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Skwer u zbiegu ulic Konopnickiej 
i Morskiej otrzymał imię Zygmunta Le-
śniowskiego. Z taką propozycją zwrócili 
się do prezydenta i radnych Wejherowa 
mieszkańcy północnej części Śmiechowa. 
Jak powiedział podczas sesji Jacek Gafka, 
przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 
i jeden z inicjatorów uchwały:

- Razem z radnymi ze Śmiechowa Ma-
riuszem Łupiną, Tomirem Ponką i Hen-
rykiem Jaroszem wyszliśmy z projektem 
uchwały o nadaniu skwerowi imienia 
Zygmunta Leśniowskiego, aby uhonoro-
wać w ten sposób postać zasłużoną dla 
naszego miasta i dzielnicy, nieżyjącego 
Honorowego Obywatela Wejherowa.

Zygmunt Leśniowski (1941-2017) był 
nauczycielem, kowalem artystycznym, 
scenografem, malarzem i rzeźbiarzem. 
Był autorem i twórcą m.in. Drogi Krzy-
żowej w kościele pw. Najświętszej Maryi 
Panny Królowej Polski w Wejherowie. Dał 
się poznać jako aktywny działacz lokalny, 
ceniony przez okolicznych mieszkańców, 
dla którego niezwykle ważna była dziel-
nica Śmiechowo, w której mieszkał. To 
z jego inicjatywy zagospodarowano za-
niedbaną łąkę przy skrzyżowaniu ulic 
Konopnickiej i Morskiej, przekształcając 
ją w zielony skwer. Zygmunt Leśniowski 

mobilizował sąsiadów do dbania o posa-
dzone tam drzewa i krzewy, a teraz bę-
dzie jej patronem.

Podczas sesji radni podjęli uchwałę 
o nazwie ulicy 12 Marca. Jej nazwa pozo-

stała bez zmian, ale od podjęcia uchwały 
upamiętniać będzie dzień przyjęcia Pol-
ski do NATO, które jest wydarzeniem 
bardzo ważnym historycznie dla naszego 
kraju. Widać to szczególnie obecnie, po 

napaści Rosji na Ukrainę. Te okoliczno-
ści uzasadniają, właśnie teraz, upamięt-
nienie wejścia Polski do NATO i pod-
kreślają fakt obecności naszego kraju 
w Sojuszu gwarantującym nam bezpie-

czeństwo. Poza tym niedawno obcho-
dziliśmy rocznicę tego doniosłego wyda-
rzenia. W dniu 12 marca 1999 r. Polska 
oficjalnie została przyjęta do układu woj-
skowego pod nazwą: Organizacja Trak-
tatu Północnoatlantyckiego (ang. North 
Atlantic Treaty Organization, NATO), 
zwyczajowo nazywanego Sojuszem Pół-
nocnoatlantyckim. Podjęta uchwała nie 
wymaga żadnych zmian w dokumentach 
kilkuset mieszkańców nieruchomości 
znajdujących się przy tej ulicy i ponosze-
nia jakichkolwiek kosztów.

Ponadto podczas sesji radni zdecydo-
wali o zmianie nazwy ulicy funkcjonu-
jącej jako I Brygady Pancernej Wojska 
Polskiego, przy której mieszczą się fir-
my, hotel, zakłady usługowe oraz m.in. 
Powiatowy Urząd Pracy - na ul. Usłu-
gową. Jest to związane z koniecznością 
uporządkowania adresów funkcjonującej 
już zabudowy. Jednocześnie nazwa I Bry-
gady Pancernej WP funkcjonuje nadal 
w odniesieniu do odcinka drogi krajowej 
przebiegającego równolegle do nowej ul. 
Usługowej. Z kolei ulicy prowadzącej 
od skrzyżowania ulic Łąkowej i Krzywej 
(w rejonie ulicy Marynarki Wojennej) 
nadano nazwę Miodowa.

Źródło: UM Wejherowo

Nowe nazwy ulic i skweru w Wejherowie
WEJHEROWO | Wejherowscy radni podczas ostatniej sesji Rady Miasta w dniu 29 marca br. przyjęli pakiet uchwał związanych z nazewnictwem ulic i skweru.
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Jak mówi wiceprezes fundacji dr Agnieszka 
Drabata oligofrenopedagog z Zakładu Pedago-
giki Specjalnej Uniwersytetu Gdańskiego od 18 
lat pracująca z osobami z ASD: „Rzeczywistość 
społeczna dostosowana jest przede wszystkim 
do potrzeb i oczekiwań osób neurotypowych 
i niechętnie nastawiona do odchyleń od neuro-
typowych norm. Założenie, że autyzm jest pa-
tologią, problemem, czymś złym, nieuchronnie 
prowadzi do wniosków, że dobrostan danej oso-
by z autyzmem zależy od tego, czy uda jej się stać 
mniej autystyczną. Powyższe podejście wpływa 
na utrzymywanie praktyk nastawionych na eli-
minację/„leczenie” autyzmu”. O praktykach tych 
oraz teoriach odnoszących się do ASD, tworzo-

nych na przestrzeni ostatnich kilkudziesięcioleci 
opowiadała podczas swojego wykładu „Spek-
trum autyzmu wczoraj i dziś”.

-Nasza fundacja przede wszystkim skupia się 
na szerzeniu wiedzy na temat ASD - mówi Iza-
bela Minga prezes fundacji.

Podczas konferencji odniosła się do trudnych 
relacjach społecznych, powodujących nieporo-
zumienia w sytuacjach codziennych w odnie-
sieniu do swojego dorosłego syna Maksymilia-
na. Pani Izabela odczytała swoje wspomnienie 
z różnych działań i doświadczeń w trakcie wy-
chowywania syna , nawiązując do tekstu swo-
jej piosenki, którą zaśpiewał obecny Jarosław 
Maszota. Natomiast Pani Iwona Rathenow 

w swojej relacji podkreśliła, że ludzie nie rozu-
miejący specyfiki autyzmu bardzo często trak-
towali jej syna jak „osobę niewidzialną”, jakby 
go nie zauważali. Przykładowo w czasie jego 
starań o pracę nie potrafili zauważyć i wyko-
rzystać jego potencjału, co było przykre i nie-
zrozumiałe. W spotkaniu uczestniczyli m.in. 
Zastępca Prezydenta Wejherowa Arkadiusz 
Kraszkiewicz, przewodniczący Rady Miasta 
Jacek Gafka, wiceprzewodniczący RM Leszek 
Szczypior, prezes Krystyna Laskowska z grupą 
seniorów SWUTW oraz w imieniu dyrektor 
MBP - Krzysztof Powałka.

Źródło: Fundacja AUTYZM – BRAND 
NEW BRAIN

fo
t. 

Fu
nd

ac
ja

 A
U

TY
ZM

 –
 B

RA
N

D
 N

EW
 B

RA
IN

Autyzm. Co o nim wiemy?
WEJHEROWO | W Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyła się konferencja zorganizowana przez Fundację AUTYZM - BRAND NEW BRAIN:„ 
Autyzm, co o nim wiemy?”.

Na podstawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdom-
nymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
gminy Choczewo w 2022 roku” można ubiegać się o skiero-
wanie na zabieg sterylizacji oraz kastracji kotów bezdom-
nych (porzuconych) oraz wolno żyjących z terenu gminy 
Choczewo i kotów domowych będących na utrzymaniu 
mieszkańców gminy.
Należy wypełnić wniosek dostępny na stronie internetowej 
gminy. Zabiegi będą wykonywane w Wierzchucinie w ga-
binecie weterynarii, w godzinach otwarcia, po umówionej 
wizycie z wyprzedzeniem.
Źródło: UG Choczewo/fb

Bezpłatna sterylizacja 
i kastracja kotów
GMina cHoczewo | w gminie działa program opie-
ki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt. Mieszkańcy mogą ubiegać się 
o skierowanie na zabieg dla tych zwierząt.

fot. pixabay.com
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Od 1 do 3 kwietnia w Redzie odbywał się 
I Festiwal Modeli Kartonowych, w którym 
udział wzięło 100 modelarzy z całej Polski. 
Do konkursu zgłoszono 304 modele, spośród 
których jury wyłoniło laureatów w trzech ka-
tegoriach wiekowych (junior, młodzik i senior) 
oraz 12 kategoriach modelarskich (budowle, fi-
gurki, pojazdy wojskowe, pojazdy cywilne, ko-
lej, samoloty, śmigłowce, żaglowce, rakiety i SF, 
okręty, modele wykonane od podstaw, inne).

Oprócz nagród w poszczególnych katego-
riach, jury przyznało także nagrody specjalne. 
Pełna lista nagrodzonych znajduje się na stro-
nie www.fabrykakultury.pl.

