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Gdy wykupujemy mieszkanie komunalne, 
stajemy się właścicielami lokalu. Zgodnie 
z uchwałą Rady Miasta Wejherowa z 17 

grudnia 2019 r. (bip.wejherowo.pl) w sprawie 
ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkal-
nych stanowiących własność miasta, na-
jemca lokalu może złożyć wniosek o wykup 
mieszkania.
Od ceny lokalu udzielane są korzystne 
bonifikaty. W poprzednich latach można było 
uzyskać 80-procentową zniżkę. Do końca 
2022 r. obowiązuje bonifikata w wysokości 
50 proc. Może być ona mniejsza w przypad-
ku, kiedy Miasto Wejherowo po 1 stycznia 
2014 r. poniosło nakłady na dany lokal.
Dodatkowe informacje na temat wykupu lo-
kalu mieszkalnego na rzecz najemcy można 
uzyskać pod nr tel. 58 677 71 52.
źródło: UM Wejherowo

Wykup mieszkania komunalnego 
W WejheroWie z bonifikatą
WejheroWo | tylko do końca tego roku najemcy mogą wykupić mieszkanie komunalne 
w Wejherowie z 50-procentową bonifikatą. przypomnijmy, że zgodnie z dzisiejszym sta-
nem prawnym, bonifikata nie będzie obowiązywała po 31 grudnia 2022 r.

fot. UM Wejherowo

Rada Kombatantów uczestniczy m.in. w uroczy-
stościach w Piaśnicy, rocznicy wybuchu II wojny 
światowej, a także w składaniu kwiatów na grobach 
żołnierzy 1 Morskiego Pułku Strzelców z okazji Świę-
ta Zmarłych. Kombatanci biorę też udział w uroczy-
stościach na terenie Rybna i Białej.

Prezydent Krzysztof Hildebrandt wysoko ocenił 
działalność organizacji kombatanckich na terenie 
miasta podkreślając aktywność działaczy, systema-
tyczną ich pracę w różnych formach na rzecz człon-
ków i ich rodzin, a także obecność delegacji z pocz-
tem sztandarowym na uroczystościach miejskich 
i patriotycznych. Prezydent Wejherowa poinformo-
wał o tegorocznej dotacji przeznaczonej dla działal-
ność Rady Kombatantów.

W trakcie spotkania prezydent Krzysztof Hilde-
brandt w uznaniu zasług uhonorował Wiceprze-
wodniczącego Rady Kombatantów 91-letniego płk. 
rez. Romana Szrajera Medalem Róży. Natomiast 
przewodniczący Rady Kombatantów Stanisław Ha-
rasiuk w dowód za wieloletnie wsparcie i współpracę 
z kombatantami odznaczył prezydenta Krzysztofa 
Hildebrandta - Medalem 100-lecia Związku Inwali-
dów Wojennych RP.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. zastępca prezy-
denta Arkadiusz Kraszkiewicz, sekretarz miasta Bo-
gusław Suwara oraz wiceprezes Zarządu Oddziału 
ZIW RP w Wejherowie Rafał Miszke i członek Zarzą-
du Henryk Połchowski.

Źródło: UM Wejherowo
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Kombatanci uczestniczą 
w życiu Wejherowa
WejheroWo | Podczas spotkania Prezydenta Wejherowa z Radą Kombatantów omówiono kalen-
darz uroczystości państwowych i religijno-patriotycznych zaplanowanych w Wejherowie w 2022 roku, 
zwłaszcza tych, w których kombatanci tradycyjnie biorą udział z pocztem sztandarowym.

Celem konkursu jest m.in. upo-
wszechnianie informacji na temat 
aktualnie ukazującej się na rynku 
wydawniczym literatury regional-
nej, jak i promocja autorów publi-

kacji regionalnych.
Konkurs przebiegać będzie 

w dwóch kategoriach: literatura 
piękna i literatura popularnonau-
kowa Do konkursu można zgła-
szać wydawnictwa, które ukazały 
się w czwartym kwartale 2020 lub 
w 2021 roku. Muszą one być zwią-
zane z powiatem wejherowskim: 
wydane na terenie powiatu wej-
herowskiego lub ich autor pocho-
dzi z regionu, bądź też tematyka 
książki dotyczy naszego powiatu.

Dyrektor biblioteki Ewelina 
Magdziarczyk-Plebanek infor-
muje, że do konkursu zostały 

zgłoszone 54 publikacje, 24 – z li-
teratury pięknej i 20 – z literatury 
popularnonaukowej. Na zgłosze-
nia Miejska Biblioteka Publiczna 
w Wejherowie czeka do 31 marca 
2022 roku.

Wszystkie tytuły publikacji no-
minowanych do nagrody umiesz-
czone są na stronie w zakładce 
"Gryf Literacki" -biblioteka.wej-
herowo.pl. Regulamin konkursu 
w Załączniku nr 1 pdf.

Więcej na:
biblioteka.wejherowo.pl
fb.com/BibliotekaWejherowo
źródło: UM Wejherowo
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Konkurs Gryf Literacki 2021
WejheroWo | Jak co roku Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie organizuje konkurs Gryf Lite-
racki, który odbywa się pod patronatem Prezydenta Miasta Wejherowa.

Medale 8. parom jubilatów wręczył 
prezydent Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt podczas uroczystości 
w pałacu wejherowskim.
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 
Grzegorz Gaszta witając jubilatów 
zauważył, że uroczystość odbywa się 
w drugim dniu wiosny okraszonym 
słoneczna pogodą, która uświetniła 
nastrój tego spotkania. Prezydent 
Wejherowa Krzysztof Hildebrandt 
pogratulował małżonkom-jubila-
tom, którzy ze swoimi rodzinami 
tworzą życie miejskie.
- Jubileusz 50. lecia małżeństwa 
i więcej, to sukces wspólnej drogi 
życia, a także przykład wzajemnej 
tolerancji i akceptacji. Dzisiejsze 
spotkanie jest świętem wszystkich, 
którzy osiągają ten etap, bo tak ła-
two przez życie się nie przechodzi. 
Będąc razem na pewno jest łatwiej. 
Dzięki wzajemnemu zrozumieniu 
można w rodzinie osiągnąć dużo 
więcej dla dobra wszystkich. Jeste-

ście Państwo dla nas wzorem, jak 
przeżyć pół wieku w zgodzie i mi-
łości - mówił prezydent Krzysz-
tof Hildebrandt podkreślając, że 
harmonia długoletnich związków 
przekłada się na szczęśliwy ogół 
społeczeństwa.
Przyznane przez Prezydenta RP 
medale otrzymali: Agnieszka i Jerzy 
Czerwionka, Janina i Janusz Ga-
węda, Bernarda i Hubert Grabow-
scy, Teresa i Zygmunt Puchalscy, 
Krystyna i Roman Rutz, Krystyna 
i Ryszard Tylki, Katarzyna i Wło-
dzimierz Szwarc oraz Ewa i Jerzy 
Wielgosz. Prezydent wręczył dłu-
goletnim małżeństwom również 
kwiaty oraz upominki rzeczowe. 
Wykonano także wspólne pamiąt-
kowe zdjęcie.
Uroczystość uświetnił znakomitym 
występem Timur Gawryś, a uroczy-
stość zakończyła tradycyjna kawa 
i słodki poczęstunek.
Źródło: UM Wejherowo fo
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Medale Róży dla Małżonków-Jubilatów
WejheroWo | Małżonkowie-jubilaci, którzy przeżyli ze sobą wspólnie pół wieku i więcej, otrzymali Medale Róży „Za Długoletnie Pożycie Małżeń-
skie” przyznane przez Prezydenta RP.
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Na scenie Wejherowskiego Centrum 
Kultury w ostatni wtorek wysłuchać mo-
gliśmy utworów takich zespołów jak Lady 
Pank, Voo Voo, Lombard, Kult, Chłopcy 
z Placu Broni oraz Jacka Kaczmarskiego, 
Marka Grechuty i Czesława Niemena. 
Swoje talenty przedstawili uczniowie 
i absolwenci klasy gitary PSM I st. ich 
rodziny i zaproszeni goście. Wydarzenie 
jako konferansjerzy a także muzycy pro-
wadzili Daria Rietz oraz Maciej Bartecki.

Podczas występów ruszyła również 
zbiórka funduszy, którą zainicjowali ra-
townicy z Pomorskiej Grupy Poszuki-

wawczo – Ratowniczej „GRYF” z siedzi-
bą w Wejherowie. Udało się zgromadzić 
dokładnie 6654,93 złotych.

-„Cieszymy się, że udało się zebrać taką 
sumę i że możemy pomóc najmłodszym, 
ma to dla charakteru naszej działalności 
ogromne znaczenie. Pomysł na zreali-
zowanie tego wydarzenia był świetną 
inicjatywą, ponieważ był to koncert dla 
wszystkich, ale tak naprawdę dla ukra-
ińskich dzieci. Tak poważne tekstowo 
utwory śpiewane przez polskich uczniów, 
zrobiły na wszystkich ogromne wrażenie 
i jeszcze bardziej trafiały do serca wzru-

szając.” - mówi Karolina Weiss, ratownik 
Pomorskiej Grupy Poszukiwawczo - Ra-
towniczej GRYF.

W ostatnich chwilach uroczystości 
usłyszeć mogliśmy także hymn Ukrainy 
oraz Polski, publiczność została zapro-
szona do wspólnego śpiewania. Nie za-
brakło również przemowy byłego ukra-
ińskiego konsula Łewa Zacharczyszyna 
oraz zastępcy Prezydenta miasta Wej-
herowa Arkadiusza Kraszkiewicza. Or-
ganizatorom wydarzenia, które cieszyło 
się dużym zainteresowaniem wręczono 
podziękowania.

