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Podczas spotkania przypo-
mniano, że w konkursie ogól-
nopolskim, który odbywał 
się na początku kwietnia br. 
w Gdyni, wzięło udział ponad 
200 zespołów i około półtora 
tysiąca uczestników rywali-
zując w kilku konkurencjach 
i w różnych kategoriach wie-
kowych. Wejherowskie dru-
żyny zajęły pierwsze miejsca 
w Problemie nr 4 - "Balsiosz-
ka-Matrioszka". Chłopcy ze 
Szkoły Podstawowej Sióstr 
Zmartwychwstanek zwycięży-
li w I kategorii wiekowej, na-
tomiast dziewczęta z LO im. 
króla Jana III Sobieskiego - 
w III kategorii wiekowej. Mło-
dym mistrzom towarzyszyli 
m.in. dyrektor Powiatowego 
Zespołu Szkół nr 1 w Wejhe-
rowie Katarzyna Bojke oraz 
trener Iwona Brzezińska.

- Po wielomiesięcznym okre-
sie przygotowań - wymagają-
cym zaangażowania, odwagi, 
pomysłowości, kreatywności 
i pracy zespołowej - zakoń-
czonym zwycięstwem w fina-
le ogólnopolskim, przyszedł 
czas na radość z osiągniętego 
sukcesu. Serdecznie gratu-
luję wywalczonych tytułów 
Mistrzów Polski i awansu do 
światowego finału konkursu 
Odysei Umysłu, który odbę-
dzie się w Stanach Zjednoczo-
nych - powiedział Arkadiusz 
Kraszkiewicz przekazując 
młodym mistrzom upominki 
i gratulacje w imieniu Prezy-
denta Miasta Wejherowa. Na-

stępnie zaprosił uczestników 
do zwiedzenia sal historycz-
nych w ratuszu.

Trenująca obydwa zespoły 
Iwona Brzezińska powiedzia-
ła, że celem Odysei Umysłu 
jest inspirowanie rozwoju 
kreatywnego i krytycznego 
myślenia poprzez zachęcenie 
do twórczego rozwiązywania 
problemów. W Odysei Umysłu 
uczestnicy konkursu muszą 
samodzielnie analizować róż-
norodne zadania oraz potrafić 
wspólnie poszukiwać możli-
wości ich rozwiązywania.

Drużynę Szkoły Podstawo-
wej Sióstr Zmartwychwstanek 
reprezentowali: Michał Łu-
niewski, Piotr Stalmirski, Ka-
rol Królak, Maciej Szymoniak, 
Patryk Wojewski, Tymoteusz 
Wrosz, Ryszard Kamiński 
oraz trenerzy - Iwona Brze-
zińska, Anna Jeżewska-Litwin 
i Marcin Mutka.

W drużynie Liceum Ogól-
nokształcącego wystąpiły: Zu-
zanna Brzezińska, Maja Sikor-
ska, Julia Łuniewska, Oliwia 
Jasnowska, Zuzanna Wojto-
wicz i Małgorzata Różańska. 
Trenerzy: Iwona Brzezińska 
i Aleksandra Kania.

Dodajmy, że drużyny obu 
szkół będą reprezentować Pol-
skę podczas światowego finału 
w Stanach Zjednoczonych, co 
stanowi ogromne wyzwanie, 
ale i wielką atrakcję związa-
ną z możliwością zwiedzenia 
tego kraju.

Źródło: UM Wejherowo

Mistrzowie Odysei Umysłu z Wejherowa 
pojadą na finał do USA

WEJHEROWO | Z mistrzami Ogólnopolskiego Konkursu "Odyseja Umysłu" - drużynami Szkoły Podstawowej Sióstr Zmartwychwstanek oraz Liceum Ogólno-
kształcącego ZSP nr 1 w Wejherowie, spotkał się w ratuszu zastępca prezydenta Arkadiusz Kraszkiewicz, aby pogratulować im spektakularnego zwycięstwa.
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- Podczas prawie dwugodzinnego, energetycz-
nego koncertu zespół zaprezentował mieszankę 
rock’n’rolla, post punka i electro – mówi Tomasz 
Wiśniewski, dyrektor Fabryki Kultury w Redzie 
– Nie zabrakło również piosenek z nagranego 
z okazji 77 rocznicy Powstania Warszawskiego 
albumu „Ocali nas miłość”. Pod wpływem utrwa-
lonego na fotografiach Eugeniusza Lokajskiego 
ps. „Brok” widoku ulic Warszawy w roku 1944, 
Organek napisał teksty piosenek, które brzmią 
dzisiaj bardzo aktualnie.
Tomasz Organek jest jednym z najciekaw-
szych polskich artystów. Trasa „Na razie sto-
ję, na razie patrzę” to dynamiczne, przebojo-
we i bezkompromisowe show z nową muzyką 
na nowe czasy. Zespół zagrał w składzie: To-
masz Organek – gitary, śpiew; Adam Staszew-
ski -bas; Tomasz Lewandowski – instrumenty 
klawiszowe; Robert Markiewicz -perkusja.
Źródło: UM w Redzie

ØRGANEK zAGRAł w REdziE
REdA | Tydzień temu, 22 kwietnia, w Fabryce Kultury zagrał ØRGANEK. Fani z niecierpliwością czekali na ten koncert, 
będący częścią trasy promocyjnej nowej płyty „Na razie stoję, na razie patrzę”. Bilety rozeszły się błyskawicznie.

fot. Michał Kaczmarek
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Tegoroczne Dni Piaśnickie rozpoczęły 
się 21. kwietnia Olimpiadą Piaśnicką. 
Kolejnego dnia uczniowie ze szkół pod-
stawowych z terenu gminy Wejherowo 
brali udział w Rajdzie Gwiaździstym. 
Uczestnicy ze szkół podstawowych z Bol-
szewa, Gościcina, Orla, Gowina, Góry, 
Nowego Dworu Wejherowskiego oraz 
Szkoły Podstawowej nr 8 w Wejherowie, 
pod okiem nauczycieli i przewodników, 
pokonali pieszo kilkukilometrową trasę, 
po drodze wykonując zadania sprawno-
ściowe, rękodzielnicze a także związane 
z wiedzą o zbrodni piaśnickiej. Wszyst-
kie drużyny wykazały się dużą wiedzą 
i zaangażowaniem, za co otrzymały 
okolicznościowe puchary. Uwieńcze-
niem wysiłków wszystkich drużyn było 
wspólne złożenie kwiatów na grobie po-

mordowanych dzieci. Wójt Przemysław 
Kiedrowski podziękował wszystkim oso-
bom zaangażowanym w organizację tego 
wydarzenia. Z okazji jubileuszu X Dni 
Piaśnickich, szczególne słowa uznania 
skierował do osób od wielu lat wspierają 
i uczestniczą w organizacji rajdu Gwiaź-
dzistego.

Główne obchody zaplanowane były na 
sobotę 23. kwietnia. Od rana w lasach 
piaśnickich odbywały się Biegi Piaśnic-
kie, które zgromadziły na starcie ponad 
500 osób we wszystkich kategoriach. jest 
to powrót do tradycyjnej formuły biegu 
po dwóch latach obostrzeń związanych 
z pandemią. Zwycięzcom w poszczegól-
nych kategoriach puchary wręczali wójt 
Przemysław Kiedrowski, wicestarosta po-
wiatu wejherowskiego Jacek Thiel, wice-

prezydent Wejherowa- Arkadiusz Krasz-
kiewicz, poseł RP Kazimierz Plocke oraz 
nadleśniczy nadleśnictwa Wejherowo- Ja-
cek Szulc. Zwycięzcą w kategorii mężczyzn 
został Andrii Pyvovar z Kijowa z czasem 
35:52.39, zaś w kategorii kobiet Katarzyna 
Klahs z Połczyna czasem 41:43.51.