- Nasz Festiwal, pierwszy na Pomorzu, był 
okazją do spotkania się ludzi zafascynowa-

nych modelarstwem kartonowym. Do kon-
kursu zaprosiliśmy wszystkich hobbystów, 
którzy dotychczas nie mieli okazji pokazać 
swoich prac. Chcemy promować modelarstwo 
jako ciekawą formę spędzania wolnego czasu 
- mówi Tomasz Wiśniewski, dyrektor Fabryki 
Kultury w Redzie.

Wydarzeniem towarzyszącym I Festiwalowi 
Modeli Kartonowych była giełda modelarska, 
na której pojawili się następujący wydawcy: 
JSC, Sklej Model, TBP Factory, GPM oraz sta-
nowisko PPNT Gdynia - druk 3D.

Bardzo dużym zainteresowaniem zwiedza-
jących cieszyła się prezentowana poza kon-
kursem wyjątkowa wystawa makiety kolejo-
wej. Działająca pod nazwą „Polska Makieta 

Modułowa H0” grupa modelarzy kolejowych 
zaprezentowała fragment makiety normalno-
torowej stacji Lewin Leski oraz Lewin Leski 
Wąskotorowy. Na setki pytań o sposób działa-
nia, budowę modeli, budowli i infrastruktury 
kolejowej niestrudzenie odpowiadali współ-
twórcy prezentowanego segmentu, państwo 
Małgorzata i Leszek Lewińscy. 

Organizatorami I Festiwalu Modeli Kartono-
wych byli: Fabryka Kultury w Redzie, mieszkaniec 
Redy Łukasz Orzechowski - Nut Only Papercraft 
i Kartonowa Kolej, pomogło też Gdańskie Wy-
dawnictwo JSC. Wszyscy zgodnie podkreślali, że 
impreza bardzo się udała. Organizatorzy zapew-
niają, że za rok będzie jeszcze lepiej.

Źródło: UM w Redzie

Podczas spotkania dokonano wyboru 
prezydium. Przewodniczącym Rady wy-
brany został Tymoteusz Paszke – uczeń 
Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie, 
a wiceprzewodniczącym Anna Nowic-
ka – uczennica Powiatowego Zespołu 
Szkół nr 2 w Wejherowie.

– Życzę wielu sukcesów, zapału oraz 
wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych 
celów. Czerpcie z dobrych wzorców wa-
szych poprzedników i aktywnie działaj-
cie na polu samorządności – mówiła do 
młodych radnych Starosta Wejherowski 
Gabriela Lisius.

Wiceprzewodniczący Młodzieżowej 
Rady Powiatu Wejherowskiego II ka-
dencji Mateusz Syposz podsumowując 
działalność rady zaznaczył, że pandemia 
koronowirusa pokrzyżowała wiele ich pla-
nów i projektów. Wśród najważniejszym 
przedsięwzięć, które udało się zrealizo-

wać wymienił ustanowienie nagrody im. 
Lecha Bądkowskiego dla zasłużonej mło-
dzieży z terenu powiatu wejherowskiego 
oraz zainicjowanie akcji „Szkoła do hym-
nu”, w ramach której 11 listopada o godz. 
11:11 wszystkie szkoły odśpiewały wspól-
nie Hymn Rzeczypospolitej Polskiej.

Nowo powołani członkowie Młodzieżo-
wej Rady Powiatu Wejherowskiego mają 
w planach aktywne uczestnictwo w życiu 
publicznym powiatu, aktywizację swoje-
go otoczenia oraz realizowanie projektów 
o charakterze charytatywnym.

Opiekunem młodych ze strony Rady 
Powiatu Wejherowskiego jest Radna Anna 
Jamróz-Szadaj.

– Wierzę, że dzięki pracy w Młodzie-

żowej Radzie Powiatu Wejherowskiego 
uczniowie mogą stać się w przyszłości 
dojrzałymi obywatelami, którzy będą 
świadomie podejmować działania na 
rzecz społeczności lokalnej – podkreśla 
Anna Jamróz-Szadaj.

Najważniejszym celem działalności 
Młodzieżowych Rad jest promowanie 
i upowszechnianie idei samorządności 
wśród młodych ludzi, zwiększenie aktyw-
ności społecznej i upowszechnianie zasad 
działania samorządu terytorialnego wśród 
młodzieży.

Młodzieżowa Rada Powiatu Wejherow-
skiego I kadencji rozpoczęła swoją dzia-
łalność 13 grudnia 2016 r.

źródło: Starostwo Powiatowe w Wejherowie

Młodzieżowi Radni złożyli ślubowanie
POWIAT | W Starostwie Powiatowym w Wejherowie odbyło się pierwsze posiedzenie Młodzieżowej Rady Powiatu Wejherowskiego III kadencji, pod-
czas którego 24 członków złożyło uroczyste ślubowanie oraz odebrało akty powołania.
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Reda gościła modelarzy
REDA | Pierwszy weekend kwietnia w redzkiej Fabryce Kultury należał do modelarzy. W piątkowe popołudnie odbyły się warsztaty modelar-
skie dla dzieci, część wykonanych prac wzięła udział w sobotnio - niedzielnym konkursie modelarskim.
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Miasto Wejherowo od piętnastu lat konse-
kwentnie i systematycznie wspiera finansowo 
renowację zabytkowych obiektów. Dotychczas 
miejskie dotacje otrzymało kilkadziesiąt obiek-
tów na łączną kwotę ponad 5,5 mln zł.

Dotacje na remont frontowej elewacji otrzy-
mały dwie zabytkowe kamienice: przy ul. 
Wniebowstąpienia 19 – kwotę 85 tys. zł i 3 
Maja 22 – 35 tys. zł. Prace są niezbędne dla 
poprawy wizerunku i utrzymania budynków 
w należytym stanie technicznym. Przyczynią 
się do podkreślenia walorów historycznej za-
budowy przy ul. 3 Maja.

Z miejskich dotacji remontowane i restau-

rowane są nie tylko zabytkowe obiekty sakral-
ne, ale także kamienice mieszkalne i budynki 
użyteczności publicznej. Jak mówi Krzysztof 
Hildebrandt, prezydent Wejherowa, dzięki tym 
pracom poprawia się ich stan techniczny i wy-
gląd, a zabytki tworzą klimat miasta.

DBaMy o swoje zaBytki
- Dbałość o zabytki to nasz obowiązek, dla-

tego każdego roku przeznaczamy konkretną 
kwotę na te inwestycje – podkreśla Krzysztof 
Hildebrandt. – Dziękuję wszystkim właścicie-
lom i zarządcom zabytkowych budynków za 
dbałość o swoje obiekty. Jest to duże wyzwanie, 

ale także satysfakcja z efektów renowacji.
Właściciele muszą uzyskać decyzje konserwa-

tora zabytków pozwalające na realizacje robót, 
zadbać o wkład własny finansowy oraz wybrać 
wykonawcę, który zapewni wysoki standard 
wykonania prac budowlanych pod nadzorem 
konserwatorskim.

Wejherowskie zabytki już piętnastu lat mogą 
liczyć na pomoc miasta w przeprowadzeniu 
remontów. Od 2007 r. Wejherowo przekazało 
na  dofinansowanie remontów i  prac konser-
watorsko-restauracyjnych w zabytkach ponad 
5,5 mln zł.

Źródło: UM Wejherowo
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Kolejne zabytki 
odzyskają swój blask

WEJHEROWO | Wejherowscy radni podczas ostatniej sesji Rady Miasta przyznali dotację na remont 
dwóch zabytkowych kamienic – przy ul. Wniebowstąpienia 19 i 3 Maja 22 w łącznej kwocie 115 tys. zł.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta z dnia 
29.03.2022 r. wprowadzono do wydatko-
wania w bieżącym roku ponad 5,4 mln 
zł na nowe przedsięwzięcie – budowę 
budynku komunalnego przy ul. Łęgow-
skiego w Wejherowie. Przypomnijmy, 
że władze miasta zdobył bezzwrotne 
dofinansowanie w wysokości ok. 14,5 
mln zł z Banku Gospodarstwa Krajowe-
go na budowę nowego wielorodzinnego 
budynku komunalnego przy ul. Łęgow-
skiego w Wejherowie oraz na remont 
i przebudowę czterech lokali komunal-
nych mieszkalnych w istniejących bu-
dynkach. Dzięki temu władze Wejherowa 
pozyskają dla mieszkańców 82 lokale 
mieszkalne. W ramach inwestycji miasto 
wybuduje budynek wielorodzinny, w któ-
rym znajdzie się 78 mieszkań o łącznej 
powierzchni ponad 3,8 tys. m2.
Podczas sesji zwiększono także środki 
na inne wydatki inwestycyjne w Wejhe-

rowie m.in. na budowę ul. Karnowskiego 
i przebudowę ul. Budowlanych o kwotę 
833 tys. zł, przebudowę kanalizacji 
deszczowej o 300 tys. zł, na Rewitaliza-
cję Śródmieścia Wejherowa o 100 tys. 
zł, ochronę zabytków – dofinansowanie 

prac remontowych i konserwatorskich 
obiektów zabytkowych o 115 tys. zł oraz 
na monitoring i oświetlenie placu zabaw 
i boiska przy Osiedlu Dzięcielskiego 
o 30 tys. zł
źródło: UM Wejherowo

zMiany w BuDżecie – zwiększenie wyDatków na inwestycje
wejHerowo | podczas ostatniej sesji rady Miasta wejherowa radni przyjęli zmiany w tegorocznym budżecie, uaktual-
niono również wieloletnią prognozę Finansową na lata 2022-2035.

fot. UM Wejherowo
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Zmiana pozwoli na rozwój istniejącej tam szkoły oraz stworzy moż-
liwość podniesienia standardów na terenie zabudowy usługowej i dro-
gowej. Celem tej zmiany jest zmiana parametrów zabudowy na tere-
nach przeznaczonych pod zabudowę m.in. usług oświaty, usługową, 
obsługi transportu drogowego – parkingi i tereny dróg publicznych 
oraz wprowadzenia spójnego układu funkcjonalno-przestrzennego.

