i numer 396/9 
o powierzchni 288 m², położonych 
w Kąpinie przy ulicy Cisowej.

Szczegółowych informacji o nieruchomości 
objętej wykazem można uzyskać 
w Referacie Gospodarki Przestrzennej 
i Nieruchomości, tel. 58 738 67 51.

WóJT GMINY WEJHEROWO
informuje

że od dnia 25 marca 2022 r. na stronie 
Biuletynu informacji Publicznej Gminy 
Wejherowo oraz internetowej Gminy 
Wejherowo, a także na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy Wejherowo, ul. Transportowa 
1,  został wywieszony wykaz dotyczący 
nieruchomości przeznaczonych do 
dzierżawy o nr ewid. działek: 

147 o pow. 0,1160 ha, położonej •	
w Gowinie, z przeznaczeniem na 
urządzenie terenu zieleni dla sąsiadującej 
nieruchomości;

240/3 o pow. 0,0600 ha, położonej •	
w Bolszewie, z przeznaczeniem na 
ustawienie reklamy;

829/7 o pow. 0,0547 ha, położonej •	
w Gościcinie, z przeznaczeniem pod 
zaplecze rekreacyjne dla właścicieli lokali 
mieszkalnych położonych przy ulicy 
Drzewiarza 2a w Gościcinie;

część działki o nr ewid. 75/13 położonej •	
w Nowym Dworze Wejherowskim, część 
działki o nr 89/5 w Sopieszynie, część 
działki o nr 84 położonej w Warszkowie 
i część działki o nr 24/1 położonej 
w Zbychowie, z przeznaczeniem na 
lokalizację pojemników na odzież 
używaną i odpady tekstylne.  

Szczegółowe informacje 
o nieruchomościach objętych wykazem 
można uzyskać w Referacie Gospodarki 
Przestrzennej i Nieruchomości, tel. 58 738- 
67-51 i 58 677-97-15.

OGłOSZeNie 79/2022/DB

OGłOSZeNie 80/2022/DB

W Starostwie Powiatowym w Wejherowie 
odbyło się podpisanie i wręczenie umów pro-
mocyjnych przedstawicielom dziewięciu lokal-
nych klubów sportowych.

– W obecnym czasie, po znacznym spadku 
kondycji fizycznej dzieci i młodzieży spowodo-
wanej pandemią i zdalnymi lekcjami, bardzo 
ważne jest wsparcie działań aktywizujących 
młode pokolenie. Dlatego tak ważna jest dzia-
łalność klubów sportowych, które umożliwiają 
uprawianie różnych dyscyplin sportowych, or-
ganizują szereg zajęć z zakresu kultury fizycz-
nej i zachęcają uczniów do rozpoczęcia swojej 
przygody ze sportem – podkreśla Starosta Wej-
herowski Gabriela Lisius.

W tym roku decyzją Zarządu Powiatu środ-
ki na działalność klubów sportowych zostały 
zwiększone o około 20 procent w stosunku do 
zeszłego roku.

Wśród klubów, które otrzymały wsparcie zna-
lazły się: Wejherowski Klub Sportowy „Gryf”, 
Klub Sportowy „Tytani” Wejherowo, Akademia 
Piłki Siatkowej Rumia, Akademia Tenisa Stoło-
wego „Małe Trójmiasto” Stowarzyszenie Spor-
towe z siedzibą w Rumi, Stowarzyszenie Wejhe-
rowski Klub Bokserski „Gryf”, Uczniowski Klub 
Sportowy Tri-Team Rumia, Wejherowski Klub 
Kulturystyczny i Sportów Siłowych „Apollo”, 
Kaszubskie Towarzystwo Sportowo-Kulturalne 
z Luzina oraz Rumski Klub Sportowy.