Równocześnie z biegami, pod pomni-
kiem głównym w Piaśnicy spotkali się 
samorządowcy, reprezentanci służb mun-
durowych, instytucji państwowych, or-
ganizacji pozarządowych oraz placówek 
oświatowych, aby złożyć hołd pomor-
dowanym. Po rozpoczęciu uroczysto-
ści, słowo do zebranych skierował wójt 
Przemysław Kiedrowski, który w swoim 
przemówieniu nawiązał do sytuacji, która 

ma miejsce na Ukrainie. Zwrócił uwagę, 
iż corocznie podkreślamy jak ważne jest 
przekazywanie pamięci o martyrologii 
lasu Piaśnickiego, aby nigdy więcej nie 
dochodziło do tak haniebnych czynów. 
Niestety, przekazywanie świadectwa 
o okrucieństwach hitlerowców nie zapo-
biegło powtórce historii. Postępowanie 
agresora rosyjskiego u naszych wschod-
nich sąsiadów, do złudzenia przypomina 
wydarzenia sprzed ponad 80 lat. W trak-
cie uroczystości modlitwę za pomordowa-
nych przeprowadził ksiądz infułat Daniel 
Nowak. Nie zabrakło także części arty-
stycznej przygotowanej przez uczniów 
Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Koper-
nika w Bolszewie, po której wypuszczone 

zostały gołębie na znak pokoju. Następnie 
odczytany został apel pamięci i kompania 
honorowa oddała salwę honorową. Na za-
kończenie uroczystości nastąpiło złożenie 
wieńców i wiązanek przez przybyłe dele-
gacje pod pomnikiem.

Także w niedzielę przygotowane zostały 
wydarzenia mające na celu upamiętnienie 
ofiar Piaśnicy. Z ArtParku w Bolszewie 
wyruszył rajd rowerowy zorganizowany 
przez Bolszewski Klub Rowerowy “Cykli-
sta”, w którym brało udział kilkudziesię-
ciu cyklistów, zaś z Orla wyruszyła grupa 
zwolenników nordic walking na czele 
z wójtem. Obie grupy spotkały się w Pia-
śnicy, gdzie wspólnie złożono wieniec.

Źródło: UG Wejherowo

Obchody X Dni Piaśnickich
POWIAT | W miniony weekend miały miejsce obchody jubileuszowych, X Dni Piaśnickich. Tradycyjnie w kwietniu- Miesiącu Pamięci Narodowej upamięt-
niamy ofiary zbrodni nazistowskich w lasach piaśnickich.
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reKlaMa 174/2021/DB

OGłOszenie 16/2022/Pr-Media-Group/DB

INFORMACJA
zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 roku o gospodarce nierucho-
mościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021, poz. 
1899 ze zm.)

Zarząd Powiatu Wejherowskiego
informuje,

że w siedzibie starostwa Powiatowego 
w Wejherowie,ul. 3 Maja 4 oraz na stronach 
internetowych: www.bip.powiatwejherowski.
pl, www.powiat.wejherowo.pl, zamieszczono 
przez okres 21 dni, wykaz nr i/P/2022,doty-
czący nieruchomości stanowiących własność 
Powiatu Wejherowskiego, przeznaczonych 
do zbycia.

Wykaz wywieszono w dniu 28 kwietnia 2022 r.

OGłOszenie 39/2022/Pr-Media-Group/DB

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Rumi

Burmistrz Miasta rumi informuje, że stosownie 
do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 
z 2021r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz zarządze-
nia nr 1397/128/2022 Burmistrza Miasta rumi 
z dnia 08.04.2022r., w siedzibie Urzędu Miasta 
rumi przy ul. sobieskiego 7, wywieszony został, 
na okres 21 dni, wykaz obejmujący nierucho-
mości położone w rumi, stanowiące własność 
i będące we władaniu Gminy Miejskiej rumia, 
przeznaczone do dzierżawy w formie bezprze-
targowej. Przedmiotowy wykaz zamieszczony 
został również na stronie internetowej Urzędu 
Miasta rumi: http://bip.rumia.pl/

rumia, 09.03.2022r.

OGłOszenie 40/2022/Pr-Media-Group/DB

Przekazanie sprzętu sportowego odbyło się 
w EkoFabryce Wejherowie. Było wiele rado-
ści, śmiechu i dźwięków dzwonków rowero-
wych. Dorośli, dzieci i młodzież z Ukrainy, 
którzy przebywają obecnie w Domu Pielgrzy-
ma w Wejherowie, wyjechali na swoich ro-
werach, które otrzymali od klubu Lions Club 
Gdańsk Amber.

- Po wybuchu wojny, zdaliśmy sobie sprawę, 
że Ukraińcom i Ukrainkom przybywającym 
do naszego kraju będzie potrzebna pomoc. Na 
początku kwietnia, w zaprzyjaźnionym Cen-
trum Handlowym Jantar w Wejherowie zorga-
nizowaliśmy akcję zbierania rowerów - mówi 
wejherowianka Mirosława Szczęsna, członkini 

Lions Club Gdańsk Amber organizującego 
wiele akcji charytatywnych. - Pomyśleliśmy, 
że wielu z nas ma rower, z którego nie korzy-
sta albo chce wymienić na nowy, a który może 
posłużyć komuś innemu. I tak, dzięki ofiarno-
ści mieszkańców udało się zebrać ponad 20 
rowerów – dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 
A dzięki pracownikom Zakładu Usług Komu-
nalnych rowery są sprawne, przeszły lekki ser-
wis i są gotowe do jazdy. Radość z tego sprzętu 
była niesamowita i to daje nam motywację do 
dalszego działania.

Rowery będą służyć nie tylko jako środek 
transportu, ale także pewnego rodzaju roz-
rywka, co jest szczególnie ważne w przypadku 

dzieci i młodzieży, które zostawiły swój sprzęt 
sportowy w domach.

-Inicjatywa Lions Club jest wspaniała, miesz-
kańcy naszego miasta okazali się wrażliwi 
i gotowi do pomocy przekazując rowery, a pra-
cownicy wejherowskiego ZUK-u przygotowali 
te rowery do użytkowania – mówi Arkadiusz 
Kraszkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa. 
- Nie bez znaczenia jest to miejsce, w którym 
przekazywane są rowery. EkoFabryka nadaje 
drugie życie przedmiotom, które jednym oso-
bom są już niepotrzebne, a innym mogą się 
przydać. Mieszkańcom Ukrainy życzę radości 
z użytkowania tych rowerów.

Źródło: UM Wejherowo

Uchodźcy z Ukrainy 
otrzymali rowery

WEJHEROWO | Ponad dwadzieścia rowerów pochodzących ze zbiórki, przekazał Lions Club Gdańsk 
Amber uchodźcom wojennym z Ukrainy przebywającym w Wejherowie. Pracownicy wejherowskiego 
Zakładu Usług Komunalnych, wykonali serwis sprzętu i przygotowali rowery do jazdy.
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W trakcie otwarcia uroczystej gali, którą 
prowadziła Beata Felczykowska z Państwo-
wej Szkoły Muzycznej I st. w Wejherowie, 
prezydent Wejherowa Krzysztof Hilde-
brandt przypomniał historię Festiwalu Pie-
śni o Morzu sięgającą 1966 roku oraz osoby 
szczególnie zasłużone dla festiwalu takie jak 
m.in. Mieczysław Baran, Jerzy Kiedrowski, 
Elżbieta Kania czy prof. Marek Rocławski. 
Grupie osób zasłużonych prezydent wręczył 
podziękowania. Podkreślił też, że Festiwal 
odbywał się pod patronatem honorowym 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go prof. Piotra Glińskiego, Marszałka Woje-
wództwa Pomorskiego Mieczysława Struka, 
Wojewody Pomorskiego Dariusza Drelicha 
oraz przy współpracy z Gdańskim Oddzia-
łem Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, 
i Radą Chórów Kaszubskich.

FEsTiwAlowE NAGRody
Przed ogłoszeniem werdyktu jury przed 

publicznością wystąpił laureat poprzed-

niego XXIV Festiwalu - Chór Mieszany 
"Cantores Veiherovienses" pod dyr. To-
masza Chyły i akompaniamencie Anny 
Rocławskiej-Musiałczyk, a także zespół 
dziecięcy ze Szkoły Podstawowej nr 9 pod 
dyr. Aleksandry Janus. 

Jury pod przewodnictwem prof. dr hab. 
Elżbiety Wtorkowskiej, w skład którego 
wchodzili: prof. dr hab. Anna Domańska, 
prof dr hab. Anna Olszewska, prof. dr hab. 
Krzysztof Kusiel-Moroz i dr hab. Witosła-
wa Frankowska: przyznało złote, srebrne 
i brązowe dyplomy w trzech kategoriach 
oraz sześć wyróżnień. 