Ustalenia planu poprzez odpowiednie parametry dróg publicznych 
oraz wyznaczenie lokalizacji ronda uwzględniają potrzeby mieszkań-
ców w zakresie transportu publicznego, a także poruszania się rowe-
rem lub pieszo.

Plan został zaopiniowany przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Śro-
dowiska w Gdańsku oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego Powia-
towej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wejherowie.

Źródło: UM Wejherowo

Nowy miejscowy plan 
zagospodarowania
WEJHEROWO | Podczas sesji 29 marca br. wejherowscy radni przy-
jęli uchwałę dotyczącą zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Wejherowa w rejonie ulic: Sobieskiego, Inwalidów 
Wojennych, Zachodniej i Transportowej.
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Planowane przebudowy powiatowych 
dróg na terenie gminy Wejherowo

POWIAT | W Zarządzie Drogowym dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego odbyło się spotkanie dotyczące planowanych inwestycji na drogach 
powiatowych na terenie gminy Wejherowo. W spotkaniu wziął udział m.in. Wicestarosta Wejherowski oraz Wójt Gminy Wejherowo.

Droga powiatowa Góra – Zamostne 
– Rybska Karczma zostanie gruntow-
nie przebudowana. Zarząd Powiatu 
Wejherowskiego zlecił opracowanie 
dokumentacji projektowej dla tego 
zadania. Na tym odcinku projektowa-
ne jest rondo na skrzyżowaniu z Aleją 
Lipową, nowa nawierzchnia, ciąg pie-
szo- rowerowy, nowe zatoki autobuso-
we, oświetlenie, azyle bezpieczeństwa 
i inne rozwiązania poprawiające bez-
pieczeństwo uczestników ruchu.

Prace projektowe są już mocno za-
awansowane, przeszły także konsul-
tacje społeczne. Podczas spotkania 
w Zarządzie Drogowym dla Powiatu 
Puckiego i Wejherowskiego Wicesta-
rosta Wejherowski Jacek Thiel i Wójt 
Gminy Wejherowo Przemysław Kie-
drowski zapoznali się z dokumentacją. 
Projekt wraz z pozwoleniem na budo-
wę ma być gotowy w tym roku, następ-
nie Powiat będzie zabiegał o dofinan-
sowanie do realizacji tej inwestycji.

Warto przypomnieć, że droga ta zo-
stała wcześniej zmodernizowana na 
odcinku Bolszewo – Góra, a w chwili 
obecnej trwają prace drogowe na od-
cinku Rybska Karczma – Rybno na 
terenie gminy Gniewino.

Drugą inwestycją drogową przygoto-
wywaną przez Powiat na terenie gmi-
ny Wejherowo jest rozbudowa drogi 
powiatowej na odcinku Wejherowo 
– Pętkowice – Gowino. Tu również 
powstaje dokumentacja techniczna, 
a projekt będzie uwzględniać m.in.  
budowę chodnika, ścieżki rowerowej, 
zatok autobusowych. 

-Jest to niezwykle ważna inwesty-
cja dla mieszkańców dynamicznie 
rozbudowującego się Gowina, która 
zdecydowanie poprawi komunikację 
z miastem zwiększając bezpieczeństwo 
pieszych i rowerzystów – mówi Wice-
starosta Wejherowski Jacek Thiel.

Źródło: Starostwo Powiatowe 
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Jednocześnie prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt zdecydował 
o zachowaniu na tym samym, nie-
zmienionym poziomie ceny imien-
nych biletów miesięcznych ważnych 
codziennie w Wejherowie. W metro-
polii nad Zatoką Gdańską Wejherowo 
i gminy obsługiwane przez wejhe-
rowski MZK są jedynymi, gdzie nie 
wzrosną ceny biletów miesięcznych. 
Ulgowe i bezpłatne uprawnienia 
zastają zachowane dla dotychczas 
uprawnionych. Na sesji w dniu 29 

marca b.r. Rada Miasta Wejherowa 
podjęła uchwałę w sprawie cen bile-
tów MZK.
Podwyżki cen biletów przewoźnicy 
argumentują przede wszystkimi 
bardzo wysokim wzrostem cen 
paliwa, energii oraz wzrostem płac, 
które bezpośrednio przekładają się 
na wyższe koszty transportu pu-
blicznego. Brak zmiany cen biletów 
skutkowałby obniżeniem jakości 
komunikacji miejskiej, a także 
ograniczaniem lub nawet brakiem 

inwestycji w nowy tabor.
Jak informuje Prezes MZK Wejhero-
wo Czesław Kordel, prognozowany na 
2022 roku procentowy wzrost kosz-
tów kształtuje się na poziomie: 68% 
wzrost kosztów paliwa, 12% średni 
wzrost wynagrodzeń, 58% wzrost 
kosztów energii elektrycznej.
Zgodnie z uchwałą Metropolital-
nego Związku Komunikacyjnego 
Zatoki Gdańskiej ceny jednorazo-
wych biletów papierowych wszę-
dzie w metropolii mają wzrosnąć 
tak samo – normalny z 3,80 zł na 
4,80 zł, ulgowy z 1,90 zł na 2,40zł. 
Pomimo wzrostu cen dalej będzie 
można kupić w Wejherowie tańsze 
bilety elektroniczne, które są łatwo 
dostępne dla wszystkich mieszkań-
ców w prostej formie poprzez kartę 
MZK, Wejherowską Kartę Miesz-
kańca i aplikacje internetowe oraz 
telefoniczne. Decyzją prezydenta 
Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta, 
nie wprowadzono w systemie MZK 
Wejherowo wzrostu ceny imiennych 
biletów miesięcznych. Pozostają one 
na dotychczasowym poziomie tj. 
bilet normalny będzie kosztował 98 
zł, zaś ulgowy – 49 zł i można z nich 
korzystać nieograniczoną liczbę 
razy przez wszystkie dni miesiąca. 
Nowe ceny biletów na podstawie 
uchwały Rady Miasta Wejherowa 
przedstawia tabela. Nikt z radnych 
nie był przeciw.
Źródło: UM Wejherowo

wysokie koszty powoDują wzrost cen Biletów 
koMunikacji Miejskiej
wejHerowo | Decyzją Metropolitalnego związku komunikacyjnego zatoki Gdańskiej od 1 czerwca br. mają 
wzrosnąć ceny biletów komunikacji miejskiej na terenie wszystkich 14 miast i gmin wchodzących w skład związku, 
w tym wejherowa.
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W przedsięwzięciu wzięło udział 200 drużyn z całej Polski, w tym 14 
z Rumi. Dwóm zespołom, reprezentującym Szkołę Językową MOMA, 
udało się stanąć na podium. To oznacza, że obie drużyny wezmą udział 
w światowych finałach, które odbywają się w Stanach Zjednoczonych. 
Pierwsze miejsce zajęła drużyna z I LO w Wejherowie im. Jana III So-
bieskiego. Drużyna Klas 5 ze SP Sióstr Zmartwychwstanek w Wejhe-
rowie zajęła 1. miejsce w Problemie Długoterminowym 4 "Balsiosz-
ka-Matrioszka" w grupie wiekowej 1, tym samym zyskując prawo do 
WYJAZDU na Finał Światowy w Iowa w Stanach Zjednoczonych. 

W Odysei Umysłu co roku uczestniczy kilkadziesiąt tysięcy uczniów 
i studentów z całego świata. Patronat nad polską edycją sprawuje 
Ministerstwo Edukacji Narodowej. Przedsięwzięcie ma uczyć dzie-
ci i młodzież kreatywnego i krytycznego myślenia, angażując grupy 
w twórcze rozwiązywanie problemów. Stawiane przed uczestnikami 
wyzwania wymagają łączenia w praktyce wiedzy i wyobraźni, nauki 
i sztuki, a także zdolności manualnych. Realizując interdyscyplinar-
ne projekty, młodzi ludzie muszą zdobywać i łączyć wiedzę z różnych 
dziedzin, a przede wszystkim stosować ją w praktyce. Zadania, z jaki-
mi mierzą się uczestnicy, dotyczą m.in. fizyki, nauk przyrodniczych, 
historii, sztuki, matematyki, techniki, projektowania, a nawet wiedzy 
o kulturze i społeczeństwie.