Pomoc Ukrainie wybrzmiała 
w Wejherowskim Centrum Kultury

WejheroWo | Za nami koncert charytatywny „Wolność Kocham i Rozumiem”, który odbył się w Filharmonii Kaszubskiej. Przeprowadzona została 
również zbiórka do puszek, fundusze zostaną przekazane dzieciom z objętej wojną Ukrainy.
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Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. 
o pomocy obywatelom Ukrainy w związ-
ku z konfliktem zbrojnym na terytorium 
tego państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. 
zm.). świadczenie przysługuje każdemu 
podmiotowi, w szczególności osobie 
fizycznej prowadzącej gospodarstwo 
domowe, które zapewniło zakwaterowanie 
i wyżywienie obywatelom Ukrainy. Chodzi 
o tych uchodźców, którzy przybyli na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z te-
rytorium Ukrainy w związku z działaniami 
wojennymi prowadzonymi na terytorium 
tego państwa, oraz obywateli Ukrainy 
posiadających Kartę Polaka, którzy 
wraz z najbliższą rodziną z powodu tych 
działań wojennych przybyli na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. Świadczenie 
musi być poprzedzone złożeniem wniosku. 
Refundacja kosztów zgodnie z Rozporzą-

dzeniem Rady Ministrów z dnia 15 marca 
2022 r. została ustalona w kwocie 40 zł 
za osobę dziennie. Pieniądze mogą być 
przyznane nie dłużej niż na okres 60 dni 
i będą wypłacane z dołu.
Jak i gdzie można składać wnioski?
Aby otrzymać świadczenie należy złożyć 
stosowny wniosek w swojej gminie, 
gdzie zostanie on rozpatrzony w termi-
nie miesiąca od dnia jego skutecznego 

doręczenia. Od 16 marca 2022 r. na terenie 
Redy można składać wnioski w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej, w Urzędzie 
Miasta lub za pomocą środków komunika-
cji elektronicznej opatrzonym podpisem 
elektronicznym lub uwierzytelnionym 
przez profil zaufany (ePUAP). Wnioski 
rozpatrywane będą przez Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej.
Źródło: UM w Redzie

40 zł dziennie za przyjęcie uchodźcy z ukrainy
reda | osoby, które zdecydowały się przyjąć pod swój dach obywateli ukrainy, mogą ubiegać się o dodatkowe świad-
czenie – rekompensatę kosztów z tego tytułu.

fot. pixabay.com
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Każdy, kto przyniesie 
odpowiednią ilość odpa-
dów, otrzyma w zamian 
młode rośliny przezna-
czone do sadzenia. Poni-
żej zasady ekologicznej 
wymiany:
Makulatura
do 5 kg = 1 sadzonka 
bratka,
od 6 do 10 kg = 1 
sadzonka krzewu lub 
trawy ozdobnej bądź 
bratka,
powyżej 10 kg = 2 sa-
dzonki krzewu lub trawy 
ozdobnej bądź bratka.
Elektroodpady
mały sprzęt = 1 sadzon-
ka bratka,
średni sprzęt = 1 
sadzonka krzewu lub 

trawy ozdobnej bądź 2 sadzonki bratka,
duży sprzęt = 2 sadzonki krzewu lub trawy ozdobnej bądź 
1 drzewko owocowe.
Akcję zaplanowano na sobotę 9 kwietnia. Wymiana odbę-
dzie się na parkingu MOSiR-u w godz. 10:00 - 13:00 lub do 
wyczerpania zapasu sadzonek.
Partnerami organizowanego przez Urząd Miasta Rumi 
wydarzenia są: Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy 
i Chylonki”, Eko Dolina, PUK Rumia oraz Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Rumi.
Źródło: rumia.eu

przynieś śmieci 
i odbierz sadzonkę
rumia | miasto zachęca mieszkańców do udziału 
w kolejnej akcji ekologicznej: zbiórce elektroodpadów 
i makulatury.

fot. rumia.eu

Nekrologi
Kondolencje

Zamów!
d.bieszke@expressy.pl

660 731 138

Od kilku lat Powiat Wejherowski systematycz-
nie modernizuje bazę dydaktyczną w powia-
towych szkołach ponadpodstawowych. Dzięki 
temu uczniowie mają do dyspozycji nowocze-
sne pracownie zawodowe, laboratoria oraz spe-
cjalistyczne warsztaty do praktycznej nauki 
zawodu. Wśród ostatnich tego typu działań jest 
otwarcie w PZS nr 4 w Wejherowie pracowni in-
formatycznej, wyposażonej w wysokiej jakości 
komputery z oprogramowaniem systemowym 

i biurowym oraz monitorami z matrycą IPS.
– Jednym z kluczowych warunków dosto-

sowania kształcenia zawodowego do potrzeb 
pracodawców jest ciągły rozwój infrastruktu-
ry dydaktycznej w placówkach oświatowych. 
W ten sposób uczniowie nabywają praktyczną 
wiedzę i umiejętności niezbędne do wykony-
wania określonego zawodu – podkreśla Staro-
sta Wejherowski Gabriela Lisius.

Salę wyposażono w osiemnaście stanowisk 

komputerowych dla uczniów i jedno dla na-
uczyciela. Nowocześnie wyposażona pracow-
nia pozwoli na kształcenie uczniów m.in. w za-
wodzie technik grafiki.

W placówce wymieniono także serwery, co 
podyktowane zostało potrzebą dostosowania 
zabezpieczeń głównej sieci lokalnej szkoły oraz 
pracowni komputerowych do najnowszych 
wytycznych bezpieczeństwa.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Wejherowie
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 „Samochodówka” 
zyskała nową pracownię

PoWIAT | W Powiatowym Zespole Szkół nr 4 w Wejherowie oficjalnie oddano do użytku nową 
pracownię informatyczną, która została sfinansowana ze środków własnych powiatu. Łączny koszt 
zadania wyniósł blisko 170 tys. zł.
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W pomoc dla naszych wschodnich 
sąsiadów w piękny sposób włączyła 
się społeczność powiatowej placów-
ki edukacyjnej – I LO w Wejherowie. 
Uczniowie, nauczyciele, absolwenci 
oraz goście z Ukrainy wystąpili 
w koncercie – „Ku dobru”, podczas 
którego odbyła się aukcja prac 
uczniowskich i prezentów otrzyma-
nych od ludzi wielkiego serca.
– Młodzież i nauczyciele naszego 
liceum zorganizowali koncert, który 
miał być wyrazem sprzeciwu wobec 
wojny oraz gestem solidarności 
z obywatelami Ukrainy – podkreśla 
Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.

To była czwarta edycja koncertu 
„Ku dobru”, który w poprzednich 
latach odbywał się jako zbiórka 
charytatywna dla Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy.
– W tym roku ze względu na okolicz-
ności, postanowiliśmy, że połączy-
my ten koncert z aukcją na rzecz 
uchodźców. Mamy już wśród naszej 
społeczności szkolnej uczniów 
z Ukrainy i to do nich i do ich rodzin 
kierowana była aukcja – mówi 
Dyrektor PZS nr 1 w Wejherowie 
Katarzyna Bojke.
Źródło: Starostwo Powiatowe 
w Wejherowie

WyjątkoWy koncert W i lo 
W WejheroWie
poWiat | W i liceum ogólnokształcącym im. króla jana iii sobieskiego 
w Wejherowie odbył się koncert charytatywny na rzecz uchodźców 
z ukrainy. Wśród wykonawców można było usłyszeć uczniów, nauczycieli 
oraz  młodych artystów z ukrainy.

fot. starostwo Powiatowe w Wejherowie

W porządku obrad XXVIII Sesji Rady Po-
wiatu Wejherowskiego znalazły się mię-
dzy innymi sprawozdania Komendanta 
Powiatowego Policji w Wejherowie o sta-
nie bezpieczeństwa i porządku publiczne-
go na terenie powiatu oraz Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie i Organiza-
tora Rodzinnej Pieczy Zastępczej. Radni 
przyjęli także informację Komendanta 
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej 
w Wejherowie o stanie bezpieczeństwa 
oraz o zagrożeniach pożarowych powiatu.
W kolejnej części posiedzenia przyjęto 
uchwałę dotyczącą zmian w budżecie 
na 2022 r., w związku z wprowadzeniem 
do budżetu wolnych środków i pozyska-
nych m.in. z programów rządowych oraz 
w wieloletniej prognozie finansowej po-
wiatu na lata 2022-2034.
– W Gminie Wejherowo ruszy remont 
drogi powiatowej Reda – Gniewowo 
o długości 1,7 km, na który pozyskaliśmy 
2,5 mln zł oraz budowa chodnika w Je-
leńskiej Hucie. Zadecydowaliśmy tak-
że o dotacji w wysokości 2,3 mln zł dla 
Miasta Wejherowa na realizację wspólnej 
inwestycji – budowę parkingu przy uli-
cy Zamkowej do obsługi m.in. Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Po-
morskiej w Wejherowie oraz o udziele-
niu pomocy rzeczowej dla Województwa 
Pomorskiego. Przekazaliśmy marszałko-
wi część naszej dokumentacji dotyczącej 
budowy ronda w Koleczkowie, w związ-
ku z przebiegiem nowego odcinka ulicy 
Chylońskiej, który zgłosi budowę ronda 
do programu Polski Ład – mówi Starosta 
Wejherowski Gabriela Lisius.
Wolne środki, które zasiliły budżet zostały 
zwiększone także na bieżące funkcjono-
wanie placówek oświatowych, w związku 