- W kategorii szkół podstawowych złote 
dyplomy otrzymały: Chór "Szczygiełki" 
z Poniatowej, Chłopięcy Chór Kameralny 
"Chcemy śpiewać" z Łodzi - dyr. Katarzy-
na Sawiak oraz Chór Szkoły Podstawowej 
nr 9 z Wejherowa - dyr. Aleksandra Janus. 
Srebrny dyplom otrzymał Młodzieżowy 
Chór "Bel Canto" z Rybnika.

- W kategorii chórów stowarzyszeń 

i towarzystw śpiewaczych złoty dyplom 
otrzymał Chór Dziewczęcy "Canozona" 
z Murowanej Gośliny - dyr. Adrianna 
Wtorkowska-Kubińska. Srebrne dyplo-
my otrzymali: Kameralny Chór Żeński 
"Rebelové" z Łodzi - dyr. Maria Hubluk-
Kaszuba, Chór "Cartusia" z Kartuz - dyr. 
Małgorzata Kuchtyk, Wejherowski Chór 
Męski "Harmonia" - dyr. Leszek Gołąb, 
Kaszubski Regionalny Chór "Morzanie" 
z Dębogórza - dyr. Paweł Nodzak, Chór 
Męski "Echo" z Grudziądza - dyr. Jerzy 
Cieślak, a brązowy dyplom - Żeński Chór 
Kameralny „Kanon” z Cewlina - dyr. Ka-
tarzyna Żerdzicka-Jasionek.

- W kat. chórów akademickich złoty 
dyplom otrzymały: Chór Politechniki Po-
znańskiej "Volantes Soni" - dyr. Paweł Łu-
czak, Żeński Zespół Wokalny "Re-kontra" 
z Bydgoszczy - dyr. Michał Gozdek, oraz 
Chór Kameralny Akademii Muzycznej 
w Łodzi - dyr. Dawid Ber.

JuRy pRzyzNAło TEż 
wyRóżNiENiA

Otrzymali je: Chór Kameralny Akademii 
Muzycznej w Łodzi - za najlepszą prezen-
tację utworu z towarzyszeniem fortepianu, 
najlepszy dyrygent konkursu - Anna Kar-
wat, Żeński Zespół Wokalny "Re-kontra" 
z Bydgoszczy - za najlepsze wykonanie 
utworu w języku kaszubskim plus dodat-
kowe wyróżnienie za najciekawsze wyko-
nanie utworu o tematyce marynistycznej, 
Chór SP nr 9 w Wejherowie - za repertuar 
najbliższy formule Festiwalu Pieśni o Mo-
rzu oraz Chór Politechniki Poznańskiej 
"Volantes Soni" - za najlepsze wykonanie 
utworu marynistycznego.

Zdobywcy najwyższych punktacji 
w swoich kategoriach oraz wyróżnień 
otrzymali nagrody pieniężne.

Na zakończenie w koncercie finałowym 
wystąpili: Chór "Szczygiełki" z Poniatowej, 
Chór "Re-kontra" z Bydgoszczy oraz Chór 
Politechniki Poznańskiej "Volantes Soni".

14 chóRów zAśpiEwAło RAzEm 
"hymN do BAłTyKu"

W trakcie festiwalu przesłuchania odbywa-
ły się w sali koncertowej Państwowej Szkoły 
Muzycznej I st. im. F. Chopina w Wejhero-
wie, a chóry po występie regulaminowym 
zaśpiewały dla wejherowskiej publiczno-
ści na placu Jakuba Wejhera. Atrakcją dla 
chórzystów i dla mieszkańców była parada 
chórów przed ratuszem wraz z pokazem ba-
letowym o morzu oraz odśpiewaniem przez 
wszystkie chóry "Hymnu do Bałtyku" pod 
batutą prof. Marka Rocławskiego. Następnie 
chórzyści przemarszerowali deptakiem do 

Filharmonii Kaszubskiej przy dźwiękach 
orkiestry dętej gminy Wejherowo. Trzy chó-
ry podczas niedzielnych nabożeństw wystą-
piły w kościołach w Pucku, Władysławowie 
i Swarzewie.

Jury dziękuje organizatorom za perfek-
cyjne przygotowanie i realizację Festiwalu 
oraz podkreśla wzorową współpracę po-
między instytucjami kultury miasta Wej-
herowa tj. Filharmonią Kaszubską - Wej-
herowskim Centrum Kultury, Państwową 
Szkołą Muzyczną I st. im. F. Chopina 
oraz Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej. Zdaniem jury na 
uwagę zasługuje fakt pielęgnowania przez 
wiele lat tradycji związanych z kulturą 
kaszubską i marynistyczną przez władze 
samorządowe miasta Wejherowa.

Źródło: UM Wejherowo

Chór „Szczygiełki” z Poniatowej 
wyśpiewał GRAND PRIX

WEJHEROWO | Podczas XXV Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni o Morzu, który odbywał się 23 kwietnia 2022 roku w Wejherowie, nagrodę GRAND PRIX dla 
najlepszego zespołu biorącego udział w konkursie, wyśpiewał Chór Dziecięcy "Szczygiełki" z Poniatowej pod dyrekcją Anny Karwat. W nagrodę chór otrzymał 
Statuetkę Złocistego Żagla oraz nagrodę ufundowaną przez Prezydenta Miasta Wejherowa w wysokości 10 tys. zł.
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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 22.04.2022r., na wniosek z dnia 2021.06.15 
wydano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
polegającej na:

rozbudowie dróg gminnych w miejscowości Koleczkowo i Kielno 
z rozbudową odcinka drogi powiatowej nr 1405G ul. Oliwska 

w miejscowości Kielno na nieruchomościach gruntowych na terenie 
Gminy szemud określonych poniżej:

A. działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogi gminnej:*

- obr. Koleczkowo działki nr ewid.: 422/9 (422/7), 435/6, 420/5 (420/4), 
436, 404/1 (404), 405/12 (405/3), 405/14 (405/11), 406/21, 406/29 
(406/22), 406/25, 397/15, 397/7, 397/29, 397/24, 406/23, 406/31 (406/26), 
406/27 (406/7), 407/18 (407/9), 407/20 (407/10), 381/1 (381), 429/4, 
380/11, 431/3, 382/3, 409/17, 382/5, 432, 382/12, 384/24, 410/63

- obr. Kielno działki nr: 120/13, 118, 111/23 (111/11), 111/25 (111/12), 
111/27 (111/13), 119, 113/7, 695/33, 165, 164/26 (164/9), 164/7, 164/8

B. działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogi innej kategorii 
(dla rozbudowy drogi powiatowej nr 1405G - ul. Oliwskiej):*

- obr. Kielno działki nr ewid.: 144/12, 152/5, 564, 144/10, 144/1, 144/5

C. działki objęte obowiązkiem rozbiórki obiektów budowlanych, 
budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, zjazdów i innych 
dróg publicznych:*

- obr. Koleczkowo działki nr ewid.: 422/4, 420/3, 503/1, 403/7, 397/23, 
406/24, 384/25, 383/3

- obr. Kielno działki nr ewid.: 111/24 (111/11), 111/17, 125/1, 144/11, 
164/1, 162, 157/17

* numery w nawiasach oznaczają numery działek przed podziałem

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. 

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 
26.04.2022r., na wniosek z dnia 30.04.2021r. wydano decyzję o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej polegającej na:

„Rozbudowie drogi gminnej 151020G ulicy Myśliwskiej z rozbudową 
odcinka drogi powiatowej nr 1405G ulicy Wejherowskiej 

w miejscowości Szemud”
na nieruchomościach gruntowych na terenie Gminy Szemud 
określonych poniżej:

A. działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogi gminnej:*
- obr. szemud działki nr ewid.: 315/6 (315/4), 294/2, 385/71, 872/3, 296/10 
(296/5), 296/8, 385/55, 872/4, 881/14 (881/10), 390/1, 390/2, 389/3 (389/1), 
389/2, 

B. działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogowego dróg 
innych kategorii (dla rozbudowy drogi powiatowej):*
- obr. szemud działki nr ewid.: 172/2, 385/72, 427

C. działki objęte obowiązkiem rozbiórki obiektów budowlanych, 
budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, zjazdów i innych 
dróg publicznych:*
- obr. szemud działki nr ewid.: 881/13, 311/4, 311/3, 881/11, 881/12, 
385/54, 385/23, 881/6, 385/28, 385/22, 374/5, 374/17, 415/3, 416, 417/1, 
411/4, 411/2, 296/4

* numery w nawiasach oznaczają numery działek przed podziałem

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. 
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W trakcie wydarzenia odbywać 
się również będą ciekawe prelekcje, 
w tym z Piotrem Biankowskim, eks-
tremalnym pływakiem z Rumi, pt. 
„ Jak przepłynąć Kanał La Manche. 
Dla uczestników zaplanowano także 
konkurs rysunkowy „Z ekologią za 
pan brat”, pokaz mody ekologicznej, 
turniej piłki nożnej oraz występ chóru 
i mini-koncert „Sercem dla Ukrainy”. 
Dostępne będą również dmuchańce, 
strzelnica, stoiska gastronomiczne, 
wata cukrowa, domowe wypieki i kieł-
baski z grilla.