Źródło: rumia.eu

Uczniowie pojadą 
do USA
POWIAT | Za nami 31. ogólnopolski finał Odysei Umysłu – programu 
edukacyjnego realizowanego w formie międzynarodowego konkursu.
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Podczas ostatniej sesji wejherow-
scy radni przyjęli sprawozdanie 
z realizacji Programu współpracy 
za rok 2021 Miasta Wejherowa 
z organizacjami pozarządowy-
mi. Wejherowskie organizacje 
pozarządowe cechuje zaangażo-
wanie, ogromna energia i często 
wielka pasja. Spełniają bardzo 
ważne zadania na rzecz rozwoju 
kultury fizycznej i sportu, ochrony 
i promocji zdrowia, kultury i sztuki, 
a także aktywności społecznej 
mieszkańców w różnych kręgach 
środowiskowych.
- Organizacje pozarządowe to 
strategiczny partner w realiza-
cji różnych projektów, z których 
korzystają wejherowianie – mówi 

Krzysztof Hildebrandt, prezydent 
Wejherowa. - Dzisiaj już nie wyobra-
ża sobie funkcjonowania miasta bez 
organizacji społecznych. Plene-
ry, warsztaty, zajęcia dla dzieci, 
młodzieży i „starszej młodzieży”, 
wycieczki krajoznawcze, sporto-
we wydarzenia, a także działania 
profilaktyczne i przeciwdziałania 
patologiom społecznym – to tylko 
niektóre z działań zainicjowanych 
przez tzw. trzeci sektor. Jestem 
dumny z zaangażowania członków 
tych stowarzyszeń i fundacji działa-
jących na rzecz wejherowian. Skala 
aktywności społecznej jest napraw-
dę z każdym rokiem coraz większa. 
Zawsze powtarzam, że przekazane 
środki organizacjom pozarządowym 

są doskonale zainwestowane. Życzę 
sobie i Państwu, aby współpraca 
wejherowskiego samorządu z or-
ganizacjami społecznymi w kolej-
nych latach przebiegała w sposób 
równie harmonijny i efektywny jak 
dotychczas.
Miniony rok był czasem trudnym 
dla nas wszystkich – również dla 
organizacji pozarządowych. Poja-
wiło się wiele ograniczeń i trudno-
ści związanych z pandemią wirusa 
COVID-19.
- Pomimo trudności m.in. finan-
sowych utrzymany został wysoki 
poziom finansowania z budżetu 
miasta zadań publicznych reali-
zowanych przez wejherowskie 
organizacje pozarządowe – mówi 

Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa. - W ubie-
głym roku miasto wsparło 54. 
organizacji pozarządowe, na 
łączną kwotę ponad 1,1 mln zł. 
Aż 26. z nich realizowało zadania 
w zakresie organizacji imprez 
sportowych oraz upowszechnia-
nia kultury fizycznej i sportu, 16 
- w zakresie ochrony zdrowia, a 12 
- w zakresie kultury i sztuki.
Organizacjami pozarządowymi, 
które po raz pierwszy podjęły 
się realizacji zadań publicznych 
w oparciu o dotacje w 2021 roku 
były: Stowarzyszenie Wejherowski 
Alarm Smogowy Organizacja Eko-
logiczna oraz Fundacja „Autyzm 
BRAND – NEW BRAIN”.

Warto podkreślić, że zadania 
realizowane przez organizacje 
pozarządowe w 2021 roku objęły 
bezpośrednio w poszczególnych 
obszarach:
- kulturze i sztuce – około 2 500 
mieszkańców;
- kulturze fizycznej i sporcie – oko-
ło 1 800 mieszkańców;
- przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 
około 1200 mieszkańców
- ochroną i promocją zdrowia – 
około 170 mieszkańców;
- krajoznawstwem i promocja re-
gionu – około 100 mieszkańców;
- i profilaktyka oraz terapią uzależ-
nienia od narkotyków 27 miesz-
kańców.
Źródło: UM Wejherowo

wejHerowo współpracuje z orGanizacjaMi społecznyMi
wejHerowo | różnorodna, efektywna i otwarta – tak można określić współpracę miasta z wejherowskimi organizacjami pozarządowymi, czyli stowarzyszeniami działającymi w za-
kresie spraw społecznych, kultury i sztuki, sportu i rekreacji, ochrony zdrowia, przeciwdziałaniu uzależnieniom, itd.

Organizatorzy między godziną 12.00 
a 16.00 przygotowali dla odwiedzających 
moc atrakcji. Przede wszystkim na Targi 
przybędą rękodzielnicy, którzy wystawiać 
będą najpiękniejsze, wyjątkowe ozdoby 
wiosenne. Panie z KGW Głazica przygoto-
wały wystawowy stół tradycyjnych kaszub-
skich, wielkanocnych pyszności. Będzie je 
można skosztować na miejscu a także za-
kupić i zabrać ze sobą do domu. Podczas 
Targów zorganizowana zostanie wystawa 
dzieł z ceramiki, które powstały na II Po-
morskim Plenerze Ceramicznym w Kiel-
nie. Jak obiecują Ceramiczki, ich wytwory 
będzie można nie tylko podziwiać ale rów-
nież nabyć. Przy okazji Akademia Sztuk 
Tradycyjnych i Współczesnych w Doni-

mierzu, działająca obecnie w Centrum 
Muzycznym w Kielnie, zaprasza na swoje 
zajęcia, zarówno dzieci, jak i dorosłych. 
Szczegóły znajdują się na stronie interneto-
wej www.gcksir.szemud.pl

Panie - zawsze przecież zainteresowane 
utrzymaniem cery w dobrym stanie, co 
szczególnie ważne jest wiosną, będą mo-
gły otrzymać radę od pań kosmetyczek 
i nabyć eliksiry piękności. Pracownicy Bi-
blioteki Publicznej w Szemudzie poprowa-
dzą warsztaty artystyczne - nauczą chętne 
osoby jak przygotować własnoręcznie wy-
konać ozdoby świąteczne. Zrobione dzieła 
będzie można zabrać ze sobą do domu. 
Z kolei pracownicy GOPS w Szemudzie 
będą wyczarowywać na dziecięcych buź-

kach najpiękniejsze wiosenne wzory.
Całą imprezę artystycznie okraszą dzieci 

uczęszczające do szkół i przedszkoli dzia-
łających na terenie Gminy Szemud. Ser-
decznie zapraszani są szczególnie dzieci 
z rodzicami na godz.14.00, gdyż o tej porze 
Organizator przewidział świąteczny poda-
runek dla najmłodszych - spektakl w wy-
konaniu Teatru Barnaby. O 15 swój kon-
cert da nieoceniona Orkiestra Dęta Gminy 
Szemud pod kierunkiem Wojciecha Kubi-
ka. Na koniec wśród publiczności zostaną 
rozlosowane fanty - rzeczy podarowane 
przez wystawców biorących udział w Tar-
gach. Całość więc zapowiada się bardzo 
interesująco. Targi odbędą się 10 kwietnia, 
w niedzielę palmową, od godziny 12:00 do 

16:00 w hali sportowej w Bojanie.
Organizatorzy: Gminne Centrum Kultu-

ry, Sportu i Rekreacji w Szemudzie, Akade-
mia Sztuk Tradycyjnych i Współczesnych, 
Biblioteka Publiczna Gminy Szemud.
Program:

12:00 - rozpoczęcie Targów•	
12:10 - „Podróż Wędrowca do Świtu” •	
przedstawienie pantomimiczne przygo-
towane w ramach „Bajecznych Spotkań 
Teatralnych” w czasie ferii zimowych
12:30 – Występ taneczny Klubu Sporto-•	
wego KokARTka
13:05 - Wokalny Zespół Dziecięcy „Bel-•	
le Voci” z SP w Kielnie
13:15 – wręczenie dyplomów uczest-•	

nikom II Pomorskiego Pleneru Cera-
micznego
13:30 – Chór SP w Koleczkowie•	
13:45 – Występ dzieci z Przedszkola im. •	
Jana Pawła II w Bojanie
14:00 – Świąteczny prezent dla dzieci •	
– Teatr Barnaby „Baśń o rycerzu bez 
konia”
15:00 – Występ dzieci z Przedszola Nie-•	
publicznego „Promyczek” z Bojana
15:15 – Koncert Orkiestry Dętej Gminy •	
Szemud
15:45 – Losowanie fantów wśród pu-•	
bliczności
16:00 – zakończenie•	

źródło: UG Szemud

Wiosenne Targi Artystyczne – 
Bojano 2022

GMINA SZEMUD | Smaczne jedzenie, występy najmłodszych i warsztaty plastyczne.
Te atrakcje i wiele innych czekają na odwiedzających tegoroczną edycję targów.
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Do Kielna przyjechało ok. 300 chórzy-
stów z różnych stron Polski, m.in. z Po-
lkowic, Aleksandrowa Łódzkiego, Szcze-
cina, Malborka, Wejherowa, Poznania, 
Bydgoszczy, Gdyni i Gdańska. Zaprezen-
towali oni swoje wysokie umiejętności, 
wykonując dawne i współczesne pieśni 
wielkopostne w językach polskim, łaciń-
skim i kaszubskim.