ze zmniejszeniem subwencji oświatowej 
oraz ważne zadania oświatowe.
– Zabezpieczyliśmy środki na II etap 
przebudowy i rozbudowy Powiatowego 
Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie, w skład 
którego wchodzi I Liceum Ogólnokształ-
cące im. Króla Jana III Sobieskiego oraz 
kontynuację prac przy adaptacji i termo-
modernizacji budynku położonego przy 
ul. Ofiar Piaśnicy 22 w Wejherowie na 
potrzeby Środowiskowego Domu Samo-
pomocy i Warsztatów Terapii Zajęcio-
wej. Dzięki pozyskaniu dofinansowania 
z Urzędu Marszałkowskiego będziemy 
realizować program terapeutyczny dla 
dzieci w przedszkolu specjalnym, a do-
finansowanie z Urzędu Wojewódzkiego 
pozwoli na objęcie uczniów pomocą psy-
chologiczno-pedagogiczną – mówi Sta-
rosta Wejherowski Gabriela Lisius.
Ponadto dzięki dofinansowaniu z Pań-
stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych powstanie winda 
w Powiatowym Zespole Kształcenia Spe-
cjalnego w Wejherowie oraz platforma 
schodowa w Powiatowym Zespole Szkół 
nr 2 w Rumi.
W kolejnej części posiedzenia przyjęto 
uchwałę o przekazaniu dotacji w wyso-
kości 145 000 zł dla Szpitala Specjali-
stycznego w Wejherowie.
– Pieniądze zostaną przeznaczone na za-
kup aparatu, który służy do diagnostyki 
chorób oczu na potrzeby Oddziału Oku-
listycznego oraz Przyszpitalnej Poradni 
Okulistycznej. Od wielu lat Samorząd 
Powiatu Wejherowskiego systematycznie 
wspiera rozwój szpitala udzielając dota-
cji finansowych na realizację wskazanych 
przez szpital zadań – wyjaśnia Wicestaro-
sta Wejherowski Jacek Thiel. 

W trakcie sesji radni zadecydowali także 
o udzieleniu pomocy finansowej na zada-
nia z zakresu ochrony przeciwpożarowej 
dla Gminy Szemud, Choczewo, Łęczyce 
i Linia. Środki finansowe w wysokości 
50 000 zł zostały przekazane na wsparcie 
zakupu samochodu ratowniczo-gaśni-
czego dla OSP w Kaczkowie i Lini oraz 
25 000 zł na zakup ratowniczego skutera 
wodnego wraz z przyczepą transportową 
dla OSP w Choczewie. Ponadto przyzna-
no dotację celową w kwocie 50 000 zł na 

dofinansowanie zadania w Kompleksie 
Sportowo-Rekreacyjnym w Gminie Sze-
mud, który pełni funkcję treningowo-
szkoleniową dla strażaków OSP.
W programie sesji znalazły się także 
uchwały dotyczące likwidacji z dniem 
31 sierpnia br. Powiatowego Zespołu 
Placówek Oświatowo-Wychowawczych 
w Wejherowie. 
– Na ostatniej sesji podjęliśmy uchwały 
dotyczące zamiaru likwidacji. Dzisiaj po 
otrzymaniu pozytywnej opinii Pomorskie-

go Kuratora Oświaty i od związków zawo-
dowych likwidujemy wszystkie placówki 
z PZPOW – mówi Starosta Wejherowski 
Gabriela Lisius. – Nie oznacza to likwida-
cji zajęć sportowych i kulturalnych, zmie-
ni się tylko ich organizacja i formuła.
W porządku obrad znalazła się także 
uchwała w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie porozumienia z Gminą Gniewi-
no na prowadzenie publicznej szkoły po-
nadpodstawowej – Liceum Mistrzostwa 
Sportowego w Gniewinie.
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Będzie bezpieczniej, więcej 
inwestycji drogowych i oświatowych

PoWIAT | Podczas marcowej Sesji Rady Powiatu Wejherowskiego do budżetu wprowadzono dodatkowe środki na projekty drogowe, oświatowe oraz 
zadania z zakresu bezpieczeństwa. Wśród nich jest m.in. remont drogi powiatowej na odcinku Reda – Gniewowo oraz II etap rozbudowy Powiatowego 
Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie. Obrady rozpoczęły się minutą ciszy dla uczczenia pamięci ofiar wojny na Ukrainie.
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Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej 
wzywa się mężczyzn urodzonych w 2003 r. 
oraz urodzonych w latach 1998 - 2002, jeśli 
nie posiadają określonej kategorii zdolno-
ści do czynnej służby wojskowej. Kwalifi-
kację wojskową na obszarze gm. Szemud 
przeprowadzi w dniach 16 - 19.05.2022 r. 
Powiatowa Komisja Lekarska - Powiatowy 
Zespół Poradni Psychologiczno-Peda-
gogicznych w Wejherowie przy ul. Ofiar 
Piaśnicy 22. Kobiety przyjmowane będą 
w dniu 27 maja 2022 r. Więcej informacji na 
stronie www.szemud.pl.
Źródło: UG Szemud

kWalifikacja WojskoWa 2022
gmina szemud | W dniach 04.04 - 08.07.2022 r. na terenie województwa pomorskiego 
przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa.

fot. pixabay.com

reklaMa 85/2022/DB

ZarZąd Powiatu wejherowskiego
ogłasza konkurs na 

kandydata na stanowisko:

Dyrektora Powiatowego zespołu szkół nr 2 im. Bohaterskiej załogi OrP •	
„Orzeł” w Wejherowie, 84-200 Wejherowo, ul. strzelecka 9.

Dyrektora Powiatowego zespołu szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera •	
w Wejherowie, 84-200 Wejherowo, ul. sobieskiego 344.

Dyrektora Powiatowego zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych •	
w Wejherowie, 84-200 Wejherowo, ul. Ofiar Piaśnicy 22.

Treść ogłoszeń o konkursach dostępna jest na stronie internetowej •	
starostwa Powiatowego 

w Wejherowie www.powiatwejherowski.pl w dziale aktualności i na 
podstronie Wydział edukacji, w Biuletynie informacji Publicznej starostwa 
Powiatowego w Wejherowie www.bip.powiatwejherowski.pl oraz na tablicy 
ogłoszeń w starostwie Powiatowym w Wejherowie.

Warta blisko 2 miliony złotych inwestycja rozpo-
częła się od przebudowy wodociągu. W kolejnych 
tygodniach wykonawca przystąpi do budowy kanali-
zacji deszczowej, układu drogowego i oświetlenia.

W związku z robotami poszczególne fragmenty ulic 
będą tymczasowo zamykane, przy czym dojazd do 

okolicznych posesji wciąż będzie możliwy.
Wszelkie prace mają się zakończyć w połowie 

roku.
Inwestycja jest realizowana z dofinansowaniem ze-

wnętrznym.
Źródło: Miasto Rumia/fb
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Ruszyła budowa ul. Harcerskiej
rUMIA | Rozpoczęła się budowa ul. Harcerskiej i fragmentu ul. Skarpowej. W związku z pracami tym-
czasowo będą zamykane fragmenty ulic.

Stypendia 
Gminy Szemud - 
przyznane

Łącznie Komisja stypendialna przyznała 17 stypen-
diów w pięciu kategoriach. Stypendia wręczali: Prze-
wodnicząca Rady Gminy Szemud Aleksandra Perz, 
Wójt Gminy Szemud Ryszard Kalkowski, Sekretarz 
Gminy Barbara Rzeszewicz oraz przewodniczący Ko-
misji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Jacek Na-
wrocki.

W kategorii szkół podstawowych stypendium otrzy-
mali:

1) Nikodem Bladowski - Szkoła Podstawowa im. Jana 
Pawła II w Łebnie,

2) Maksymilian Merchel - Społeczna Szkoła Podsta-
wowa z Przedszkolem Dobrzewino-Karczemki w Kar-
czemkach,

3) Mateusz Miłosz - Szkoła Podstawowa im. Partyzan-
tów Kaszubskich w Koleczkowie,

4) Bartosz Kuśmierek - Szkoła Podstawowa z Od-
działami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte 
w Kielnie.

W kategorii liceów i techników:
1) Ada Kruczkowska - III Liceum Ogólnokształcące 

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Wester-
platte w Gdańsku,

2) Karolina Porębska - I Liceum Ogólnokształcące im. 
Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie,

3) Artur Parchem - X Liceum Ogólnokształcące im. 
Gdyńskich Nauczycieli Bohaterów II Wojny Światowej 
w Gdyni,

4) Karolina Okrój - I Liceum Ogólnokształcące im. 
Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie.

Ponadto przyznane zostały również stypendia dla stu-
dentów, którzy uzyskali średnią powyżej 4,5, zaangażo-
wani w działalność naukową, artystyczną itp.:

1) Paweł Wilczewski - University of Leeds England,
2) Igor Szymanowski - Eidgenössische Technische 

Hochschule Zürich,
3) Katarzyna Kania - Politechnika Warszawska.
Komisja przyznała również stypendium za szczególne 

osiągnięcia w dziedzinie kultury i/lub sportu następują-
cym uczniom:

1) Róża Rynkiewicz - osiągnięcia w dziedzinie sportu: 
lekkoatletyka,

2) Sandra Lieske - osiągnięcia w dziedzinie sportu: 
karate,

3) Zoja Syguda - osiągnięcia w dziedzinie kultury: gra 
na skrzypcach,

4) Maja Kwidzińska - osiągnięcia w dziedzinie sportu: 
jazda figurowa na rolkach.