Festyn odbędzie się 1 maja na kom-
pleksie boisk św. Jana Bosko na ul. 
Bukowej, od godziny 14:00 do 17:30. 
Więcej szczegółowych informacji wraz 
z planem imprezy dostępnych jest na 
facebookowym profilu MOSiR Rumia.

Źródło: MOSiR Rumia

Festyn „Rumia z Ekologią”
RumIA | Dla odwiedzających przygotowano wiele atrakcji związanych z ekologią. Pokaz mody czy 
występ Teatru „Śmieciowisko” oraz konkursy to dopiero początek wrażeń.
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OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Rumi

stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1899 z późn. 
zm.) informuję, iż w siedzibie Urzędu Miasta rumi przy ul. sobieskiego 
7, na okres 21 dni wywieszony został Wykaz nr iX stanowiący załącznik 
do zarządzenia nr 1410/141/2022 Burmistrza Miasta rumi z dnia 
21 kwietnia 2022 roku obejmujący nieruchomość niezabudowaną 
oznaczoną jako działka nr 361/4 o pow. 58m2, obr. 18, położoną 
w rumi w rejonie ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego, stanowiącą 
własność Gminy Miejskiej rumia przeznaczoną do sprzedaży 
w drodze przetargu ustnego ograniczonego, z pierwszeństwem 
nabycia przysługującemu poprzedniemu właścicielowi lub jego 
spadkobiercom.

rumia, dnia 25.04.2022r.
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Posprzątali rzekę 
Redę i swoją okolicę

Rzeka Reda mierzy 51 kilometrów, będąc chyba naj-
mniej zmienioną przez człowieka rzeką w okolicy. Jej 
ostre meandry nie zawsze, niestety, cieszą oko pięk-
nymi widokami, ciągle można natrafić na miejsca za-
śmiecane przez ludzi. Oprócz „zwykłych” śmieci, na 
dzikie wysypiska lub wprost do wody trafiają opony, 
styropian, dywany, kanapy, lodówki, telewizory, ma-
terace czy części samochodowe.

Do tegorocznej akcji sprzątania rzeki w nowej, nieco 
zmienionej formule włączyły się osoby prywatne, szko-
ły i przedszkola, a także pracownicy Urzędu Miejskiego 
w Redzie wraz z burmistrzem Krzysztofem Krzemiń-
skim oraz pracownicy Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie. Akcję wspierały Kajakowe 
Meandry i Polski Związek Wędkarski z okręgu nr 16.

- Przez cały czas trwania akcji miasto zapewniało 
wolontariuszom worki na śmieci i bezpłatny odbiór 
odpadów z miejsc wcześniej zgłoszonych i łatwo 
dostępnych dla służb odbierających odpady – mówi 

Grażyna Lemańczyk, kierownik Referatu Gospodarki 
Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta w Redzie.

Uczestnicy akcji, wyposażeni w rękawice i worki 
na śmieci, zebrali kilka ton odpadów z różnych czę-
ści miasta. Ekipa kajakarzy wyjmowała nieczystości 
z nurtu rzeki, natomiast mieszkańcy sprzątali brze-
gi od ulicy Orzeszkowej na granicy z Wejherowem, 
przez ulicę Rzeczną na moście przy stajni Pegaz po 
ulicę Wejherowską przy moście kolejowym, Miejski 
Park Rodzinny i ulicę Kazimierską przed stawem 
rybnym. Pozostali ochotnicy posprzątali swoje naj-
bliższe otoczenie, które wymagało wiosennego upo-
rządkowania. W sumie na składowisko w Łężycach 
trafiło prawie 5 ton śmieci.

Udział w akcji był dobrą okazją do otrzymania za-
świadczenia o wolontariacie na rzecz ochrony środo-
wiska lokalnego. Skorzystało z niego wielu uczniów 
z redzkich szkół podstawowych i średnich.

Źródło: UM w Redzie

REDA | Już po raz dziewiąty w Redzie odbyła się wielka akcja społeczna 
„Sprzątanie rzeki Redy” i swojej okolicy. Jest to element obchodów Świato-
wego Dnia Ziemi.
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA 

O DRUGIM PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ 
NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W RUMI PRZY UL. WAŁOWEJ

Burmistrz Miasta rumi ogłosił drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż 
nieruchomości niezabudowanej, położonej w rumi przy ul. Wałowej, 
oznaczonej jako działka nr 131/10 o powierzchni 350m2, obręb 19, zapisanej 
w księdze wieczystej KW GD1W/00032160/9 prowadzonej przez sąd 
rejonowy w Wejherowie.

zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta 
rumi uchwalonym Uchwałą nr Vi/58/2011 rady Miejskiej rumi z dnia 24 
lutego 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w rumi, zwanego „Wzgórzem 
Markowca”, działka nr 131/10 leży w terenie oznaczonym symbolem 8.Mn - 
co oznacza, że jest to teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

nieruchomość jest niezabudowana, porośnięta trawą z nasadzeniami 
drzew. Wzdłuż granicy z działką nr 131/9 i nr 137/2 przebiega przewód 
elektroenergetyczny wysokiego napięcia oraz przewód telekomunikacyjny.

Dział iii i iV księgi wieczystej KW GD1W/00032160/9 jest wolny od wpisów 
i zobowiązań.

Pierwszy przetarg ustny ograniczony odbył się w dniu 4 marca 2022r. 

Drugi przetarg odbędzie się w dniu 3 czerwca 2022 roku o godz. 1200 
w siedzibie Urzędu Miasta Rumi, 84-230 Rumia ul. Sobieskiego 7, pok. 100. 

Cena wywoławcza wynosi 200.000,00 zł netto (dwieście tysięcy złotych). 

Wadium wynosi 20.000,00 zł, które należy wnieść do dnia 30 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 25.04.2022r.
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Jednostka Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Szemudzie organizuje w dniu 
30 kwietnia 2022 w godz. 8.00 – 12.00 
w Niepublicznym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej „ Nasze Zdrowie” w Sze-
mudzie akcję honorowego oddawania 
krwi pod hasłem- Podaruj krew- ura-
tuj życie. W poczuciu solidarności 
z narodem ukraińskim i troski o za-
pewnienie pomocy ofiarom wojny 
zwrot z prośbą kierowany jest do 
Druhen i Druhów oraz mieszkańców 
o oddanie krwi. Zaprasza się wszyst-
kich chętnych do tej wspaniałej akcji 
i oddania cennego daru jakim jest 
krew. Może Twój dar uratuje komuś 
zdrowie lub nawet życie.

Uprasza się o zabranie ze sobą do-
wodu osobistego i książeczki honoro-
wego dawcy krwi.

Źródło: UG Szemud

Honorowe oddawanie krwi
GmINA SZEmuD | Krew jest potrzebna zawsze, nie można jej wyprodukować. Oddanie jej może 
uratować czyjeś życie.
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Nekrologi
Kondolencje

Zamów!
d.bieszke@expressy.pl

660 731 138
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„Można odejść na zawsze, by stale być blisko”
ks. Jan Twardowski

śp.
 Edmunda SzymikowSkiEgo

Z głębokim smutkiem i wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Niech spoczywa w pokoju.
Najszczersze wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim

składają:

regionalisty, wieloletniego dyrektora gminnego domu kultury w Lini, prezesa Chóru „pięciolinia”, 
pomysłodawcy i organizatora konkursu haftu kaszubskiego w Lini, prezesa zrzeszenia

kaszubsko-pomorskiego w Lini oraz Laureata medalu „za zasługi dla powiatu wejherowskiego”.  