Przegląd ma formę konkursu. Jednym 
z głównych celów wydarzenia jest kulty-
wowanie pieśni wielkopostnej i pasyjnej, 
promowanie i inspirowanie wartościowej 
twórczości muzycznej o przeznaczeniu 
liturgicznym, jak również promocja Ka-
szub i Pomorza.

Galę finałową poprzedziła Msza św. 
pod przewodnictwem ks. infułata dr 
Stanisława Zięby. Następnie przyszedł 
czas na ogłoszenie wyników oraz kon-
cert laureatów.

Wzmagania konkursowe oceniało jury 
w składzie prof. Anna Fiebig, prof. Ma-
rek Rocławski, ks. dr Robert Kaczorow-
ski, dr Grażyna Wolter-Kaźmierczak, dr 
hab. Paweł Łuczak oraz dr Tomasz Fopke. 
Postanowili oni przyznać następującej 
miejsca i nagrody:

Nagroda dla najlepszego dyrygenta 
festiwalu

Agnieszka Sowa, dyrygentka Chóru •	
Akademickiego Politechniki Bydgo-
skiej.

Wyróżnienie za wykonanie pieśni pasyj-
nej w języku kaszubskim

Chór Archikatedralny w Gdańsku •	
Oliwie.

Nagroda Specjalna za najlepsze wykona-
nia pieśni pasyjnej w języku kaszubskim

Chór Kameralny "Voces Sine Termi-•	
nis" z Poznania.

Nagroda Główna za propagowanie 
muzyki sakralnej

Chór Mieszany "Laudate Dominum" •	
z Wejherowa.

Brązowe pasmo
"Pasja" Chór Parafii Zmartwychwsta-•	

nia Pańskiego w Kościerzynie;
Chór Parafialny "Cantores Osovienn-•	
sis Mater Dolorosa" ze Szczecina;
Towarzystwo Śpiewacze "Lutnia" •	
z Aleksandrowa Łódzkiego.

Srebrne pasmo
Chór "Cantate Domino" z Malborka;•	
Chór Mieszany "Laudate Dominum" •	
z Wejherowa.

Złote pasmo

Chór Archikatedralny w Gdańsku •	
Oliwie.

Złote pasmo za pierwsze miejsce w po-
szczególnych kategoriach:
I miejsce w kategorii schole i zespoły 
wokalne

Zespół wokalny "Ad Te Quartet" •	
z Wejherowa.

I miejsce w kategorii chóry i zespoły 
młodzieżowe

Młodzieżowy Chór Cantabile z Po-•	
lkowic.

I miejsce w kategorii chóry kameralne
Chór Kameralny "Voces Sine Termi-•	
nis" z Poznania.

I miejsce w kategorii chóry parafialne
Żeński Chór Kameralny "Cantate •	
Corde" z Gdyni.

I miejsce w kategorii chóry akademickie
Chór Akademicki Politechniki Byd-•	
goskiej.

I miejsce w kategorii chóry działając 
przy stowarzyszeniach

Chór "Appassionato" z Gniewina.•	
I miejsce w kategorii chóry działające 
przy instytucjach kultury

Chór "Cartusia" z Kartuz.•	
Nagroda Wojewody Pomorskiego przy-
znana przez publiczność

Chór Archikatedralny w Gdańsku •	
Oliwie.

Nagroda Specjalna za najlepsze wykona-
ny utwór Stanisława Kwiatkowskiego

Chór Kameralny "Voces Sine Termi-•	
nis" z Poznania.

Nagroda Specjalna za najlepiej wykona-
ny utwór przewodni festiwalu

Żeński Chór Kameralny "Cantate •	
Corde" z Gdyni.

Grand Prix XIV Pomorskiego Festiwalu 
Pieśni Wielkopostnej

Chór "Cartusia" z Kartuz.•	

Festiwal relacjonowały na bieżąco po-
morskie media. Koordynatorem festiwa-
lu był Leszek Walkowiak.

Źródło: UG Szemud

XIV Pomorski Festiwal Pieśni 
Wielkopostnej - Kielno 2022

GMINA SZEMUD | Wspaniałe głosy rozbrzmiewały na festiwalu, prezentując pieśni nie tylko w języku polskim. Tego dnia przyznano wiele nagród.
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30 marca, po długiej przerwie wymu-
szonej pandemią, na cyklicznym zgroma-
dzeniu spotkali się zarząd i członkowie 

Polskiego Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów oddział w Redzie.

- Przez dwa lata nie mogliśmy się zoba-

czyć w tak szerokim gronie, a te doroczne 
spotkania są dla nas bardzo ważne – mówi 
Elżbieta Lesner, prezes redzkiego oddzia-

łu PZERiI – W tym roku nareszcie stało 
się to możliwe.

Na wstępie pani prezes poprosiła 
o uczczenie minutą ciszy tych, którzy ode-
szli w ciągu ostatnich dwóch lat, w tym 
Franciszka Ośmiałowskiego, ważnej po-
staci w gronie redzkich seniorów. Od-
czytano też okolicznościowy wiersz pana 
Franciszka, napisany z myślą o obchodach 
Światowego Dnia Inwalidy w roku 2020.

- Tradycją naszych spotkań było rozpo-
czynanie ich okolicznościowym wierszem 
autorstwa „Franka”. Tak miało być dwa 
lata temu, jednak obostrzenia uniemoż-
liwiły nam organizację obchodów w roku 
2020, jak i rok temu. Niestety, Franciszka 
nie ma już z nami. Pozostał ostatni wiersz, 
którego nie mógł przedstawić osobiście.

Oprócz członków Związku, na spotka-
niu nie zabrakło znakomitych gości. Jak 
zawsze, pojawili się przedstawiciele redz-
kiego samorządu w osobach Przewodni-
czącego Rady Miejskiej Kazimierza Okro-
ja, Burmistrza Miasta Redy Krzysztofa 
Krzemińskiego i zastępcy burmistrza Łu-
kasza Kamińskiego, Przybyli także delega-
ci Powiatowego Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Wejherowie z dyrektor Małgorzatą 

Bernacką oraz Prezes Zarządu Okręgowe-
go PZERiI Eugeniusz Podolak i honorowy 
przewodniczący redzkiego oddziału – Jan 
Wittbrodt.

Po krótkim przypomnieniu historii oraz 
idei Światowego Dnia Inwalidy, w dalszej 
części uroczystości wręczono wyróżnienia 
za wkład pracy na rzecz funkcjonowania 
i rozwoju redzkiego oddziału Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. 
W tym roku uhonorowano siedem osób: Ja-
dwigę Pienczk, Danutę Domagałę, Krystynę 
Denisiuk, Lidię Wojnarowską, Marzenę Sto-
jałowską, Annę Hefczyc i Romana Krefta. 
Część oficjalną podsumował wiersz autor-
stwa Tadeusza Buraczewskiego.

-Nie będzie przesadą stwierdzenie, że 
nasza organizacja zajmuje istotne miejsce 
na mapie społecznej Redy – mówi Elżbie-
ta Lesner – Dla Związku kluczową kwestią 
jest integracja społeczna osób niepełno-
sprawnych i starszych, aby poprzez akty-
wizację przeciwdziałać ich wykluczeniu. 
Dziękujemy wszystkim członkom naszej 
organizacji oraz osobom zaangażowanym 
i wspierającym nasze działania. Do zoba-
czenia za rok!

Źródło: UM w Redzie
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Seniorzy uczcili Światowy Dzień Inwalidy
REDA | Po dwóch latach przerwy, Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Redzie zorganizował uroczyste obchody Światowego Dnia Inwalidy. Zasłużeni działacze otrzymali wyróżnienia.
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA  
O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM 

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ 
W RUMI PRZY UL. ŁĄKOWEJ

Burmistrz Miasta Rumi ogłosił pierwszy przetarg ustny ograniczony 
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Rumi przy 
ul. łąkowej, oznaczonej jako działka nr 73/6 o powierzchni 365m2, 
obręb 22, zapisanej w księdze wieczystej KW gD1W/00033855/5 
prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
miasta Rumi uchwalonym Uchwałą Nr V/38/2011 Rady Miejskiej Rumi 
z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Szmelta w Rumi, 
zmienionym Uchwałą Nr XX/274/2012 Rady Miejskiej Rumi z dnia 
23 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części dzielnicy Szmelta 
w Rumi dla ustaleń ogólnych planu i zapisów szczegółowych w części 
stref A.9.MN i A.21.MN, działka nr 73/6 leży w terenie oznaczonym 
symbolem D11.MN,U - co oznacza, że jest to teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej - wyłącznie budynki mieszkalne 
wolnostojące (charakterystyka funkcji według ustaleń zawartych w § 
3 ust. 2 pkt 1); teren zabudowy usługowej - zakres dopuszczalnych 
usług: usługi turystyki, usługi opieki zdrowotnej i społecznej 
(charakterystyka funkcji według ustaleń zawartych w § 3 ust. 2 pkt 2).