Jednorazowym specjalnym stypendium za szczególne 
osiągnięcia zostały wyróżnione: Dominika Szatkowska, 
zawodniczka Klubu Sportowego GOKKEN, za liczne  
sukcesy w dziedzinie sportu Karate SHOTOKAN w in-
dywidualnych startach, zdobywając miejsce medalowe 
na zawodach krajowych m.in. w Mistrzostwach Polski 
Kumite Indywidualne Juniorek -48kg i w XX Central 
Europe Open Karate WKF – Grand Prix Pomorza 
i Kujaw oraz Nadia Grubba, zawodniczka UKS „Jan-
tar” Gdynia, członkini Kadry Wojewódzkiej juniorek 
młodszych  w gimnastyce artystycznej, zdobywczyni 
brązowego medalu m.in. w układach zbiorowych pod-
czas Mistrzostw Polski i Międzywojewódzkich Mistrzo-
stwach Młodzików. 

-Serdecznie gratulujemy osiągniętych sukcesów i ży-
czymy dalszych, bardzo dobrych wyników w nauce, 
sporcie oraz kulturze. - informuje Urząd Gminy.

Źródło: UG Szemud

GMINA SZeMUD | W dniu 29 marca 2022 r. podczas XXXIII Sesji Rady Gminy 
Szemud zostały wręczone stypendia naukowe, stypendia dla uczniów uzdol-
nionych w dziedzinie kultury i sportu oraz jednorazowe stypendia specjalne.
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Prima aprilis trafił do Polski 
przez Niemcy w epoce 
nowożytnej w XVI wieku. 
W XVII w. został już uznany 
za „modę staroletnią”, zaczął 
on być wtedy obchodzony 
w podobnej formie, w jakiej 
występuje do dzisiaj.
Jedna z genez zwyczaju ma 
swoje korzenie w Rzymie 
i związana jest z obchoda-
mi Cerialii na cześć bogini 
Ceres, które odbywały się na 

początku kwietnia. Według 
jednej z legend, kiedy poszu-
kiwała ona swojej porwanej 
córki, została wyprowadzona 
w pole. Grecy wiążą historię 
tego dnia z mitem o Demeter 
i Persefonie. Persefona miała 
zostać porwana do Hadesu 
na początku kwietnia. Matka 
Demeter, szukając jej, kiero-
wała się echem głosu córki, 
ale echo ją zwiodło.
Monika Fischer

dzień żartóW
poWiat | to już dzisiaj. pierwszy dzień kwietnia jest dniem, w którym  można 
wprowadzać innych w błąd.

fot. freepik.com

Na ubraniach, których już nie nosimy można 
zarobić parę groszy, nie zawsze oddanie ich 
do Caritasu jest jedyną opcją. Od pewnego 
czasu popularność zyskują aplikacje stwo-
rzone właśnie do takiego celu.
Vinted jest aplikacją na telefon, którą z ła-
twością pobierzemy ze sklepu Play. Wysta-
wianie na niej przedmiotów jest darmowe 
a wysyłki nie są drogie. W naprawdę wielu 
kategoriach można sprzedawać takie rzeczy 
jak: kosmetyki, ubrania, obuwie czy akceso-
ria do naszych stylizacji.
Podobnymi narzędziami są OLX i dobrze zna-
ne nam Allegro, ale wystawianie tam swoich 
skarbów może wiązać się już z drobnymi opła-
tami, jeśli takich ogłoszeń jest więcej. Przesyłki 
na tych platformach również nie są kosztowne.
Jeśli nie czujemy się jednak biegle w zna-
jomości tych portali, możemy po prostu 
popytać znajomych lub rodzinę czy nie 
chcieliby przyjąć paczuszki ubrań, których 
my już nie chcemy. Warto pamiętać, że to co 
nie podoba się komuś, dla innej osoby może 
być perełką, więc nie warto wyrzucać ubrań 
do kosza na śmieci.
Ubrania z drugiej ręki można też kupować 
na tych platformach, a użytkownicy mogą 
się nimi wymieniać. Z bardziej tradycyjnych 
metod kupowania używanych rzeczy są 
po prostu lumpeksy, które nie kiedy moją 
w swoim asortymencie ubrania marek niedo-
stępnych w Polsce. 
W obecnej sytuacji niechciane ubrania moż-
na też przynosić do punktów zbiórek darów 
dla obywateli Ukrainy.
Monika Fischer

odzieżoWe porządki
poWiat | kolejna pora roku to dobry czas na przegląd garderoby. ubrania i buty, których 
już nie chcemy można oddać lub sprzedać.

fot. Monika Fischer

Eko sprzątanie 
na wiosnę

Ciepłe promyki słońca i dłuższe dnie są zachętą by 
wprowadzić w domach pewne zmiany w wystroju czy 
posprzątać. Inspirujemy się przy tym budzącą naturą, 
z którą możemy żyć w zgodzie nawet robiąc tak zwy-
kłą rzecz jak sprzątanie.

Oto kilka ekologicznych i tanich przepisów na de-
tergenty czystości:

płyn do szyb i luster z octu i spirytusu - do butelki 
ze spryskiwaczem wlewamy 100 ml octu, tyle samo 
spirytusu i dopełniamy wodą. Do całości można wlać 
kilka kropel olejków eterycznych, które działają anty-
bakteryjnie, a przy okazji inhalują drogi oddechowe,

płyn do podłóg to woda z chlustem octu spirytuso-
wego i olejków eterycznych

domowym cif zrobionym z mydła w płynie i sody 
oczyszczonej – 2 części sody oczyszczonej, 1 część 
mydła w płynie, 10 kropli olejku eterycznego (np. 
lawendowego). Należy łyżkę płatków zalać szklanką 
gorącej lub nawet wrzącej wody i dokładnie rozmie-
szać. Do słoiczka: wsypujemy łyżkę mydła, zalewamy 
wodą, zakręcam i potrząsamy słoikiem jak shakerem. 
Jeśli nie utworzy się mydło w płynie, podgrzewaj je 
jeszcze w kąpieli wodnej aż do rozpuszczenia płat-
ków. Mydło należy wlać do większego słoika i dodać 
do niego dwa razy tyle sody oczyszczonej. Roztwór 
zacznie musować, uważaj, by nie dostał się do oczu. 

Całość należy dobrze rozmieszać łyżką lub zakręca-
jąc pokrywkę słoika i potrząsając całością. Gdy sub-
stancja ostygnie, dodaj 10 kropli olejku eterycznego 
(na duży słój) albo 5 kropli (na mniejszy słoik). Tak 
powstały środek powinien mieć konsystencję gęstego 
płynu lub nawet kremu.

domowy proszek do prani - 1 miarka sody kalcy-
nowanej, 1 miarka boraksu, 1,5 miarki płatków my-
dlanych lub startego szarego mydła. Mydło należy 
zetrzeć drobno na tarce. Jeśli mamy gotowe płatki 
mydlane, warto je najpierw zmielić w młynku lub 
blenderze. Do większego pojemnika wsypujemy 
sodę kalcynowaną, boraks i mydło. Zamykamy po-
jemnik i wstrząsamy zawartością, by całość się do-
brze wymieszała. Na jedno pranie wystarczą dwie 
łyżki domowego proszku. Jeśli lubimy, gdy pranie 
ma delikatny zapach, do płukania można dodać 5 
kropli ulubionego olejku eterycznego, np. lawendo-
wego lub z drzewa herbacianego. Olejkiem można 
też skropić wymieszany w pojemniku proszek, by od 
razu pachniał.

Przy sprzątaniu dobrze jest też zamienić ręczniki 
papierowe na bawełniane szmatki, tradycyjne gąb-
ki do naczyń na szczotki z naturalnym włosiem lub 
myjki ze sznurka konopnego. 

Źródło: ograniczamsie.com

PoWIAT | Wiosna jest z nami od niedawna i część osób przypomniała sobie 
już o domowych porządkach. Warto przy tym pomyśleć o naszym środowi-
sku i portfelu.
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Najważniejszą uchwałą podjętą przez Radę, 
była wcześniejsza spłata zaciągniętego kre-
dytu konsolidacyjnego w kwocie 5 milionów 
złotych. Na koniec 2021 roku kwota kredytu 
pozostałego do spłaty wynosiła ponad 36 mi-
lionów złotych.

W związku ze zmianą stóp procentowych 
drastycznemu zwiększeniu uległy koszty ob-
sługi kredytów, które muszą ponosić wszyscy 
kredytobiorcy, w tym samorządy. Kwota obsłu-
gi zadłużenia Gminy Wejherowo w zaledwie 3 
miesiące tego roku uległa zwiększeniu o ponad 
50%. Aby zminimalizować wzrastające obcią-
żenia postanowiono wcześniej spłacić część zo-
bowiązań, co przyczyni się do zaoszczędzenia 
co najmniej 180 tysięcy złotych. A biorąc pod 
uwagę bardzo prawdopodobne przyszłe pod-
wyżki oprocentowania, oszczędności mogą być 
jeszcze większe. Jak zaznaczył wójt wyasygno-
wanie środków na ten cel nie będzie się wiązało 
ze zmianami planów inwestycyjnych:

- Postanowiliśmy spłacić częściowo kredyt 
teraz, jednocześnie nie rezygnując z żadnych 
zadań, które założyliśmy do realizacji w tym 
roku. Spłata kredytu zostanie pokryta z wol-
nych środków budżetu, nie wykorzystanych 

w poprzednich latach- podkreślił wójt Przemy-
sław Kiedrowski.

Dowodem na to, iż gmina nie rezygnuje 
z przeprowadzenia inwestycji były kolejne przy-
jęte uchwały. Rada jednogłośnie wyraziła zgodę 
na udzielenie wsparcia finansowego powiatowi 

wejherowskiemu przy realizacji remontu drogi 
Reda- Gniewowo. Radni wyrazili także zgodę na 
zakup nieruchomości w Gowinie, która jest nie-
zbędna do przeprowadzenia budowy kanalizacji 
deszczowej w części tej miejscowości.