Powiat Wejherowski od lat wspiera sport, tre-
nerów i sportowców oraz kluby i organizacje 
pozarządowe, którym zależy, aby nasze dzieci 
i młodzież rozwijały się fizycznie. Wspieranie 
i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu to 
jedno z zadań samorządu. Robimy to w różny 
sposób, poprzez stypendia dla trenerów i spor-
towców, dofinansowania zgrupowań, wyjaz-
dów na letnie obozy czy zajęć sportowych oraz 
dotacje dla klubów zaangażowanych w sporto-
we wychowanie młodego pokolenia i odnoszą-
cych sukcesy sportowe – wyjaśnia Wicestarosta 
Wejherowski Jacek Thiel.

Źródło: Starostwo Powiatowe 
w Wejherowie
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Powiat wsparł kluby 
sportowe

POWIAt | Doceniając rolę sportu Powiat Wejherowski dofinansował działania klubów i stowarzy-
szeń sportowych funkcjonujących na terenie powiatu wejherowskiego. Łącznie na ten cel Zarząd 
Powiatu przeznaczył blisko 140 tys. zł.

Podczas wydarzenia wybrzmiały pio-
senki francuskiej artystki w aranżacjach 
Mieczysława Gajosa – finalisty The 
Voice Senior oraz profesora romanistyki, 
a także autora albumu „Moja Piaf”, któ-
rego promocja miała miejsce w czasie 
spotkania. Ponadto publiczność miała 
okazję poznać fragmenty spektaklu 
teatralnego przedstawiającego wybrane 
odsłony z życia Piaf. Widowisko przygo-
towała i wykonała Anna Dończyk-Gajos, 
która równocześnie zaprezentowała 
wystawę własnych obrazów inspirowa-
nych działalnością artystki. Ekspozycję 
można oglądać w wypożyczalni Stacji 
Kultura do 14 kwietnia.
prof. zw. dr hab. Mieczysław Gajos – ro-
manista, pracownik naukowy Uniwersy-
tetu Łódzkiego i Uniwersytetu Warszaw-

skiego. Jest aktywnym propagatorem 
kultury francuskiej w Polsce. Autor 
książek o Edith Piaf i tłumacz tekstów 
jej piosenek. Jest także twórcą sztuk 
teatralnych oraz scenariuszy widowisk 
muzycznych. Wokalista, półfinalista 

pierwszej edycji programu The Voice 
Senior.
Anna Dończyk-Gajos – absolwentka 
filologii polskiej Uniwersytetu Łódzkie-
go, studiów magisterskich na Wydziale 
Rzeźby i Działań Interaktywnych oraz 
podyplomowych studiów w zakresie 
malarstwa i rysunku na Akademii Sztuk 
Pięknych im. Władysława Strzemińskie-
go w Łodzi. W zakresie jej zaintereso-
wań twórczych znajdują się: malarstwo, 
rzeźba, instalacja, obiekt artystyczny. 
Współzałożycielka Autorskiej Grupy 
Teatralno-Kabaretowej A.K.K. PLONS. 
Reżyseruje, pisze scenariusze, występu-
je w realizacjach scenicznych zespo-
łu, do których projektuje i wykonuje 
scenografie.
źródło: rumia.eu

ediTh Piaf oczaroWała PUBLiczność
rUmia | W stacji Kultura odbyło się magiczne spotkanie z twórczością „paryskiego wróbelka”. W podróż po życiu 
i muzyce legendarnej pieśniarki oraz jej ukochanych francuskich ulicach połowy XX wieku zabrali publiczność wybitni 
znawcy życia i twórczości edith Piaf – anna dończyk-gajos oraz mieczysław gajos.

fot. Joanna Kowalczuk / Stacja Kultura





www.gwe24.pl/sportPiątek, 25 marca 2021 15

Lechia II Gdańsk, Gedania Gdańsk, Grom 
Nowy Staw, WKS Gryf Wejherowo oraz Wikęd 
Luzino, to zespoły, które w pierwszych trzech 
kolejkach rundy wiosennej zanotowały same 
zwycięstwa. Gryfici w poprzedniej serii spo-
tkań pokonali na Wzgórzu Wolności walczącą 
o utrzymanie Spartę Sycewice. Teraz czeka ich 
o wiele bardziej wymagający rywal. W sobo-

tę w Gdyni żółto-czarni zmierzą się z Arką II 
Gdynia. Żółto-niebiescy to jeden z czołowych 
zespołów IV-ligowej tabeli, który jednak po 
przerwie zimowej póki co prezentuje formę 
w kratkę. Rezerwy Arki zremisowały z Anio-
łami Garczegorze (1:1), następnie rozgromiły 
MKS Władysławowo (6:1) i przegrały z liderem 
Gedanią Gdańsk (1:4).