Nieruchomość nie jest zabudowana obiektami kubaturowymi, 
ogrodzona wzdłuż granicy z działką nr 71/11 i od strony ul. 
łąkowej. Porośnięta trawą z nasadzonym żywopłotem wzdłuż 
ogrodzenia. Przez działkę przechodzi fragment rowu melioracyjnego 
z przepustem.

 Dział III i IV księgi wieczystej KW gD1W/00033855/5 jest wolny od 
wpisów i zobowiązań. 

Pierwszy przetarg odbędzie się w dniu 13 maja 2022 roku 
o godz. 1200 w siedzibie Urzędu Miasta Rumi, 84-230 Rumia 
ul. Sobieskiego 7, pok. 100. 

Cena wywoławcza wynosi 160.000,00 zł netto (sto sześćdziesiąt 
tysięcy złotych). 

Wadium wynosi 16.000,00 zł, które należy wnieść do dnia 9 
maja 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 niniejszego przetargu można 
uzyskać w Referacie gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta 
Rumi, pok. 103, rgn@um.rumia.pl tel. 58/679-65-24, we wskazanych 
godzinach: poniedziałek w godz. 900 - 1700, wtorek, środa i piątek 
w godz. 730 – 1530.

Rumia, dnia 05.04.2022r.

OgłOSZENIE 15/2022/PR-Media-group/DB

Rumia, dnia 06.04.2022 r.

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi 

Na podstawie art.17 pkt 11 oraz art. 27 z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 
r. poz. 503) oraz art. 21 ust.2 pkt 2 i 7, art. 30, art. 39 ust.1 pkt 2-5, 
art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.)

zawiadamiam o:

- wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Rumi 
w rejonie „góry Markowca” etap II wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko,

- wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego 
w Rumi w rejonie ul. Gdańskiej, ul. Łużyckiej i ul. Oliwskiej wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko,

- wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi w rejonie ul. 
Ślusarskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

- ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Rumi w rejonie ul. Świętojańskiej, ul. Warszawskiej, ul. 3 Maja i ul. 
gdańskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;

w dniach od 15.04.2022 r. do 17.05.2022 r.

w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Sobieskiego 7 w Rumi, w pokoju nr 
200, w godzinach pracy urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 
Miasta Rumi. Informacje o w/w dokumentach zostały umieszczone 
w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach 
zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi.

W celu umożliwienia udziału społeczeństwa w opracowaniu 
projektów zostanie przeprowadzona dyskusja publiczna nad 
przyjętymi w projektach rozwiązaniami w sali nr 100 tutejszego 
Urzędu w dniu 26.04.2022 r. o godzinie 14.00.

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków.

Uwagi i wnioski do w/w projektów mogą być składane w formie 
pisemnej do dnia 

31.05.2022 r. na adres: Urząd Miasta Rumi, 84-230 Rumia, ul. 
Sobieskiego 7.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Rumi.

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

Starosta Wejherowski

I. działając na podstawie art. 1, art.11a ust.1, art.11f ust. 3 ustawy z dnia 
10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych /t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 176/ oraz art. 10 i art. 49 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego /
tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm./ zawiadamia, że w dniu 2022-04-
05, na wniosek Burmistrza Miasta Reda z dnia 2021-12-09, wydano decyzję 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na:

rozbudowie drogi gminnej ul. Garncarskiej w Redzie

na nieruchomościach gruntowych na terenie gminy Miasta Redy określonych 
poniżej:

A. działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogi gminnej:

- obr. 01 działka nr ewid.: 704/41 (powstała z działki nr ewid. 704/18)

B. działki objęte obowiązkiem budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia 
terenu: 

- obr. 01 działki nr ewid.: 704/17, 701/1 

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, właściwe 
organy administracji rządowej i samorządowej oraz właścicieli, zarządców 
i użytkowników terenów objętych inwestycją o możliwości zapoznania 
się z decyzją w Starostwie Wejherowskim, 84-200 Wejherowo ul. 3 Maja 
4, po uprzednim umówieniu się, tel. 58 572-94-47 lub złożyć ewentualne 
zastrzeżenia i uwagi na piśmie. 

Informuje się, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu 
postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uważa 
się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

WóJT GMINY WEJHEROWO
informuje

że od dnia 8 kwietnia 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 przeznaczonej do oddania 
w dzierżawę, z przeznaczeniem na cele 
mieszkaniowe, dla dotychczasowych 
dzierżawców, którzy ponieśli nakłady na 
nieruchomości o nr ewid. działki nr 473/16 
o pow. 0,0344 ha w Bolszewie. 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 12/2022/PR-Media-group/DB

BRATA
składa

Rada Nadzorcza, Zarząd, 
Pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej "Reda" w Redzie

składamy wyrazy głębokiego żalu i współczucia 
oraz słowa otuchy i wsparcia z powodu śmierci

Panu

KRzyszTofowi 
KościuK

OgłOSZENIE 2/2022/PR-Media-group/DB

zastępcy Prezesa spółdzielni Mieszkaniowej "Reda"

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Rumi

Stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j.- Dz. U. z 2021r., poz. 
1899 z późn. zm.) informuję, iż w siedzibie 
Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 
7, na okres 21 dni wywieszony został 
Wykaz Nr VIII stanowiący załącznik do 
Zarządzenia Nr 1385/116/2022 Burmistrza 
Miasta Rumi z dnia 29 marca 2022 roku 
obejmujący nieruchomości zabudowane 
stanowiące własność Skarbu Państwa 
a oddane w użytkowanie wieczyste gminie 
Miejskiej Rumia przeznaczone do oddania 
w użyczenie.

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Rumi

Stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j.- Dz. U. z 2021r., poz. 
1899 z późn. zm.) informuję, iż w siedzibie 
Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, 
na okres 21 dni wywieszony został Wykaz 
Nr VII stanowiący załącznik do Zarządzenia 
Nr 1384/115/2022 Burmistrza Miasta Rumi 
z dnia 29 marca 2022 roku obejmujący 
nieruchomość stanowiącą współwłasność 
gminy Miejskiej Rumia i osób fizycznych 
przeznaczoną do oddania w części 
w użyczenie. 

OgłOSZENIE 13/2022/PR-Media-group/DB OgłOSZENIE 14/2022/PR-Media-group/DB

Nekrologi i Kondolencje
Zamów!

d.bieszke@expressy.pl | 660 731 138
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Są one wykonywane w ramach projektu pn. 
“Pomorskie Szlaki Kajakowe – Meandry Pół-
nocy, Rzeka Reda – Gmina Wejherowo”.

Postępy widać z każdym dniem. Zadanie 
obejmuje budowę 3 obiektów ogólnodostęp-
nej, nieodpłatnej, publicznej infrastruktury tu-
rystycznej, łączącej szlak kajakowy o długości 
6 km tj.: 

1. Przystań kajakową nad jeziorem Orle, przy 
której powstaną: pomost kajakowy, pomost re-
kreacyjny, wiaty drewniane, ławkostoły slip, 
mała architektura oraz miejsca  postojowe ; 

2. Przystań kajakową w Bolszewie, przy 
której powstaną: pomost, miejsca postojowe, 
suszarki na kajaki, miejsce na ognisko, ławko-
stoły oraz slip; 

3. Przystań Flisaka w Bolszewie, przy której 
powstaną:  pomost oraz schody.  

Projekt dofinansowany jest w 85% w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego 
dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-
2020.

źródło: UG Wejherowo
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Powstają przystanie w Gminie Wejherowo
GMINA WEJHEROWO | Trwają zaawansowane prace przy budowie przystani kajakowych i infrastruktury turystycznej.