Źródło: UG Wejherowo

Przygotowanie nowych 
inwestycji i spłata kredytu

GMINA WejheroWo | W porządku obrad XL Sesji Rady Gminy Wejherowo, która odbyła się w dniu 
30. marca, znalazły się między innymi zmiany budżetowe, a także uchwały dotyczące zakupów nieru-
chomości pod przyszłe inwestycje celu publicznego.
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Jest ona niezbędna do wyprowadzenia mocy z obu 
etapów Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica, czyli Bal-
tica 2 i Baltica 3. Według planów przetarg ma zostać 
rozstrzygnięty do końca bieżącego roku.
Lądowa infrastruktura przyłączeniowa dla Morskiej 
Farmy Wiatrowej Baltica powstanie w okolicach miej-
scowości Osieki Lęborskie, w gminie Choczewo.
Powstaną tam dwie sąsiadujące ze sobą stacje lądo-
we – jedna dla elektrowni Baltica 3, druga dla elek-
trowni Baltica 2 oraz prowadzące do nich eksportowe 
linie kablowe w obszarze lądowym.
Na zadanie składa się nie tylko budowa stacji 
transformatorowych i eksportowych linii kablowych 
w obszarze lądowym, ale także m.in. dróg dojazdo-
wych i wewnętrznych, sieci wodno-kanalizacyjnej na 
potrzeby stacji, jej oświetlenia i ogrodzenia. Harmo-
nogram przetargu przewiduje jego rozstrzygnięcie do 
końca 2022 roku. Natomiast rozpoczęcie pierwszych 
prac budowlanych związanych z lądową stacją ma 
nastąpić w czwartym kwartale 2023 roku.
Źródło: urzadgminychoczewo/fb

budoWa morskich 
farm WiatroWych
gmina choczeWo | pge polska grupa energetyczna 
i duński Ørsted rozpoczęły postępowanie przetargo-
we dotyczące budowy lądowej infrastruktury.

fot. orsted.pl
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Około godziny 14:20 funkcjona-
riusze straży miejskiej patrolujący 
rejon ulicy Klasztornej zauważyli 
dym wydobywający się z pustosta-
nu. W pomieszczeniach byłej firmy 
LAS ktoś podpalił śmieci. Na miej-
sce wezwano straż pożarną, która 
ogień ugasiła.

Tego typu pożary w tym miejscu 
notowane są dość często, ale praw-
dziwy/największy pożar zabudowań 
byłej winiarni miał miejsce w lutym 
2017 roku. Wówczas to, około go-
dziny 19:30, w ogniu stanęły wszyst-
kie zabudowania. Istniało realne 
zagrożenie przeniesienia się żywiołu 
na kościół klasztorny i sąsiadujące 
z działką przedszkole prowadzone 
przez siostry zakonne.

Działka oraz stojące na niej obiek-
ty mają swojego właściciela, który 
nie dba o należyty stan sanitarno-

porządkowy nieruchomości i nie 
ma z nim kontaktu. Nieruchomość 
nie jest zabezpieczona i podrzu-
cane są na nią śmieci, także zuży-
te sprzęty AGD, które na zlecenie 
Urzędu Miasta docelowo usuwane 
są przez służby komunalne. Po-
nadto część obiektów grozi zawa-
leniem. Może dojść do katastrofy 
budowlanej. W ścianę budynku, 
gdzie podpalono śmieci, wmon-
towany jest też nieczynny maszt 
telefonii komórkowej. Dlatego 19 
stycznia 2022 roku Straż Miejska 
skierowała wniosek do Powiato-
wego Inspektora Nadzoru Budow-
lanego o wszczęcie przeciwko wie-
czystemu użytkownikowi obiektów 
postępowania administracyjnego 
i nakazanie rozbiórki ruin budyn-
ków lub ich zabezpieczenie.

Źródło: sm.wejherowo.plfo
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Pożar w pustostanie przy ulicy Klasztornej
WejheroWo | Co pewien czas w opuszczonych obiektach byłej firmy LAS przy ulicy Klasztornej wybucha pożar. Pustostany mają swojego właściciela, ale nie ma z nim kontaktu.

Strażacy z OSP Gniewino otrzymali wezwanie do pożaru 
drzewa. Płonęło przydrożne drzewo na trasie Mierzyno - 
Ruków. Strażacy byli zmuszeni wyciąć nadpalone drzewo, 
które, jak się okazało, było również spróchniałe. Jeden 
ze strażaków poinformował nas, że najprawdopodob-
niej doszło do podpalenia, niestety nie są w stanie tego 
udowodnić, gdyż brak świadków i jakichkolwiek dowodów. 
Jednak doświadczenie oraz posiadana wiedza dają niemal 
pewność, że doszło do zaprószenia ognia.
Podobna sytuacja miała miejsce przy drodze wojewódz-
kiej nr 213 tuż za miejscowością Przebendowo. Został tu 
wezwany zastęp OSP Choczewo do pożaru przydrożnego 
pnia drzewa. Działania strażaków polegały na zabezpiecze-
niu miejsca zdarzenia oraz podaniu jednego prądu wody 
w natarciu na palący się pień.

płonęło przydrożne 
drzeWo
poWiat | Wieczorną porą strażacy z osp gniewino zo-
stali wezwani do pożaru drzewa. ze względu na znisz-
czenie rośliny przez pożar, niezbędne było wycięcie jej. 
podobne zdarzenie miało miejsce w gm. choczewo.

fot. ospchoczewo.pl 

W uroczystości wzięła udział kadra kierownicza 
wejherowskiej komendy oraz podległych jednostek 
Policji, a także zaproszeni goście Starosta Wejhe-
rowski, Prezydent Miasta Wejherowa, Ks. Prałat, 
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej 
oraz Dyrektor Aresztu Śledczego.

Ceremonia wprowadzenia Komendanta Powiato-
wego Policji w Wejherowie odbyła się w sali odpraw 
służbowych jednostki. Zgodnie z ceremoniałem, 
nowy komendant wejherowskiego garnizonu – pod-
insp. Robert Ronduda przywitał się ze sztandarem 
jednostki oraz złożył meldunek o objęciu stanowiska. 
Serdeczne życzenia złożyli mu Starosta Wejherow-
ski Gabriela Lisius, Prezydent Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt, Ks. Prałat Tadeusz Reszka oraz st. bryg. 
Jacek Niewęgłowski Komendant Powiatowy Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Wejherowie, mjr Grzegorz 
Woscholski Dyrektor Aresztu Śledczego w Wejhero-
wie oraz kadra kierownicza wejherowskiej komendy 
oraz podległych jednostek Policji.

Źródło: KPP Wejherowo

Uroczyste 
powołanie Komendanta

PoWIAT | Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku nadinsp. Andrzej Łapiński powołał nowego ko-
mendanta w Komendzie Powiatowej Policji w Wejherowie.
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Policjanci ruchu drogowego, zostali we-
zwani do zdarzenia drogowego w Rumi 
na ul. Grunwaldzkiej z udziałem samo-
chodu mercedes oraz motoroweru tbd. 
Pracujący na miejscu funkcjonariusze 
ustalili wstępnie, że 60-letni gdańszczanin 
kierujący mercedesem prawdopodobnie 
nie ustąpił pierwszeństwa 47-latkowi ja-
dącemu motorowerem na skrzyżowaniu 
okrężnym, w wyniku czego doszło do 
zderzenia obu pojazdów. Motorowerzy-
sta został przewieziony do szpitala.

Teraz sprawą zajmą się śledczy, którzy 
będą ustalali wszelkie okoliczności tego 
zdarzenia.

Źródło: KPP Wejherowofo
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Zderzenie z motorowerzystą
rUMIA | Z ustalonego przebiegu zdarzenia wynikło, że kierowca merceseda prawdopodobnie nie ustąpił pierwszeństwa motorowerzyście. 
W wyniku tego doszło do zderzenia pojazdów na rondzie.
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Bez uprawnień i ważnych badań
PoWIAT | Nietrzeźwą kobietę kierującą chevroletem złapano na „krajowej szóstce”. Policjanci uniemożliwili jej dalszą jazdę a w trakcie kontroli pojazdu 
okazało się, że nie miał on ważnych badań technicznych.

Policjanci wejherowskiej drogów-
ki prowadząc działania kontrolno 
– pomiarowe około godziny 23:00 za-
trzymali chevroleta, z uwagi na to, że 
jego kierowca przekroczył dozwoloną 
prędkość jadąc 89 km/h na obowią-
zującej pięćdziesiątce. Po zatrzymaniu 
pojazdu, okazało się, że za kierownicą 
samochodu siedzi 33-latka. W trak-
cie sprawdzania dokumentów, wyszło 
na jaw, że nie posiadała uprawnień 
do kierowania, a ponadto samochód 
którym jechała, nie miał ważnych ba-
dań technicznych. Kolejnym etapem 
sprawdzenia było badanie trzeźwości, 
które wykazało prawie promil alkoholu 
w organizmie 33-latki.

Policjanci uniemożliwili jej kontynu-
owanie dalszej jazdy, ponadto zatrzymali 

dowód rejestracyjny samochodu. Teraz 
kobiecie grozi szereg konsekwencji, po-
nieważ kierowanie samochodem w sta-
nie nietrzeźwości jest przestępstwem za 
które grozi kara do 2 lat pozbawienia 
wolności i sądowy zakaz kierowania, 
także też kobieta musi się liczyć z kon-
sekwencjami za popełnione wykrocze-
nia drogowe. Przekroczenie dozwolonej 
prędkości o ponad 30 km/h skutkuje 
mandatem nie niższym niż 800 zł, jed-
nakże w tym przypadku może wiązać 
się z surowszymi konsekwencjami, gdyż 
spawa dotycząca przekroczenia prędko-
ści, jazdy bez uprawnień i samochodem 
bez ważnych badań technicznych może 
zakończyć się bardzo wysoką grzywną 
w sądzie.