Wprawdzie na boisku w Gdyni spotkają się za-
przyjaźnione drużyny, to na boisku zapewne do 
ostatnich minut będzie walka o korzystny wynik. 
Szczególnie na kolejne zwycięstwo liczą gracze 
wejherowskiego zespołu. Podopieczni trenera 
Grzegorza Lisewskiego zajmują obecnie 11. miej-
sce w tabeli. A przypomnijmy, że po 21. kolejce 
liga zostanie podzielona na dwie grupy A i B. W tej 
walczącej o mistrzostwo znajdą się kluby z miejsc 
od 1 do 10. Gryf aktualnie traci 2. punkty.

Takich zmartwień nie mają natomiast piłkarze 
Wikędu Luzino. Zawodnicy grający pod batutą 
trenera Macieja Plińskiego są trzecim zespołem 
w tabeli. W sobotę, 26 marca, o godz. 11, Wikęd 
podejmie MKS Władysławowo. MKS chociaż 
zanotował porażkę z gdyńskim zespołem, to 
w dwóch kolejnych meczach po zimowej prze-
rwie pokonał Spartę Sycewice (3:2) oraz Wie-
rzycę Pelplin (3:1).

O pierwsze punkty w 2022 roku postara się 
powalczyć Orkan Rumia. „Czerwona latarnia” 
tabeli w niedzielę, o godz. 12, podejmie Byto-
vię Bytów. Bytovii chociaż znajduje się w górnej 
połowie tabeli to nie może być jeszcze spokojna 
o występy w grupie A. Zespół z Bytowa jest na 
9. miejscu w tabeli i ma 28. punktów na koncie, 
czyli o trzy więcej od Gryfa.

Gryf walczy o grupę 
mistrzowską

PIŁKA NOŻNA | WKS Gryf Wejherowo jest jedną z pięciu drużyn w pomorskiej IV lidze, które w rundzie 
wiosennej zanotowały komplet zwycięstw. W tej grupie nie znajduje się Arka II Gdynia. Właśnie z tym 
zespołem w najbliższej 20. kolejce przyjdzie się zmierzyć piłkarzom trenera Grzegorza Lisewskiego. 

– 26 marca pobiegnijmy wspólnie na znak 
solidarności z Ukrainą, wyznaczając tym 
samym ścieżki sprawiedliwości i uczciwo-
ści. Biegiem dla Ukrainy chcemy dołożyć 
wszelkich starań, aby ludzie tacy jak my 
otrzymali niezbędną pomoc – mówi Dariusz 
Rewers, prezes Stowarzyszenia ULTRA WAY, 
organizatora redzkiej 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 
Humanitarnej. Ci, którzy nie mogą pobiec 
stacjonarnie, mogą wziąć udział w biegu 
online, w dowolnym miejscu w Polsce i na 
świecie, za pomocą aplikacji mobilnej. W tym 
przypadku przedział czasowy wynosi od 
godziny 00:01 do 23:59, 26 marca.
Co należy zrobić, aby wziąć udział w Biegu 
dla Ukrainy?
1. Uzupełnić formularz zgłoszeniowy na 
stronie biegdlaukrainy.pl
2. Wpłacić dowolną kwotę na zbiórkę (reko-
mendowana jest kwota co najmniej 50 PLN) 
na siepomaga.pl/biegdlaukrainy.