REKLAMA U/2022/PR-Media-group/PR

Rada Miasta Wejherowa przyjęła następującą uchwałę:
„Samorząd Miasta Wejherowa zdecydowanie potępia 
zbrojną agresję Rosji na Ukrainę i wyraża pełną soli-
darność z narodem ukraińskim. Ten brutalny i bezpod-
stawny atak jest wymierzony w pokój na całym świecie, 
jest zagrożeniem dla wszystkich mieszkańców Europy.
Rosyjscy żołnierze na rozkaz Putina bombardują szko-
ły, przedszkola, szpitale. Każdego dnia ginie ludzkość 
cywilna, przelewana jest krew niewinnych ofiar, mordo-
wane są osoby starsze, kobiety i dzieci.
Nikt nie może pozostać obojętny w obliczu bestialstwa 
rosyjskiego reżimu i cierpienia narodu ukraińskiego. 
Nie ma usprawiedliwienia dla aktów okrucieństwa 
i barbarzyństwa, dla niszczenia ukraińskich miast, dla 
zabijania ludności cywilnej i zbrodni wojennych popeł-
nianych przez rosyjskich żołnierzy.
Obrona Ukrainy jest moralnym obowiązkiem wszystkich 
obywateli suwerennych i niepodległych państw, w imię 
obrony wolności i fundamentalnych praw człowieka.
Jako obywatele wolnego i demokratycznego świata, 
apelujemy do wszystkich przywódców państw, do 
wszystkich rządów o podjęcie aktywnej wszechstron-
nej pomocy dla narodu ukraińskiego i zmuszenie 
agresora dostępnymi środkami do zaprzestania działań 
wojennych na terenie Ukrainy.”.
Źródło: UM Wejherowo

raDni potępili zBrojną 
aGresję rosji na ukrainę
wejHerowo | wejherowscy radni jednogłośnie przy-
jęli uchwałę w sprawie zbrojnej agresji rosji na ukra-
inę. Minutą ciszy uczcili ofiary tej agresji, a miesz-
kańcom wejherowa podziękowali za serce i pomoc 
udzieloną w różny sposób uchodźcom wojennym.

fot. UM Wejherowo
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Tuż przed godziną 7:00 rano policjanci otrzymali 
zgłoszenie, z którego wynikało, że dwaj mężczyź-
ni w kominiarkach wyszli z magazynu i pchają 
dwa kolekcjonerskie motocykle. Na miejsce na-
tychmiast pojechali policjanci z Redy, otrzymując 
w trakcie informację, że włamywacze wprowadzili 
te pojazdy do samochodu i odjechali. Munduro-
wi rozpoczęli poszukiwania złodziei. Po krótkiej 
chwili zauważyli podejrzany samochód, który za-
trzymali do kontroli. Podczas sprawdzania pojaz-
du, w jego wnętrzu znaleźli dwa skradzione wcze-
śniej motocykle. Ich wartość została oszacowana 
na kwotę ponad 30 tys. zł.

Podczas pracy nad sprawą ustalono, że pokrzyw-
dzonemu oprócz motocykli, sprawcy ukradli części 

od innych pojazdów. Policjanci z Redy współpra-
cując z kryminalnymi z Wejherowa odzyskali część 
kradzionych przedmiotów o wartości około 35 tys. 
zł. Sprzęty o wartości prawie 70 tys. zł zostały prze-
kazane właścicielowi, a sprawcy kradzieży zatrzy-
mani i doprowadzeni do policyjnego aresztu.

Obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty dotyczące kradzie-
ży z włamaniem, natomiast 36-latek usłyszał zarzut 
w ramach powrotu do przestępstwa a drugi 31-latek 
usłyszał zarzut dodatkowy związany z kierowaniem 
samochodem mimo cofnięcia uprawnień.

Teraz mężczyźni odpowiedzą przed sądem. Za 
przestępstwo kradzieży z włamaniem grozi im kara 
do 10 lat pozbawienia wolności.

Źródło: KPP Wejherowo

Złodzieje staną 
przed sądem

REDA | Policjanci otrzymali zgłoszenie o mężczyznach w kominiarkach, którzy 
wyprowadzają pojazdy z magazynu. Sprawcy zostali złapani w akcji.
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Zgłoszenie, które otrzymali policjanci dotyczyło 
zderzenia czołowego dwóch samochodów na dro-
dze krajowej. Natychmiast na miejscu znaleźli się 
mundurowi, którzy zabezpieczyli miejsce wypad-
ku oraz wyjaśniali okoliczności.

Ze wstępnych ustaleń wynikało, że kierowca 
samochodu volkswagen caddy jadąc w kierun-
ku Wejherowa, prawdopodobnie nie dostosował 
prędkości do warunków drogowych, w wyniku 
czego zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył 

się czołowo z samochodem volkswagen passat.
Sprawdzenie trzeźwość uczestników zdarzenia 

wykazało, że 37-latek kierujący caddy był pod 
wpływem alkoholu, miał około 0,5 promila w or-
ganizmie. Policjanci zatrzymali kierowcy prawo 
jazdy oraz dowody rejestracyjne z obu samocho-
dów. 

Teraz sprawą zajmą się śledczy, którzy będą do-
kładnie wyjaśniali okoliczności zdarzenia.

Źródło: KPP Wejherowo
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Kolejny pijany kierowca 
powoduje wypadek
LUZINO | Na drodze krajowej nr 6 doszło do zderzenia, w którym udział brały dwa samochody. Obaj 
kierowcy zostali przewiezieni do szpitala.

Na pl. J Wejhera miała miejsce bójka 
z udziałem dwóch mężczyzn. W pew-
nym momencie jeden z nich podszedł do 
budynku Urzędu Miasta iż zaczął demo-
lować drzwi wejściowe. Dyżurny wezwał 
z miasta patrol, który na ulicy Klasztornej 
sprawców zatrzymał. Ci zachowywali się 
bardzo głośno, byli pobudzeni, wulgarni 
i agresywni. Strażnicy zmuszeni byli użyć 
wobec jednego z nich środków przymusu 
bezpośredniego.
Tej samej nocy o godzinie 06:15 nad 
ranem dyżurny straży miejskiej na ulicy 
Wałowej zauważył grupę 4 młodych 

mężczyzn, z których jeden z nich swoją 
energię postanowił wyładować na za-
parkowanych pojazdach. Nogą uderzał 
w lusterka boczne, uszkadzając jedno 
z nich w samochodzie marki Audi. Wej-
herowianinowi towarzyszył mieszkaniec 
gminy Wejherowo oraz dwóch mężczyzn 
z gminy Gniewino. Sam sprawca miał 
widoczną ranę ciętą głowy oraz dużego 
guza. Na miejsce wezwano pogotowie. 
Został on zabrany do szpitala co nie 
oznacza , że za popełnione czyny pozo-
stanie bezkarny.
Źródło: sm.wejherowo.pl

nocnycH wanDali ukarano
wejHerowo | pracowitą noc z soboty na niedzielę mieli wejherowscy strażnicy. pierw-
sze zdarzenie dyżurny straży miejskiej zanotował już około godziny 02:45.

fot. sm.wejherowo.pl

Dziecko doznało niegroźnych obra-
żeń ręki. Pies szczepiony był przeciwko 
wściekliźnie. Interweniujący na miejscu 
zdarzenia strażnicy stwierdzili, że wła-
ścicielka psa nie zachowała zwykłych 
środków ostrożności przy trzymaniu 
zwierzęcia w wyniku czego pies z po-
sesji wydostał się na ulicę i zaatakował 
przechodzących, najpierw psa, a później 
dziecko. Opiekunka psa ukarana została 
wysokim mandatem karnym. Ponadto 
właścicielkę zobowiązano do udania się 
z psem na obserwację. Pomimo tego, na 
słowa uznania zasługuje opiekunka psa, 
która z własnej woli tuż po zdarzeniu 
zobowiązała się pokryć matce dziecka 
wszelkie koszta związane z ewentualnym 
leczeniem.

Źródło: sm.wejherowo.plfo
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Pies zaatakował dziecko 
i szczeniaczka
WEJHEROWO | Na jednej z ulic w Wejherowie-Śmiechowie, pies rasy Amstaff zaatakował przecho-
dzących ulicą pieszych, matkę z dzieckiem oraz towarzyszącego im psa szczeniaka.
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-Rozmowy z Pawłem Małaszyńskim trwały od 
dawna, zależało nam ogromnie na jego udziale 
w naszym projekcie – mówi Kordian Sikorski, 
z zespołu Spirit in the Forest. - Po wspaniałych 
polskich aktorkach, które mogliśmy gościć – Ka-
tarzynie Figurze i Sylwii Gliwie, cieszymy się, że 
po raz kolejny będziemy pracować ze świetnym 
artystą, który jest także wielkim fanem Depeche 
Mode i chętnie zgodził się na udział w kolejnym 
naszym klipie. Na planie teledysku, który utrzy-
many jest w czarno-białej stylistyce, pracowało 
nam się wspaniale. Paweł pokazał swój aktorski 
kunszt i miał kilka świetnych pomysłów, co do 
realizacji klipu. Dał się także poznać jako świetny 
wokalista.
Paweł Małaszyński kibicuje wejherowskim muzy-
kom, którzy – jak powiedział aktor – mają wrażli-
wość, pasję i miłość do muzyki.
Muzycy nagrywali teledysk w Pałacu w Kłaninie, 
a premiera klipu planowana jest na maj. Reżyse-
rem klipu jest Robert Jop, a za realizację odpowia-
dało studio Movie Time.