Źródło: KPP Wejherowo fo
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Wejherowscy kryminalni, 
którzy pracowali nad sprawą 
kradzieży quada, do któ-
rej doszło na terenie gminy 
Łęczyce, odzyskali ukradziony 
pojazd. Ustalono, że 25-latek 
umówił się ze sprzedawcą 
quada na oglądanie i wypróbo-
wanie pojazdu przed zakupem. 
W związku z tym spotkali się 
w jednej z miejscowości gminy 
Łęczyce. 25-latek pod pretek-

stem sprawdzenia pojazdu, wsiadł na quada i pojechał 
w kierunku pól i już nie wrócił. Pokrzywdzony złożył 
zawiadomienie o przestępstwie kradzieży, a policjanci 
od razu zajęli się sprawą.
Kryminalni z wejherowskiej komendy, w jednym z ga-
raży w Wejherowie ujawnili i zabezpieczyli kradziony 
pojazd. Sprawca kradzieży zdemontował elementy 
karoserii i był w trakcie ich przemalowywania. Złodziej 
został zatrzymany przez dzielnicowych z Posterunku 
Policji w Łęczycach i doprowadzony do celi.
Niebawem sprawca kradzieży zostanie przesłuchany 
i usłyszy zarzut kradzieży mienia. Za to przestępstwo 
grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna 
trafił już wcześniej do aresztu śledczego, do którego 
jednak nie powrócił oraz był notowany za podobne 
przestępstwa.
Źródło: KPP Wejherowo

przejażdżka próbna 
zakończona kradzieżą
poWiat | notowany wcześniej przez policjantów męż-
czyzna wrócił do aresztu śledczego. skradziony pojazd 
udało się odzyskać a złodziej niedługo usłyszy zarzuty.

fot. kPP Wejherowo
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o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów: 
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Perlino w gminie gniewino, 

- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębu rybno w gminie gniewino,
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębu Chynowie w gminie gniewino

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.

na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 503) oraz:
- uchwały nr XXV/211/2021 z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla fragmentu obrębu Perlino w gminie gniewino, 
- uchwały nr XXVii/234/2021 z dnia 22 października 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla fragmentów obrębu rybno w gminie gniewino,
- uchwały nr XXV/212/2021 rady gminy gniewino z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębu Chynowie w gminie gniewino,
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wraz z prognozami 
oddziaływania na środowisko, w dniach od 08.04.2022 r. do 29.04.2022 r.  w  Urzędzie gminy gniewino, 84-250 gniewino, ul. Pomorska 8, w dni 
robocze w godz. od 9.00 do 15.00 oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej i w Biuletynie informacji Publicznej Urzędu gminy gniewino: 
www.bip.gniewino.pl. Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędą się w dniu 14.04.2022 r. w Urzędzie 
gminy gniewino, 84-250 gniewino, ul. Pomorska 8, o godz.:
- 9:30 – dot. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Perlino w gminie gniewino,
- 9:50 – dot. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębu rybno w gminie gniewino,
- 10:10 – dot. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębu Chynowie w gminie gniewino.
zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta gminy gniewino z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.05.2022 r. 
Pisma należy kierować drogą pocztową lub bezpośrednio w formie pisemnej w Urzędzie gniewino, 84-250 gniewino, ul. Pomorska 8, lub w postaci 
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu na adres 
elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu gminy gniewino na platformie ePUaP2.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)  w związku 
z prowadzonymi postępowaniami w sprawie strategicznych ocen oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektów w/w planów 
miejscowych do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędnymi dokumentacjami spraw tj. projektami miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, prognozami oddziaływania na środowisko do tych planów, opiniami Państwowego Powiatowego inspektoratu sanitarnego 
w Wejherowie oraz regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w gdańsku.
zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznych ocen oddziaływania w/w projektów planów na środowisko, mogą składać do 
w/w dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Wójta gminy gniewino na adres Urząd gminy gniewino, 84-
250 gniewino, ul. Pomorska 8, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym 
podpisem elektronicznym na adres mailowy gniewino@gniewino.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.05.2022 r.
Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. 
Uwagi do projektów planów oraz wnioski i uwagi w postepowaniach w sprawie strategicznych ocen oddziaływania na środowisko będą rozpatrywane 
przez Wójta gminy gniewino w terminie do 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.

zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu europejskiego i rady (Ue) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. Ue l nr 119) w sprawie ochrony osób 
fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/We 
(zwane rODO), informuję że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd gminy gniewino z siedzibą w gniewinie przy ul. Pomorskiej 8, 
84-250 gniewino reprezentowany przez Wójta gminy gniewino, adres kontaktowy e-mail: gniewino@gniewino.pl, tel. +48 58 676 76 77. administrator 
Danych zgodnie z art. 37 rODO wyznaczył inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach 
dotyczących przetwarzania Państwa oraz waszych podopiecznych danych osobowych, a także korzystania z przysługujących Państwu praw związanych 
z ich przetwarzaniem. kontakt z inspektorem Ochrony Danych Osobowych Ug gniewino; e-mail: inspektorodo@gniewino.pl lub pisemnie na adres 
Urzędu gminy gniewino, ul. Pomorska 8, 84-250 gniewino z dopiskiem „inspektor Ochrony Danych”. szczegóły dotyczące przetwarzania Państwa danych 
osobowych przez Urząd gminy gniewino znajdują się na stronie: https://www.bip.gniewino.pl/.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 8a ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym „W związku 
z przetwarzaniem przez wójta (…) danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, 
(…), prawo, o którym mowa w art.15 ust.1lit.g rozporządzenia Parlamentu europejskiego i rady (Ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/We (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (…), przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te 
pozyskano.

WÓJT gMinY gnieWinO

OgłOszenie 88/2022/DB



www.gwe24.pl/sportPiątek, 1 kwietnia 2022 13

II Ultra Bieg na Górę Donas
BIeGI | KKS Sfora zorganizował po raz drugi "Ultra Bieg na Górę Donas", w tym roku połączony ze zrzutką dla Iryny i Przemka.

Pogoda do biegania była idealna, stąd też bieg 
był dość licznie obsadzony. Nie wszyscy startujący 
zdecydowali się na pokonanie pełnego dystansu 
czyli czterech pętli po 12 kilometrów każda. Tra-
sa biegu wyznaczona była poza uczęszczanymi 
traktami komunikacyjnymi i biegła głownie po 
terenach leśnych. Szczytowym punktem biegu 
było góra DONAS na której znajduje się wieża 
z tarasem widokowym dostępnym dla wszystkich 
chętnych od 1 kwietnia do 31 października.

-Gratulujemy organizatorom biegu, przede 
wszystkim Andrzejowi Mazur i Pawłowi Tka-
czyk. - informuje Urząd Gminy.

-Serdeczne podziękowania za pomoc dla: Ka-
szubskiego Klubu Sportowego KKS SFORA 
BOJANO, KGW Łężyckie Białki z Ewą i Arkiem 
Bergmann na czele, KGW Koleczkowo, Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Bojanie , GCKSiR w Sze-
mudzie, Sołtysowi Bojana Agnieszce Bubacz 
i Radzie Soleckiej Bojana, Podgorniak Mikołaj 
- zina.pl, Modzelewskiemu Krzysztofowi 42,195. 
Naszym niezawodnym jak zawsze wolontariu-
szom również dzięujemy: Herrmann Ewa, Bą-
kowska Blanka, Mazur Katarzyna, Tkaczyk Ka-

tarzyna i Tomala Justyna. - dodają organizatorzy.
Iryna i Przemek są małżeństwem i mają tróję dzie-

ci. Jedna z ich córek została na Ukrainie, a zmar-
twini o nią rodzice postanowili zabrać ją z tamtąd 
kiedy wybucha konflikt zbrojny. W trakcie powro-
tu do Polski ulegają wypadkowi samochodowemu 

i obecnie są w stanie śpiączki. Oboje mają złamane 
kręgosłupy, Przemek ma bardzo uszkodzone płuca, 
walczy o życie.

Zbiórka pieniędzy na leczenie jest prowadzona przez 
Panią Aleksandrę Poloczek na platformie zrzutka.pl.

Źródło: UG Szemud
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Młodzi zawodnicy rywalizowali na pływalni i bież-
ni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi. 
Na podium triumfowali między innymi reprezen-
tanci UKS-u Tri-Team Rumia.

W dwunastej edycji rumskiego Grand Prix Pol-
skiego Związku Triathlonu w Aquathlonie, rywali-
zacji składającej się z pływania i biegania, uczest-
niczyło 223 młodych zawodników z całego kraju. 
Wydarzenie, organizowane przez Polski Związek 
Triathlonu oraz UKS Tri-Team Rumia, odbywało 
się na pływalni i bieżni Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Rumi. W zależności od kategorii wie-
kowej sportowcy musieli przepłynąć od 50 do 500 
metrów i przebiec od 200 do 5000 metrów.

Na podium triumfowali między innymi reprezen-
tanci UKS-u Tri-Team Rumia: Mikołaj Borski, Ka-
rolina Szalast, Mateusz Wasilewski, Eldar Aliev oraz 
Lena Wolańska.

Warto dodać, że rumska impreza, zapoczątko-
wała wiele karier dzisiejszych najlepszych polskich 
triathlonistów, m.in. Michała Oliwy - obecnego 
mistrza Polski na dystansie olimpijskim, Kacpra 
Stępniaka, Roksany Słupek, Marty Łagownik czy 
Macieja Bruździaka.