W redzie PoBiegną dLa UKrainy
Biegi | W sobotę, 26 marca, biegacze z całej Polski pobiegną dla Ukrainy. W akcję 
włącza się też reda. Tutaj bieg wystartuje o godzinie 11 na stadionie mosir przy ul. 
łąkowej. do pokonania jest dystans 5 km, bez ścigania i pomiaru czasu.

fot. pixabay.com
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W turnieju brało udział 800 zawodników 
z 8 krajów (Anglia, Szwecja, Norwegia, 
Turcja, Portugalia, Niemcy, Ukraina- dzie-
ci, zawodnicy już mieszkające w Polsce). 
Mimo bardzo wysokiego poziomu zawod-
nicy pod okiem trenerów Marii Pieper oraz 
Rudolfa Simenaka zdobyli medale oraz do-
świadczenie przed kolejnymi startami.

Maciej Wenta - II m kumite chłopców •	
,II m kata chłopców

Maja Wenta - V m kata dziewcząt, V m •	
kumite drużynowe

Malwina Wenta - V m kumite druży-•	
nowe

Agata Sobolewska - kata dziewcząt, V •	
m kumite drużynowe

Marta Pranga - V m kata młodziczek•	
Barbara Brylowska - V m kata mło-•	

dziczek, V m kumite młodziczek
Emilia Mehring - V m kumite mło-•	

dziczek
Wenta Oskar - kumite juniorów •	

młodszych
-Pragniemy podkreślić, że udział za-

wodników w turnieju umożliwia dotacja 
z Urzędu Miasta Wejherowo, za co dzięku-
jemy. Na wyróżnienie zasługuje najmłod-
szy zawodnik naszego klubu Maciej Wenta. 
Dziękujemy wszystkim zawodnikom za 
start w zawodach. - mówił Rudolf Simenak, 
trener zawodników.

Źródło: Rudolf Simenak

Stowarzyszenie z Wejherowa 
w międzynarodowym turnieju
KARAtE | Zawodnicy Stowarzyszenia Sportów Walki Shotokan i LA z Wejherowa wzięli udział w Międzyna-
rodowym Turnieju Grand Prix Tczew Karate WKF.
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Dziewięć zdobytych punktów, osiem strzelonych goli i trzy stracone. Tak 
prezentuje się bilans WKS Gryfa Wejherowo po pierwszych trzech kolej-
kach w rundzie wiosennej w III lidze. Ostatnie zwycięstwo podopieczni tre-
nera Grzegorza Lisewskiego zanotowali w minionej 19. kolejce. Gryfici na 
Wzgórzu Wolności pokonali Spartę Sycewice 1:0. Bramka na wagę trzech 
punktów dla wejherowian padła w 39. minucie. Zdobył ją Jakub Kwidziński. 
Dzięki wygranej żółto-czarni awansowali na 11. miejsce w tabeli.

Trzy zwycięstwa z rzędu mają też za sobą gracze Wikędu Luzino. Zawod-
nicy grający pod batutą trenera Macieja Plińskiego w ostatniej kolejce na 
wyjeździe pokonali Anioły Garczegorze 2:0. Oba gole padły w drugiej części 
spotkania. Wynik w 59. min. otworzył były napastnik m.in. Arki Gdynia 
Rafał Siemaszko. A rezultat już w doliczonym czasie gry ustalił Szymon 
Skurat. Z 33. punktami na koncie Wikęd zajmuje 3. miejsce w IV lidze 
w grupie pomorskiej.

Gorzej się wiedzie beniaminkowi z Rumi. Miejscowy Orkan musiał prze-
łknąć gorycz porażki w meczu przeciwko Lechii II Gdańsk. Rumianie prze-
grali aż 2:6. Gole na pocieszenie dla Orkana zdobył Jakub Krefft. Dla zawod-
ników Jarosława Formelli była to trzecia porażka w drugiej części sezonu 
i Orkan spadł na dno tabeli. Liderem rozgrywek pozostaje Gedania Gdańsk.

Gryf i Wikęd na fali. 
Orkan stracił 13 goli
PIŁKA NOŻNA | Trwa dobra passa WKS Gryfa Wejherowo i Wikędu 
Luzino. W rundzie wiosennej IV-ligowe zespoły zanotowały trzecie 
zwycięstwa z rzędu. Odmienne nastroje panują w szatni rumskiego 
Orkana. Beniaminek.
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