-Bardzo jestem ciekaw tego teledysku i nie mogę 
się doczekać, kiedy zobaczę chłopaków na żywo 
podczas ich koncertu – mówi Paweł Małaszyński, 
który nie wykluczył także wspólnych koncertów 
z wejherowskim zespołem.
Grupa Spirit in the Forest powstała w 2020 r. Jej 
skład tworzą: wokalista i klawiszowiec Kamil Pod-
bielski (m.in. Pantoma, White Room, Slovenian 
Girl), gitarzysta Damian Podbielski (m.in. Panto-
ma, White Room, Slovenian Girl), basista Artur 
Baranowski (PPA, Złoty Kilof) i perkusista Kordian 
Sikorski (Bruno Światłocień, Pantoma). Kwartet po-
stanowił zająć się nagrywaniem swoich wersji piose-
nek zespołu Depeche Mode. Do tej pory ukazały się 
single zespołu: pierwszy „Strangelove", z udziałem 
popularnej aktorki Katarzyny Figury oraz „Strip-
ped”, w którym wystąpiła aktorka Sylwia Gliwa. Oba 
zostały zauważone i wysoko ocenione nie tylko w lo-
kalnych rozgłośniach i portalach, ale także w wielu 
ogólnopolskich stacjach radiowych. W serwisie 
YouTube mają ponad 70 tysięcy wyświetleń.
źródło: UM Wejherowo fo
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Wystąpi z Spirit in the Forest
WEJHEROWO | Kolejny klip zespołu Depech Mode, wejherowska grupa Spirit in the Forest nagrywa przy współpracy z aktorem Pawłem Małaszyń-
skim. Zaproszony gość nie tylko gra w teledysku do „A Qustion of time”, ale i śpiewa razem z zespołem.

Obserwuj nasz profil 
expressy.pl na issuu.com
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To spotkanie trzeba wygrać
PIŁKA RęcZNA | Piłkarze ręczni Tytanów Wejherowo, po dwóch ostatnich porażkach z akademikami z Kwidzyna oraz Płocka, będą zapewne chcieli 
udowodnić swoją wartość i wygrać kolejne spotkanie.

Rywal żółto – czerwonych, w lidze spisuje 
się różnie. W rundzie wiosennej Szczypior-
niak wygrał trzy mecze, a przegrał cztery. 
Olsztynianie potrafili wygrać z KPR Gryfi-
no i zarazem przegrać z KPR Elbląg, dlatego 
dla szkoleniowca wejherowian, Roberta Wi-
cona dyspozycja i skład rywali będzie dużą 
niewiadomą.

- Nie wiemy do końca w jakim zestawie-
niu wystąpi Szczypiorniak, ale w sumie to 
nie ma znaczenia. Musimy po prostu bez-
względnie to spotkanie wygrać – podkreśla 
trener Tytanów Wejherowo. - Po ostatnich 
dwóch porażkach, w których to nie potrafili-
śmy wykorzystać po kilkanaście stuprocen-
towych sytuacji, teraz nie może się do wy-
darzyć. Trzeba będzie wspiąć się na wyżyny 
swoich umiejętności i zdobyć w Wejhero-
wie trzy punkty. Ciężko pracujemy na tre-
ningach, żeby odzyskać swoją skuteczność 
w ataku, bo bez niej nie da rady wygrywać 

meczów. Rywal na pewno nam tego nie uła-
twi, ale jeśli zagramy na naszym poziomie 
i będziemy kontrolować grę, to powinniśmy 
odnieść zwycięstwo – uważa Wicon.

W rundzie jesiennej drużyna Tytanów 
zremisowała w Olsztynie (31:31), ale w rzu-
tach karnych okazała się lepsza wygrywając 
(4:3). W niedzielnym meczu żółto – czer-
woni zapewne będą chcieli powrócić na 
ścieżkę zwycięstw i ograć rywali. Trener Wi-
con w dalszym ciągu nie będzie mógł sko-
rzystać z piłkarzy takich jak Hubert Koss, 
Maksymilian Sałata, Fabian Bach czy Oskar 
Szafrański. Niepewny jest też występ Rafała 
Wickiego, który narzeka na urazy. Piłkarze 
z grodu Wejhera w lidze zajmują obecnie 
czwarte miejsce, natomiast szczypiorniści 
z Olsztyna plasują się na ósmym miejscu. 
Początek niedzielnego meczu (10 kwietnia) 
w Wejherowie w hali sportowej PZS nr 4 
o godzinie 17. fo
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Wejherowianie już od pierwszych minut 
musieli gonić wynik spotkania. Gospo-
darze szybko wyszli na prowadzenie 3:0. 
Tytanom dopiero w 25. minucie udało się 
zbliżyć na różnicę jednego bramki (11:10), 
ale i tak ostatecznie pierwszą połowę 
przegrali 14:10. 
Po zmianie stron nie było lepiej. Podopiecz-
nym trenera Roberta Wicona ani razu nie 
udało się doprowadzić do remisu. Z Płocka 
wejherowianie wrócili na tarczy przegrywa-
jąc 24:29. Tym samym płocczanie zrewan-
żowali się za porażkę z poprzedniej rundy. 
Wówczas Tytani wygrali u siebie 33:26.

Mimo przegranej w minionej kolejce Tytani 
utrzymali 4. miejsce w tabeli. Na swoim 
koncie wejherowianie mają 33. punkty. 
Liderem rozgrywek jest KS Sokół Porcelana 
Lubiana Kościerzyna.
W meczu z SMS ZPRP II Płock Tytani Wej-
herowo zagrali w składzie: Damian Nowo-
sad, Sławomir Jurkiewicz (3 bramki), Wiktor 
Klaman, Marcin Wicki (1), Tomasz Bartoś 
(3), Przemysław Warmbier (6), Michał 
Przymanowski, Norbert Wejher (3), Mikołaj 
Sałata (1), Radosław Sałąta (5), Marcin 
Żyłowski, Konrad Rompa, Alex Pałkowski, 
Jakub Pohnke, Szymon Cholcha.

sMs zrewanżował się na tytanacH
piłka ręczna | przemysław warmbier był najskuteczniejszym zawodnikiem na boisku 
w meczu sMs zprp ii płock z tytanami wejherowo. Dla wejherowian może być to tylko 
nagroda pocieszenia.

fot. Tytani Wejherowo/fb

Jeszcze przed ostatnią kolejką fazy zasadniczej 
w IV lidze pewni gry w grupie mistrzowskiej byli 
piłkarze Wikędu Luzino. Meczu z liderem tabeli 
Gedanią Gdańsk na pewno podopieczni trenera 
Macieja Plińskiego nie będą dobrze wspominać. 
Wikęd przegrał aż 0:6.

- Szybko stracone przez nas trzy bramki pomię-
dzy 26. a 34. minutą pozwoliły gospodarzom grać 
z większym polotem i większą swobodą, a naszym 
zawodnikom zabrakło dzisiaj koncentracji i konse-
kwencji. Bolesna porażka, która oby przekuła się 
w pozytywny efekt w kolejnych meczach, które 
przed nami w grupie mistrzowskiej – relacjonuje 
luziński klub.

Wikęd tę część sezonu zakończył na czwartym 
miejscu w tabeli. Natomiast na dziewiątej pozycji 
po fazie zasadniczej jest WKS Gryf Wejherowo. 
Gryfici do ostatniej kolejki musieli walczyć o pra-

wo gry w grupie mistrzowskiej. Decydujące spo-
tkanie miało miejsce na Wzgórzu Wolności. Gryf 
zasłużenie pokonał Wierzycę Pelplin 3:1 po golach 
Mateusza Dampca, Damiana Lisieckiego i Marcela 
Ziemanna.

- Niby nam wystarczył remis w tym spotkaniu, 
ale chcieliśmy jewygrać - powiedział po spotkaniu 
w rozmowie z mediami Grzegorz Lisewski, trener 
Gryfa Wejherowo. - Do gry w fazie grupowej będą 
już podchodził spokojnie Budujemy drużynę. Będę 
dawał szansę pograć zawodnikom, którzy mają 
mniej tych minut.

Zwycięstwem fazę zasadniczą zakończyli też gra-
cze Orkana Rumia. Ale wyjazdowa wygrana z GKS 
Kowale (3:1) była tylko na pocieszenie. Beniami-
nek z Rumi już wcześniej był pewny gry w grupie 
walczącej o utrzymanie. 

Fazy grupowe rozpoczną się 13 kwietnia. 

Gryf i Wikęd w grupie 
mistrzowskiej
PIŁKA NOżNA | Zakończyły się zmagania w fazie zasadniczej w IV lidze. W grupie mistrzowskiej grać 
będą m.in. Wikęd Luzino i WKS Gryf Wejherowo.
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