Przewodniczący Rady
Powiatu Wejherowskiego

Józef Reszke
wraz z Radnymi

Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius

wraz z Zarządem Powiatu
i współpracownikami
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pani

Jadwigi
dziubiCh

Z głębokim bólem i żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Rodzinie i Bliskim
wyrazy głębokiego współczucia

oraz słowa otuchy i wsparcia
składają:

Radnej Redzkiej Rady Seniorów,
długoletniego Członka zrzeszenia
kaszubsko-pomorskiego o/Reda 

oraz zespołu Redzanie  

Kazimierz Okrój
Przewodniczący  Rady Miejskiej

wraz z radnymi

Krzysztof Krzemiński
Burmistrz Miasta Redy
wraz z pracownikami
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Spacerem studyjnym po mieście objęto 
m. in. łącznik 12 Marca – Reformatów, 
ścieżkę wzdłuż rzeki Cedron i Park Ce-
dron, ul. Wałową, ul. Kopernika, kwartał 
między ul. Kopernika a ul. Dworcową, 
Filharmonię Kaszubską, Park Kaszub-
ski, budowę Wodnych Ogrodów i zrewi-
talizowane ostatnio budynki wspólnot 
mieszkaniowych. Przed wyjściem w teren 
w ratuszu odbyło się spotkanie, podczas 
którego zastępca prezydenta Wejherowa 
Beata Rutkiewicz przedstawiła w formie 
prezentacji multimedialnej zakres prac 
realizowanych na terenie Wejherowa, na 
które miasto pozyskało środki ze źródeł 
zewnętrznych. Podkreśliła też, że rozwój 
Wejherowa był konsultowany z mieszkań-
cami w oparciu o wspólnie tworzony Lo-

kalny Program Rewitalizacji opracowany 
dzięki współpracy z Politechniką Gdańską 
i wytyczone obszary w Śródmieściu pod-
legające rewitalizacji.

- Pieniądze unijne dały nam przyśpie-
szanie w realizacji ważnych dla miasta 
inwestycji. Zmiany te możemy zaobser-
wować w wejherowskich parkach, w tym 
parku nad Cedronem, w Filharmonii 
Kaszubskiej i na naszych ulicach. Należy 
o tym mówić i pamiętać, bo bardzo szyb-
ko przyzwyczajamy się do nowych, do-
brych zmian, nie pamiętając o tym skąd 
one przyszły - mówi Beata Rutkiewicz.

Podczas spotkania w ratuszu zastępca 
dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej Emilia Marzejon przedstawiła 
również informację na temat działalności 

Klubu Integracji Śródmieście, który swoją 
aktywnością obejmuje mieszkańców rewi-
talizowanych rejonów Śródmieścia. Rewi-
talizacja bowiem obejmuje także zmiany 
w świadomości i aktywności mieszkań-
ców. Klub Integracji Śródmieście działa 
przy MOPS już wiele lat a od 2018 roku 
ma również siedzibę przy ul. Kopernika.

- Klub prowadzi systematyczna działal-
ność organizując różnego rodzaju spotka-
nia dla mieszkańców, a co dwa miesiące 
organizuje działania środowiskowe w par-
ku miejskim i w innych rejonach miasta 
- mówi Emilia Marzejon.

Mimo pochmurnej pogody i przelot-
nych opadów deszczu samorządowcy 
pod kierunkiem zastępcy prezedenta Be-
aty Rutkiewicz zwiedzili rewitalizowane 

obszary miasta z Filharmonią Kaszubską 
włącznie, po której oprowadziła gości 
dyrektor WCK Jolanta Rożyńska. Goście 
nie ukrywali zachwytu ogromem zrewita-
lizowanych zadań w przestrzeni Wejhero-
wa. Zwiedzając Park Miejski mieli okazje 
obejrzeć także festyn zorganizowany przez 
Klub Integracji Śródmieście.

Bardzo pozytywnie oceniła wykorzysta-
nie środków unijnych w wejherowskich in-
westycjach kierownik Referatu Realiazacji 
Projektów Urzędu Marszałkowskiego Kinga 
Dziewiątkowska-Seroka dodając, że Miasto 
Wejherowo jest przykładem skutecznego 
i efektywnego wykorzystania środków ze-
wnetrznych na potrzeby rozwoju miasta.

- Jestem pod dużym wrażeniem ogro-
mu prac i przemian jakie wykonało Wej-
herowo, w tym między innymi realizacji 
obiektu Filharmonii Kaszubskiej. To 
wspaniały i nowoczesny budynek. Jestem 
też zaskoczona, że macie tak ogromne 
i zadbane tereny zieleni miejskiej. Widzie-
liśmy między innymi Park Miejski im. A. 

Majkowskiego i nowy park Cedron oraz 
fantastyczne przestrzenie rekreacyjne dla 
mieszkańców. Nawet w deszczu Wejhero-
wo jest super - podkreśla Anna Uzdow-
ska kierownik Referatu Rozwoju Urzędu 
Miejskiego w Nowym Stawie.

- Gościliśmy w Urzędzie Miejskim 
i oprowadzaliśmy po Wejherowie przed-
stawicieli Urzędu Marszałkowskiego oraz 
samorządowców z wielu miast i gmin wo-
jewództwa pomorskiego zajmujących się 
wykorzystaniem środków zewnętrznych 
dla swoich miejscowości, by podzielić się 
z nimi doświadczeniami w zakresie rewi-
talizacji Śródmieścia Wejherowa - mówią 
Anna Jabłońska, z-ca kierownika Wydzia-
łu Zamówień Publicznych i Funduszy 
Zewnętrznych UM w Wejherowie i Ro-
bert Kozłowski z wejherowskiego Urzę-
du Miejskiego wyrażając zadowolenie, że 
goście z uznaniem ocenili wejherowskie 
inwestycje unijne w rewitalizowanym 
Śródmieściu Wejherowa.

Źródło: UM Wejherowo

Miasto podzieliło się doświadczeniami 
z wykorzystania środków unijnych

WEJHEROWO | Grupa przedstawicieli pomorskich gmin gościła w grodzie Wejhera w ramach w lokalnej wizyty studyjnej dotyczącej rewitalizowanych 
obszarów miasta Wejherowa. Celem tej wizyty było zapoznanie uczestników z efektami przedsięwzięć rewitalizacyjnych realizowanych w mieście.
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– To historyczny moment. Na 
remont dworca czekaliśmy od wielu 
lat, a dokładnie od 2015 roku kiedy 
to podpisana została umowa inten-
cyjna. Poza nowoczesną przestrze-
nią pasażerską, część powierzchni 
remontowanego dworca (na pierw-
szym piętrze) zostanie zagospoda-
rowana przez Powiat Wejherowski 
na nową siedzibę Powiatowej 
Biblioteki Publicznej. Placówka 
będzie pełniła nie tylko funkcję kul-
turalną i czytelniczą, ale i edukacyj-
ną. Uczniowie powiatowych szkół 
ponadpodstawowych, czekając 
na autobus lub pociąg będą mieli 
okazję skorzystać z wypożyczalni 
lub z czytelni – podkreśla Starosta 
Wejherowski Gabriela Lisius.
Warto przypomnieć, że obecnie 
Powiatowa Biblioteka Publiczna 

znajduje się przy ulicy Dworcowej 
7 w Wejherowie, ale problemem są 
zbyt małe pomieszczenia potrzeb-
ne do prowadzenia działalności 
kulturalnej.
– Samorząd Powiatu Wejherow-
skiego jest partnerem PKP przy 
modernizacji dworca PKP w Wej-
herowie. Dzięki podpisanej umowie 
PKP może pozyskać finansowanie 
i przystąpić do realizacji inwestycji, 
natomiast powiat będzie wynajmo-
wał powierzchnię ponad 500 m2 na 
cele biblioteki. Inwestycja będzie 
zrealizowana ze środków budże-
tu państwa. Samorząd nie będzie 
partycypował w kosztach remontu 
– mówi Wicestarosta Wejherowski 
Jacek Thiel.
Źródło: Starostwo Powiatowe 
w Wejherowie

powiATowA BiBlioTEKA NA dwoRcu pKp
powiAT | Niebawem rozpocznie się długo wyczekiwany remont dworca pKp w wejherowie. zarząd powiatu wejherowskiego podpisał umowę z pKp, na mocy której część powierzchni 
zmodernizowanego dworca zostanie przeznaczona na funkcjonowanie powiatowej Biblioteki publicznej.

fot. starostwo Powiatowe w Wejherowie
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Oficjalnym punktem żywienia uchodź-
ców wojennych z Ukrainy zakwaterowa-
nych w Miejskim Ośrodku Sportu i Re-
kreacji w Redzie jest restauracja „Dobra 
Strefa”. W miniony wtorek, 26 kwietnia, do 
Redy trafiła konkretna pomoc. Lions Club 
Trójmiasto, stowarzyszenie, którego jed-
nym z celów jest pomoc poszkodowanym 

w wyniku kataklizmów i katastrof huma-
nitarnych, przekazało miastu wsparcie rze-
czowe w postaci produktów spożywczych 
do wykorzystania w przygotowywanych 
dla uchodźców codziennych posiłkach.