Źródło: rumia.eu 
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Aquathlon Rumia 2022
AQUAThLoN | W Rumi odbyła się XII edycja Aquathlon Rumia 2022 - Grand Prix Polskiego Związku 
Triathlonu w Aquathlonie.

W zawodach brały udział drużyny dziew-
cząt i chłopców z roczników 2009 i młod-
szych. Organizatorem zawodów był Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Redzie. 
Najlepszymi wśród chłopców okazali się 
reprezentanci Zespołu Szkolno-Przedsz-
kolnego nr 1, natomiast wśród dziewcząt 
zwyciężyły uczennice Szkoły Podstawowej 
nr 3. Zawodnicy zostali udekorowani meda-
lami natomiast pierwsze zespoły uzyskały 
dodatkowo puchar oraz kwalifikację na 
zawody powiatowe. Poniżej spis wyników 
z poszczególnych spotkań oraz składy 
i klasyfikację.
Chłopcy :

SP 3 – ZSP 1 6 : 26•	
SP 3 – SP 5 6 : 12•	
ZSP 1 – SP 5 28 : 0•	

Klasyfikacja:
1 miejsce Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1•	

2 miejsce Szkoła Podstawowa nr 5•	
3 miejsce Szkoła Podstawowa nr 3•	

Skład zwycięzców Zespół Szkolno-Przedsz-
kolny nr 1: Garski Ignacy, Gdanietz Dominik, 
Górniak Cezary, Grajkowski Paweł, Komo-
rowski Wiktor, Kur Jakub, Laszczyk Filip, Le-
usz Antek, Mączka Karol, Różański Leonard, 
Rzepka Karol, Skowroński Piotr, Styn Robert.
Dziewczęta:

SP 3- SP 5 38 : 6•	
Klasyfikacja:

1 miejsce Szkoła Podstawowa nr 3•	
2 miejsce Szkoła Podstawowa nr 5•	

Skład zwycięski Szkoła Podstawowa nr 3: 
Dominika Bietzke, Antonina Charzyńska, 
Maja Dymek, Zofia Jażewicz, Emilia Malotki, 
Oliwia Olszewska, Zuzanna Paluch, Lena 
Roczyniewska, Nikola Rózga, Julita Speht, 
Marika Wrońska, Maja Mańska.
Źródło: mosir.reda.pl

igrzyska dzieci – mini koszykóWka
koszykóWka | W szkole podstawowej nr 5 w redzie odbywały się mistrzostwa redy 
w mini piłce koszykowej w kategorii igrzysk dzieci.

fot. mosir.reda.pl
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Dobre warunki na trasie sprzyjały roz-
wijaniu wysokich prędkości, a zwycięz-
ca dystansu MEGA Dominik Jakubow-
ski z KK Dziki Team Kwidzyn pokonał 
ją ze średnią ponad 24,4km/h w czasie 
2h32min! Podium uzupełnili Jacek 
Wylężek i Michał Bogdziewicz oboje 
z Bogdziewicz Team Cumulus. 
Wśród kobiet bezkonkurencyjna była 
Adrianna Osińska z Wysepka Team, 
a tuż za nią toczyła się zacięta walka 
do końca o drugą i trzecią lokatę tak 
więc podium uzupełniają: Anna Kołatka 
z  KK Dziki Team Kwidzyn oraz Magda-
lena Mikulska z Nbike Academy.
Dystans SPEED, to jak zwykle zacięta 
rywalizacja do samego końca. W nie-
dużych odstępach czasowych na 
mecie meldują się kolejno: Arkadiusz 
Petka z Klubu Kolarskiego Lew Lębork, 
Damian Ciba z TAKO Team oraz Piotr 
Rychlik z Bogdziewicz Team Cumulus.
Ciekawym rezultatem skończyła się 

rywalizacja kobiet na tym dystansie. 
Otóż dwa najwyższe stopnia podium 
zajęły zawodniczki z Klubu Kolarskiego 
Lew Lębork: Wiktoria Klawitter oraz Zo-
sia Rzeszutek. Podium zaś uzupełniła 
Justyna Kaszubowska-Teofilak z TAKO 
Team.
Podczas cyklu MTB Pomerania Maraton 

prowadzona jest również klasyfikacja 
najlepszego zawodnika Pomorskiego 
Zrzeszenie LZS, gdzie najszybszy 
wśród mężczyzn był Gustaw Ostajew-
ski (KLIF Team), a wśród kobiet Lena 
Wesołowska ( GKS Cartusia Kartuzy).
Kolejne zawody zaplanowano na 10 
kwietnia w Szemudzie.

Oficjalnego otwarcia biegu dokonał Bur-
mistrz Miasta Redy - Krzysztof Krzemiński. 
Na starcie stawiło się około pięćdziesięciu 
uczestników w różnym wieku. Bieg odbył się 
na bieżni redzkiego stadionu na dystansie 5 
km, wszystko to bez ścigania i pomiaru cza-
su. Poprzez aktywność sportową można było 
pomóc najbardziej potrzebującym, opłata 
startowa wynosiła 50 zł. W trakcie biegu po-
informowano biegających i dopingujących 
kibiców, że zebrano już ponad 80 tys. zł. Cała 
kwota zostanie przekazana Polskiej Akcji 
Humanitarnej na pomoc dla Ukrainy. Orga-
nizatorem redzkiego biegu był Pan Dariusz 
Rewers - Stowarzyszenie ULTRA – WAY.

Źródło: UM w Redzie

Reda pobiegła dla Ukrainy
BIeG | W sobotę, 26 marca na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Redzie i kilkunastu miastach Polski zebrali się biegacze aby 
pobiec w Biegu dla Ukrainy.

Gryf i Wikęd ponownie skuteczni. 
Trudna sytuacja Orkana

PIŁKA NoŻNA | Wikęd Luzino pozostaje w ścisłej czołówce tabeli IV ligi. To dzięki m.in. zwycięstwu w minionej 20. kolejce nad MKS Władysławowo 
3:0. Kolejne zwycięstwu w rundzie wiosennej odnieśli też piłkarze WKS Gryfa Wejherowo.

Początek meczu w Luzinie w wy-
konaniu Wikędu nie był dobry. 
Podopieczni trenera Macieja Pliń-
skiego szybko i łatwo tracili piłkę, 
co przyjezdni zamieniali na sytuacje 
bramkowe. Dopiero po kwadransie 
luzinianie zaczęli grać lepiej tworząc 
okazje do zdobycia goli po akacjach 
Mateusza Dąbrowskiego, Krystiana 
Opłatkowskiego i Dariusza Mieni-
ka. W 35. minucie Rafał Siemaszko 
wykorzystał podanie Dąbrowskiego 
i Wikęd objął prowadzenie

Po przerwie gospodarze grali zde-
cydowanie lepiej, groźnie atakując 
i tworząc kolejne okazje. Po błędzie 
bramkarza gości asystę do Dąbrow-

skiego zaliczył Siemaszko i Wikęd 
prowadził w 52. minucie już 2:0, 
a w końcówce meczu swoją pierwszą 
bramkę w tym sezonie zdobył Łukasz 
Murakowski.

Wikęd Luzino dzięki wygranej 
pozostaje na 3. miejscu w tabeli. 
Czwarte zwycięstwo z rzędu w run-
dzie wiosennej odnieśli też piłkarze 
WKS Gryfa Wejherowo. Podopiecz-
ni trenera Grzegorza Lisewskiego 
na wyjeździe pokonali rezerwy Arki 
Gdynia. Wynik meczu wprawdzie 
otworzyli gospodarze (w 35. min. 
gola zdobył Krystian Faltyński), ale 
kolejne nazwiska pojawiające się na 
liście strzelców pochodziły od gra-

czy żółto-czarnych. W 42. min. do 
wyrównania doprowadził Karol Ba-
ranowski. Na prowadzenie gryfitów 
w 62. min. wyprowadził Damian 
Lisiecki, a rezultat na 3:1 ustalił w 79. 
min. Jakub Kwidziński. WKS po 
tej koleje awansował na 10. miejsce 
w tabeli dające awans do grupy A. Do 
rozegrania pozostała jeszcze tylko 
jedna kolejka w rundzie zasadniczej.

W grupie B walczącej o utrzymanie 
na pewno znajdzie się Orkan Rumia. 
Rumianie jeszcze w tym roku ka-
lendarzowym nie zdobyli żadnych 
punktów i zajmują ostatnie miejsce 
w tabeli. Orkan w minionej kolejce 
przegrał u siebie z Bytovią Bytów 1:2. fo
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kolarze górscy ścigali się W barłominie
kolarstWo górskie | ponad 350 osób wzięło udział w inauguracyjnych zawodach z cyklu mh automatyka pomerania 
mtb maraton, które odbyły się w barłominie w gminie luzino. cykliści mierzyli się dystansami 60 lub 33 kilometrów.

fot. mat. pras.
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W ten weekend też nasze IV-ligowe zespoły zakończą zmagania 
w rundzie zasadniczej. Przed własną publicznością zagra WKS Gryf 
Wejherowo.

piłka nożna
Jedno z najciekawiej zapowiadających się spotkań 21. kolejki w IV 

lidze odbędzie się na wejherowskim Wzgórzu Wolności. W sobotę, 2 
kwietnia, o godz. 13 WKS Gryf Wejherowo podejmie Wierzycę Pelplin. 
Co łączy te zespoły? Obie drużyny walczą o prawo gry w grupie A po 
zakończeniu rundy zasadniczej. Przed ostatnią kolejką w tej fazie roz-
grywek żółto-czarni zajmują ostatnie 10. miejsce gwarantujące awans 
do mistrzowskiej grupy. Wierzyca znajduje się lokatę niżej. 