- Otrzymaliśmy makarony, kasze, mąkę, 
mleko, oleje, konserwy, różnego rodzaje 
jogurty, dżemy i wiele innych produktów 

o łącznej wartości 10 tysięcy złotych – mówi 
Łukasz Kamiński, zastępca burmistrza Redy 
- Wspomnianą żywność przywiozła do 
nas członkini Lions Club Trójmiasto pani 
Mirosława Szczęsna, za pośrednictwem 
której przekazaliśmy organizacji serdeczne 
podziękowania za wsparcie akcji pomocy 
naszym przyjaciołom z Ukrainy.

Inicjatorem kontaktu redzkiego samo-
rządu z Lions Club Trójmiasto był pan 
Andrzej Papke - naczelnik Wydziału Za-
rządzania Kryzysowego i koordynator 
pomocy dla uchodźców w Starostwie Po-
wiatowym w Wejherowie, również uczest-
niczący w przekazaniu darów.

- Wsparcie Lions Club Trójmiasto przy-

szło w samą porę – dodaje Hanna Janiak, 
sekretarz miasta Redy - Właścicielka re-
stauracji „Dobra Strefa” pani Marzena Kro-
gulec od samego początku przygotowuje 
posiłki dla uchodźców, a przy obecnych ce-
nach żywności środki otrzymywane z Fun-
duszu Pomocy nie wystarczają.

Źródło: UM w Redzie

Lions Club wspiera uchodźców w Redzie
REDA | Ceny żywności wciąż idą w górę, to widzi każdy z nas podczas codziennych zakupów. Zapewniający wyżywienie ofiarom wojny w Ukrainie nie 
ukrywają, że jest coraz trudniej.
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Biografia to efekt pracy zespołowej – To-
masza Meringa, Wiktorii Dawidowskiej, An-
toniny Gajowskiej, Mai Krośnickiej, Wiktorii 
Michalak, Agaty Płotki, Krzysztofa Siemanna 
i Agnieszki Treder. Każda z tych osób naj-
pierw dogłębnie poznała losy głównego bo-
hatera, a następnie stworzyła swoją własną, 
graficzną opowieść.

Pomysł powstania komiksu o prof. Gerardzie 
Labudzie narodził się 5 lat temu, za sprawą Dy-
rektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Luzi-
nie - Marii Krośnickiej.

– W 2020 r. oddaliśmy do użytku Książni-

cę prof. Gerarda Labudy, która powstała dla 
upamiętnienia postaci honorowego obywatela 
Powiatu Wejherowskiego, wiedzy o nim oraz 
o dziedzictwie Kaszubów – mówi Wicestarosta 
Jacek Thiel. – Obiekt ten miał pełnić funkcję 
edukacyjną, poznawczą, turystyczną, miał być 
miejscem wydarzeń kulturalnych, konkursów 
oraz inspirować młodych ludzi. Myślę, że te 
założenia udało się spełnić, o czym świadczy 
dzisiejsze spotkanie – dodał wicestarosta.

Gerard Labuda - wybitny historyk, me-
diewista, zajmował się głównie historią 
Polski i Słowian Zachodnich, m.in. Pomo-

rza i Kaszub. Urodził się 28 grudnia 1916 r. 
w Nowej Hucie koło Kartuz. Uczęszczał do 
Szkoły Podstawowej w Luzinie i Gimnazjum 
Klasycznego w Wejherowie. Owocem jego 
działalności jest prawie 2000 opublikowa-
nych prac, w tym ponad 30 książek, kilkaset 
rozpraw i artykułów. W latach 1962-1965 był 
Rektorem Uniwersytetu im. Adama Mickie-
wicza w Poznaniu, w okresie od 1984 r. do 
1989 r. wiceprezesem PAN oraz w latach 
1989-1994 prezesem PAU. Zmarł 1 paździer-
nika 2010 r. w Poznaniu.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Wejherowie
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Prof. Gerard Labuda w komiksie
POWIAT | W Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie odbyła się promocja komiksu pt. „Gerard Labuda rysun-
kowa biografia w komiksowych kadrach”. Na kilkudziesięciu stronach znalazły się najważniejsze momenty z życia profesora.
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Dwa wypadki śmiertelne 
POWIAT | Do tragicznych zdarzeń doszło wczoraj w Zamostnem i Luzinie. Obaj kierowcy motocykli ponieśli śmierć a policjanci cały czas ustalają 
dokładne okoliczności wypadków.

Około godziny 13:00 dyżurny otrzy-
mał zgłoszenie o wypadku, do którego 
doszło w Zamostnem. Na miejsce zo-
stali skierowani policjanci ruchu dro-
gowego, którzy zabezpieczyli miejsce 
zdarzenia. Ze wstępnych ustaleń funk-
cjonariuszy wynika, że 43-letni moto-
cyklista jadąc motocyklem nagle się 
przewrócił. Na miejscu prowadzona 
była reanimacja mężczyzny, którego 
niestety nie udało się uratować.

Kilka godzin później doszło do ko-
lejnego wypadku z udziałem moto-
cyklisty. Policjanci wstępnie ustalili, 
że doszło do zderzenia 19-letniego 
motocyklisty z 50-letnim kierow-
cą mazdy 6. W wyniku zderzenia 
motocyklista został ciężko ranny 

i mimo reanimacji poniósł śmierć.
Na miejscu obu wypadków oglę-

dziny wykonywali technicy krymi-
nalistyki, którzy zabezpieczali ślady 
i wykonywali dokumentację fotogra-
ficzną. Ponadto w czynnościach brał 
udział biegły specjalista z medycyny 
sądowej oraz z zakresu rekonstrukcji 
wypadków komunikacyjnych, czyn-
ności nadzorował prokurator.

Teraz sprawą zajmują się śledczy, 
którzy będą dokładnie wyjaśniali 
okoliczności obu wypadków. Świad-
kowie mogą kontaktować się z Ko-
mendą Powiatową Policji w Wejhe-
rowie mailowo na adres komenda.
wejherowo@gd.policja.gov.pl.

źródło: KPP Wejherowo fo
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Po przybyciu na miejsce zgłoszenia strażnicy zauwa-
żyli rozpalone ognisko i trzy osoby przesiadujące przy 
nim. Do koła nich leżały porozrzucane odpady w posta-
ci butelek po napojach i alkoholu. Wyglądało na to, że 
to spotkanie trwało już dłuższą chwilę.
Sprawcy, którzy dopuścili się rozpalenia ognia w lesie na 
terenie Kalwarii Wejherowskiej zostali ukarani mandata-
mi, a ponadto kazano im zagasić natychmiast ogień.
Źródło: SM Wejherowo

RozpAlili oGNisKo
NA KAlwARii
wEJhERowo | w godzinach wieczornych mieszkańcy 
osiedla staszica zaalarmowali strażników miejskich 
o dymie unoszącym się z lasu. Na miejscu zdarzenia 
ukarano trzy osoby.

fot. sM Wejherowo
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Wójt Gminy Wejherowo Przemysław 
Kiedrowski powiedział w swoim wystą-
pieniu, że Piaśnica jest i zawsze będzie 
ważnym znakiem w naszej historii.

- Nie możemy zapomnieć, że zginęło 
tutaj prawie 14 tys. osób. Okrutne mordy 
dokonane przez nazistów od października 
1939 roku do kwietnia 1940 roku są dowo-
dem niewyobrażalnej zbrodni. To właśnie 
dziś, niż kiedykolwiek, kiedy trwa wojna 
na Ukrainie, trafia do naszej wyobraźni 
ogrom popełnionej w tym miejscu zbrod-
ni - powiedział wójt dziękując wszystkim 
za obecność na uroczystości.

Do wystąpienia wójta nawiązał również 
ks. infułat Daniel Nowak sprawujący du-
chową opiekę nad Sanktuarium Piaśnic-
kim, który przypomniał jak cenną warto-
ścią jest wolność, o którą zawsze trzeba się 
troszczyć i jak ważną rolę w tym względzie 
odgrywa wojsko. Nawiązał też do tożsa-
mości narodowej podkreślając, że tworzy 
ją naród, który w czasie wojny ofiarowuje 
swoje życie na ołtarzu ojczyzny.

Po modlitwie kpt. Marcin Grzywacz 
odczytał apel pamięci, zaś kompania 18 
WOG uświetniła uroczystość trzykrotną 
salwą honorową. Młodzież szkolna Gmi-
ny Wejherowo wystąpiła z patriotycznym 
programem artystycznym, a hodowcy go-
łębi wypuścili w przestrzeń leśną na znak 
pokoju stado gołębi pocztowych.

Wśród osób składających kwiaty pod 
pomnikiem piaśnickim byli obecni m.in. 

poseł Kazimierz Plocke, przedstawiciel 
Wojewody Pomorskiego, zastępca prezy-
denta Wejherowa Arkadiusz Kraszkiewicz, 
wicestarosta wejherowski Jacek Thiel, 

wójtowie gmin Przemysław Kiedrowski 
z gm. Wejherowo i Adam Śliwicki z gm. 
Krokowa oraz prezes MZK Wejherowo 
Czesław Kordel. Obecni byli m.in. ofice-

rowie 18 WOG i Batalionu Dowodzenia 
MW, oficerowie Komendy Powiatowej 
Policji, Aresztu Śledczego, KP PSP oraz 
organizacji społecznych, w tym Zrzesze-

nia Kaszubsko-Pomorskiego, Kurkowego 
Bractwa Strzeleckiego, Rady Kombatan-
tów i młodzież.

Źródło: UM Wejherowo

W hołdzie ofiarom zbrodni piaśnickiej
POWIAT | Przed pomnikiem głównym w Piaśnicy odbyła się uroczystość patriotyczno-religijna z okazji Miesiąca Pamięci Narodowej zorganizowana przez 
Urząd Gminy Wejherowo z udziałem kompanii honorowej 18. Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz gminnej orkiestry dętej.
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W najciekawszym meczu kolejki Sołecka Milwino zremisowała na 
własnym boisku z Sołecką Robakowo 2:2. Nie mniej zacięte było ko-
lejne spotkanie, w którym bezbramkowo zremisował Trak Barłomino 
z Sołecką Kębłowo. Pierwszym liderem rozgrywek została Błyskawica 
Luzino, która na własnym boisku pokonała Spartę Kochanowo 3:0. Nie 
odbyło się ostatnie spotkanie, w którym Cyklopy Wyszecino nie zmon-
towały drużyny i 3 punkty walkowerem dopisali sobie zawodnicy Su-
chocki Zelewo.

Komplet wyników 1 kolejki:
LZS Sparta Kochanowo – LZS Błyskawica Luzino 0:3,
LZS Sołecka Milwino – LZS Sołecka Robakowo 2:2,
LZS Trak Barłomino – LZS Sołecka Kębłowo 0:0,
LZS Cyklopy Wyszecino – LZS Suchocki Zelewo 0:3 (vo).
W majówkę tradycyjnie odbędzie się Turniej o Puchar Wójta Gminy 

Luzino. Eliminacje o 10:00 w Zelewie oraz w Kochanowie. Finał o 11:00 
na Stadionie GOSRiT w Luzinie. Będzie to już XXIII edycja.

Źródło: GOSRiT Luzino

Luzińska Liga 
Sołecka
PIŁKA NOŻNA | Odbyła się pierwsza kolejka Luzińskiej Ligi Sołeckiej 
LZS. Kolejne spotkania nastąpią już niedługo.
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Od 22 do 24 kwietnia Reda należała do 
siatkarzy. W halach sportowych Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego nr 1, Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego nr 2 oraz Powiatowego 
Zespołu Szkół, amatorskie drużyny reprezen-
tujące urzędy miast, gmin i powiatów po raz 24 
rywalizowały o tytuł samorządowego mistrza 
Polski w piłce siatkowej.

- Na starcie stanęło 13 drużyn kategorii Open 
i po 4 w kat. +45 i +50 lat – mówi Jerzy Conra-
di, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w Redzie - Redzki samorząd wystawił 
dwie drużyny, jedną w kategorii Open i jedną 
w kategorii +45 lat. W kategorii 45+ druży-
na z Redy zajęła trzecie miejsce, a w kategorii 
Open nasi reprezentanci odnieśli historyczne 
zwycięstwo, pokonując w finale reprezentan-
tów Urzędu Miasta Milicz 2:1. Sukces tym 
większy, że miliczanie zdobyli w dotychczaso-
wych edycjach 13 medali, w tym 7 złotych i po 

3 srebrne i brązowe.
W finale drużyny zagrały w następujących 

składach: UM Milicz - Artur Nakonieczny, 
Mateusz Lebitk, Rafał Jarecki, Karolina Lasak, 
Hanna Jarecka, Marcelina Krukowska, Patry-
cja Wiśniewska, Przemysław Kierat, Arkadiusz 
Długosz. UM Reda - Tomasz Wittbrodt, Paweł 
Lopek, Jacek Szafrański, Rafał Miotk, Roman 
Turek, Simona Budzisz, Justyna Skrzypczak, 
Anna Farbotko.

Klasyfikacja XXIV Mistrzostw Polski Pra-
cowników Samorządowych w Piłce Siatkowej 
przedstawiała się następująco:
Kat. Open

I miejsce - Urząd Miasta w Redzie
II miejsce - Urząd Miasta Milicz
III miejsce - Starostwo Powiatowe w Staro-
gardzie Gdańskim

Kategoria 45 +
I miejsce - Urząd Gminy Stare Pole

II miejsce- Urząd Gminy Choczewo
III miejsce - Urząd Miasta w Redzie

Kat. 50 +
I miejsce - Starostwo Powiatowe Człuchów
II miejsce - Urząd Gminy Choczewo
III miejsce - Urząd Gminy Goleniów
W meczu o Superpuchar Mistrzostw Urząd 
Gminy Stare Pole pokonał Starostwo Po-
wiatowe Człuchów 2:1.

To nie koniec redzkich sukcesów, gdyż spo-
śród wielu wyróżnień indywidualnych w po-
szczególnych kategoriach, za najlepszą siatkar-
kę finału uznano reprezentantkę Redy Annę 
Farbotko.

-Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim za-
wodnikom, w przyszłym roku spotkamy się 
na jubileuszowych, XXV Mistrzostwach Polski 
Pracowników Samorządowych w Piłce Siatko-
wej. - informuje UM w Redzie.

Źródło: UM w Redzie

Historyczny sukces 
samorządowców z Redy

REDA | Po dwóch latach przerwy do Redy wróciły Mistrzostwa Polski Pracowników Samorządo-
wych w Piłce Siatkowej. Przez trzy dni na parkietach hal sportowych w redzkich szkołach walczyło 
21 zespołów z 18 jednostek samorządu terytorialnego. Złoty medal trafił do gospodarzy turnieju.