Pewny gry w tej grupie jest już Wikęd Luzino. Trzeci zespół tabeli za-
gra 2 kwietnia na wyjeździe z liderem Gedanią Gdańsk. Natomiast za-
mykający stawkę IV-ligowych drużyn Orkan Rumia w Kowalach zmie-
rzy się z miejscowym GKS-em.

sporty Walki
Ponad 200 zawodników i zawodniczek weźmie udział w Pomorskim 

Turnieju w Karate Tradycyjnym. Zmagania będzie można obejrzeć 2 
kwietnia w hali sportowej Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Wejhe-
rowie przy ul. Strzeleckiej. Zawody zaczynają się o 10:30, w pierwszej 
kolejności wystartują dzieci, start starszych zawodników w kategoriach 
kata i kumite planowany jest od godz. 16.

rugby
Rugbiści Arki Rumia rozpoczynają rundę rewanżową w I lidze. 2 

kwietnia na boisku przy hali MOSiR przy ul. Mickiewicza w Rumi 
podejmą KS Budowlani Łódź. Mecz rozpocznie się o godz. 14. Zespół 
z Łodzi, jak Arka zajmują dwa ostatnie miejsca w tabeli.

Walka karateków 
w „Elektryku” 
SPorT | To będzie gratka dla miłośników filmów z cyklu „Karate Kid” 
i serialu „Cobra Kai”. W hali sportowej Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 
w Wejherowie odbędzie się Pomorski Turniej w Karate Tradycyjnym.
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Lepsi od Tytanów w rzutach karnych
PIŁKA rĘCZNA | Dobra pierwsza połowa, bardzo dobry początek drugiej i całkowity brak skuteczności w końcówce spotkania.

Tak można by podsumować występ Ty-
tanów Wejherowo z zespołem SMS ZPRP 
Kwidzyn. W 17. kolejce I ligi w grupie 
A wejherowianie w regulaminowym cza-
sie zremisowali z rywalem 28:28 (14:12), 
ale w rzutach karnych lepsi okazali się 
goście.

Przed spotkaniem szkoleniowiec wej-
herowian Robert Wicon przestrzegał, 
żeby nie lekceważyć przeciwnika, bo jest 
to silna drużyna, która walczy do końca 
każdego spotkania. Słowa trenera oka-
zały się niestety prorocze, choć początek 
spotkania wskazywał co innego. Tytani 
od pierwszych minut starali się narzucić 
swoje tempo gry. Szybkie dwie bramki 
Warmbiera, oraz trafione rzuty przez 
Bartosia i Jurkiewicza rozpoczęły spo-
tkanie od wyniku (4:0). Gra żółto – czer-
wonych pozwalała myśleć, że będzie to 
okazałe zwycięstwo. Goście pogubili się 
w obronie i nie potrafili nawiązać walki 
z rywalem, a pierwsze trafienie zanoto-
wali dopiero w 6. minucie. Później gra 
nieco się wyrównała, a SMS zaczął ukła-
dać grę w swoich szeregach. Co prawda 
w 15. minucie, po trafieniu Bartosia, 
wejherowianie prowadzili jeszcze (10:5), 
ale od tego momentu to goście zaczęli 
dyktować warunki. Rzutu karnego nie 
wykorzystał Matela, ale później zdobył 
dwa trafienia i dał sygnał do pościgu 
dla drużyny z Kwidzyna. Na pięć minut 
przed zakończeniem pierwszej części go-
ście przegrywali zaledwie jedną bramką 
(10:11), a ostatecznie wynik do połowy 
wynosił (14:12) na korzyść wejherowian.

W drugiej części spotkania Tytani po-
nownie odzyskali wiarę w swoje umiejęt-
ności i zaczęli stopniowo zdobywać prze-
wagę. Bardzo dobry fragment odnotował 
Sławomir Jurkiewicz, który w przeciągu 
ośmiu minut zdobył pięć trafień. Tytani 
wówczas prowadzili sześcioma bramka-
mi (23:17). Była to najwyższa przewaga 

żółto-czerwonych w meczu, a do końca 
spotkania zostało wówczas piętnaście mi-
nut. Ostatni kwadrans gry podopieczni 
Roberta Wicona z pewnością będą chcie-
li zapomnieć. Był to swoisty festiwal nie-
wykorzystanych sytuacji. Tytani raz po 
raz pudłowali sytuacje stu procentowe, 
a goście widząc niemoc w poczynaniach 
gospodarzy, zbliżali się z wynikiem. Na 
pięć minut przed zakończeniem spotka-
nia był już remis (25:25) i wiadomo było, 
że końcówka spotkania będzie bardzo 
nerwowa. Wejherowianie wychodzili 
jeszcze dwukrotnie na prowadzenie po 

bramkach Sałaty oraz Wejhera, ale goście 
za każdym razem odpowiadali celnymi 
trafieniami. Na minutę przed zakończe-
niem meczu SMS wyszedł na prowadze-
nie, jednak skuteczne trafienie Radosława 
Sałaty doprowadziło do remisu (28:28). 
Takim wynikiem zakończyło się regula-
minowe sześćdziesiąt minut i rozpoczął 
się konkurs rzutów karnych. Obydwie 
drużyny celnie wykonywały swoje rzuty 
i po trzeciej serii był remis (3:3). Wtedy 
to rzut Mikołaja Sałaty obronił bram-
karz gości i żółto-czerwoni musieli gonić 
wynik. Kolejny rzut trafił Radosław Sa-

łata, który doprowadził do remisu (4:4). 
Tytani zaczynali serię rzutów karnych, 
a zatem wszystko zależało od ostatniego 
zawodnika gości – Bartłomieja Korcza-
ka. Kwidzynianin nie pomylił się, trafił 
do bramki i tym samym zapewnił swojej 
drużynie zwycięstwo (5:4). Wejherowia-
nie pomimo porażki, dopisali sobie jeden 
punkt w ligowej tabeli i umocnili się na 
czwartej pozycji.

- Gratuluję zespołowi z Kwidzyna, bo 
pokazał charakter i bardzo fajnie walczył 
– przyznał na pomeczowej konferencji 
prasowej Robert Wicon, trener Tytanów 

Wejherowo. - Cały mecz prowadziliśmy, 
kontrolowaliśmy spotkanie, ale powiem 
tak: naprawdę łatwiej jest gonić wynik, 
tym bardziej jeśli się go nie widzi, bo 
nie kalkulujesz tylko grasz do przodu. 
Niestety w drugiej połowie zepsuła się 
tablica świetlna, przez co nie mogliśmy 
kontrolować czasu gry i dostosować 
go do taktyki. To pomogło zespołowi 
z Kwidzyna, bo walczyli o każdą piłkę 
i starali się ten mecz wygrać. Nasza gra 
wyglądała bardzo dobrze, poza wykoń-
czeniem w drugiej połowie. Naprawdę 
mieliśmy bardzo dużo stuprocentowych 
sytuacji i wystarczyło wykorzystać jedną 
czy dwie, aby odskoczyć rywalowi. Nie-
stety marnowaliśmy je, a zespół gości 
konsekwentnie nas doganiał. W końcu 
nas dogonił i w rzutach karnych mieli 
więcej szczęścia wykorzystując wszystkie 
szanse. Cieszę się z gry mojej drużyny bo 
zaczynamy rozumieć taktykę i będziemy 
dalej analizować nasze zagrania, aby le-
piej grać w kolejnych meczach.

- Chciałbym przede wszystkim po-
dziękować gospodarzom za walkę, za 
dobry mecz – powiedział z kolei Maciej 
Mroczkowski, szkoleniowiec zespołu 
z Kwidzyna. - Jeśli chodzi o przebieg spo-
tkanie to początek w naszym wykonaniu 
był bardzo słaby, popełnialiśmy bardzo 
dużo błędów technicznych w swoich 
szeregach. Robiliśmy analizę wideo pod 
gospodarzy, ale zawodnicy nie realizo-
wali tego dobrze, choć wiedzieliśmy co 
zespół gospodarzy będzie grał. Cieszy 
na pewno postawa moich zawodników 
ponieważ do końca walczyli. Praktycznie 
cały czas goniliśmy wynik, aż udało się 
zremisować na koniec i szczęśliwie wy-
grać w rzutach karnych. Dziękuję zawod-
nikom za walkę i za to, że nie poddali się 
do samego końca.

Tytani Wejherowo po 17. kolejkach zaj-
mują 4. miejsce.
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Wszystkie mecze rozgrywane są na hali 
sportowej Zespołu Szkolno – Przedszkol-
nego nr 1 przy ulicy Łąkowej. Partnerem 
rozgrywek jest firma TYGRYS.NET. Na 
boiskach pierwszoligowych najlepszym oka-
zał się zespół Śledzie. Drugą pozycję zajęli 
zawodnicy Aktywnego Kosakowa. Szach 
Mat umiejscowił się na 3 pozycji. W drugiej 
lidze pewnie wszystkie swoje mecze wygrał 
zespół Gwoździe w Parkiecie.

Przed nami ostatnie spotkanie w Redzkiej 
Lidze Siatkówki. Już w najbliższą sobotę 
od godziny 12.00 zobaczymy na parkiecie 
wszystkie drużyny w turnieju zakończenio-
wym. Punkty za zajęte miejsca w turnieju 
liczone są podwójnie odpowiednio 1 – 30 pkt, 
2 – 26 pkt, 3 – 24 pkt, 4 – 22pkt, 5,6,7,8 miej-
sce – 20 punktów. Dokładne tabeli z wynika-
mi dostępne są na stronie mosir.reda.pl.
Źródło: mosir.reda.pl

podsumoWanie i zakończenie rls
siatkóWka | iV kolejka spotkań redzkiej ligi siatkówki organizowanej przez mosir 
reda za nami.

fot. Mosir.reda.pl
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