Nie było to najlepsze spotkanie w wykonaniu pod-
opiecznych trenera Sylwestra Piątka tym bardziej 
cieszy kolejna zdobycz punktowa. Bramkę dla druży-
ny zdobyła Ewelina Barra. Spotkanie zostało zakoń-
czone remisem obu drużyn 1:1.
Skład GOSRIT Luzino: Nikola Kankowska - Liwia 
Zaborska , Julia Fajter , Anna Giec , Maria Lińska , 
Milena Milewska , Natalia Grunwald , Ewelina Barra 
, Milena Fajter , Julia Witczak , Julia Sikora , Paulina 
Magulska , Karolina Drewa , Martyna Mach.
Trenerzy: Sylwester Piątek, Karolina Drewa.
Po tym spotkaniu Luzinianki umocniły się na 5 pozy-
cji w 3 ligowej tabeli.
Źródło: GOSRiT Luzino

iii liGA KoBiET: uKs 
GóRNiczA KoNiN – 
GosRiT luziNo
piłKA NożNA | Kolejny punkt dopisały sobie do 
ligowej tabeli zawodniczki GosRiT luzino, które 
przywiozły remis z dalekiego Konina.

fot. GOsriT luzino
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- Nasza liga wygląda tak, że możemy wy-
grać z każdym przeciwnikiem. Z Sokołem 
też nam nieźle szło w poprzedniej rundzie 
i tylko pech sprawił, że przegraliśmy to 
spotkanie. Teraz mamy szansę zrewan-
żować się rywalom tylko musimy zagrać 
na bardzo dobrej skuteczności – mówił 
przed tym spotkaniem Konrad Rompa, 
jeden z zawodników Tytanów.
Rompa sam przyłożył się do zwycięstwa 
wejherowian w meczu kończącym 19. 
serię w I lidze w grupie A. Szczypiornista 
trzykrotnie znalazł sposób na pokonanie 
bramkarza KS Sokoła Kościerzyna. Cho-
ciaż ostateczny rezultat meczu był ko-
rzystny dla Tytanów, to praktycznie przez 
całą pierwszą połowę gospodarze musieli 
gonić wynik. Szczypiorniści Sokoła pierw-

si zdobyli bramkę i aż do 30. minuty nie 
pozwolili wejherowianom wyjść na pro-
wadzenie. W ostatnich sekundach Tytani 
doprowadzili do remisu 14:14, a następnie 
odskoczyli na 15:14.
Pierwsza część drugiej połowy była ze 
wskazaniem dla Tytanów, którzy starali 
się utrzymać prowadzenie. Jednak w 50 
min. bliżej wygranej było goście, którzy 
25:24. I ponownie walka trwała do ostat-
nich sekund. W 60. minucie na tablicy 
mieliśmy wynik 29:28 dla Tytanów, na-
stępnie 29:29, ale ostatnie słowo należało 
do miejscowych, którzy zdobyli bramkę 
na 30:29 i zainkasowali komplet punktów. 
Przed Tytanami, zajmujących 4. miej-
sce, pozostały dwa ostatnie wyjazdowe 
mecze. 

z włAsNą puBliczNością pożEGNAli 
się zwycięsTwEm
piłKA RęczNA | szczypiorniści Tytanów wejherowo pokonali lidera tabeli i ligi w gru-
pie A Ks sokół Kościerzyna 30:29. To był ostatni mecz wejherowian przed własną 
publicznością w tym sezonie rozgrywkowym.

fot. Tytani Wejherowo/fb

Majówkę Gryf, Wikęd i Orkan 
rozpoczną od walki o punkty

PIŁKA NOŻNA | Na IV-ligowych boiskach długi weekend majowy rozpocznie się od walki o punkty w ramach 24. kolejki. W grupie „mistrzowskiej” 
czekają nas derby powiatu wejherowskiego. W Luzinie miejscowy Wikęd podejmie WKS Gryfa Wejherowo. Natomiast w grupie „spadkowej” Orkan 
Rumia zagra w Garczegorzach z Aniołami. Oba spotkania odbędą się w sobotę, 30 kwietnia.

Czy to na poziomie IV ligi, czy 
w najlepszych rozgrywkach euro-
pejskich mecze derbowe wywo-
łują specjalne emocje u wszyst-
kich osób związanych z klubem 
kończąc na kibicach. Piłkarskich 
fanów z powiatu wejherowskiego 
czeka nie lada gratka w najbliż-
szą sobotę. Na boisku przy hali 
GOSRiT Luzino odbędą się der-
by ziemi wejherowskiej. Wikęd 
Luzino podejmie WKS Gryfa 
Wejherowo.

Na „papierze” faworytem me-
czu będą gospodarze. Podopiecz-
ni trenera Macieja Plińskiego są 
wyżej w tabeli (na 4. miejscu) niż 
zespół prowadzony przez trenera 
Grzegorza Lisewskiego (9. miej-
sce). Punktowo po 22. rozegra-

nych meczach luzińska drużyna 
ma tylko pięć punktów więcej od 
wejherowian. Jeżeli chodzi o bi-
lans ligowych spotkań, to Wikęd 
w trwającym sezonie 12 wygrał, 
3 zremisował i 7 przegrał. Po 
stronie gryfitów prezentuje się 
to w następujący sposób: 11 zwy-
cięstw, 1 remis i 10 porażek.

Smaczku derbowej rywalizacji 
dodaje fakt, że w zespole Wikę-
du występuje były napastnik Arki 
Gdynia, zdobywca z tym zespo-
łem Pucharu Polski i dwukrotnie 
Superpucharu Polski – Rafał Sie-
maszko. Co ciekawe piłkarz, który 
w tym roku skończy 36-lat w swo-
im sportowym CV ma też występy 
w barwach Gryfa. W żółto-czar-
nej koszulce Siemaszko grał w se-

zonach 2012/2013 i 2013/2014. 
Dla WKS-u rozegrał 67 spotkań, 
w których zdobył 24 gole.

Czy tym razem pokona swój były 
zespół? Przekonamy się o tym 30 
kwietnia. Pierwszy gwizdek sę-
dziego zabrzmi o godz. 14.

Natomiast w grupie „spadko-
wej” kibice z Rumi będą mogli 
trzymać mocno kciuki za swoich 
ulubieńców z Orkana. Również 
w sobotę, podopieczni trenera 
Jarosława Formelli na wyjeździe 
zagrają z Aniołami Garczego-
rze. Rumianie w tabeli zajmują 
przedostatnie miejsce. Ale za-
pewne do meczu z Aniołami 
przystąpią podbudowani zwycię-
stwem z poprzedniej kolejki nad 
Czarnymi Pruszcz Gdański 4:0. fo
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Jedyna bramka w spotkaniu padła w pierwszej po-
łowie. W 27. minucie na listę strzelców wpisał się Ja-
kub Cieślicki.

- Po sześciu zwycięstwach przegrywamy 1:0 z re-
zerwami Lechii, w szeregach których wystąpiło kilku 
zawodników z ekstraklasy. Mecz szczególnie w dru-
giej połowie mógł się podobać, gdzie mieliśmy kilka 
dogodnych sytuacji do wyrównania – napisał po tym 
meczu w swoich mediach społecznościowych WKS 
Gryf Wejherowo.

Z pierwszej drużyny Lechii Gdańsk przeciwko żół-
to-czarnym zagrali m.in. Ahmad Omran Haydary, 
Tomasz Makowski, Michał Buchalik. 

Gryfici w grupie mistrzowskiej zajmują po tej kolejce 
9. miejsce w tabeli. W najbliższej serii spotkań czekają 
nas derby powiatu wejherowskiego. 30 kwietnia w Luzi-
nie odbędzie się mecz pomiędzy Wikędem, a Gryfem.

Luzinianie podobnie, jak wejherowianie w mi-
nionej kolejce musieli uznać wyższość rywali. Pod-
opieczni trenera Macieja Plińskiego w Nowym Sta-
wie przegrali z miejscowym Gromem 0:1. Pogromcą 
Wikędu w 59. minucie był Jakub Jędrzejewski. Zespół 
z Luzina jest na 4. miejscu.

Natomiast w grupie spadkowej Orkan Rumia po 
wysokiej porażce z Chojniczanką II Chojnice 0:7 tym 
razem pokonał przed własną publicznością Czarnych 
Pruszcz Gdański 4:0. Na prowadzenie zespół z Rumi 
w 41. min. wyprowadził Jakub Krefft. W drugiej po-
łowie na listę strzelców wpisali się Kacper Kiełb (89. 
min.) oraz Patryk Mróz (90+1 min.) i Dawid Rogac-
ki (90+5 min.). Orkan plasuje się na przedostatnim 
miejscu wyprzedzając Spartę Sycewice. 

Z ekstraklasowymi 
piłkarzami lepsi od Gryfa
PIŁKA NOŻNA | Piłkarze WKS Gryfa Wejherowo ponieśli pierwszą ligową porażkę w 2022 roku w IV lidze. Po serii 
sześciu zwycięstwo z rzędu żółto-czarni na Wzgórzu Wolności przegrali w meczu 23. kolejki z Lechią II Gdańsk 0:1.
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