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- To już trzecia edycja Redzkiego 
Pchlego Targu – mówi Krzysztof Krze-
miński, Burmistrz Miasta Redy –  Im-
preza cieszyła się dużym powodzeniem 
wśród mieszkańców i nie tylko. Warto 
nadmienić, że pomysłodawcami wyda-
rzenia byli sami mieszkańcy oraz radni 
Rady Miejskiej, lecz z powodu pandemii 
nie mogliśmy zorganizować go wcze-
śniej, niż w ubiegłe wakacje.
Po zeszłorocznych doświadczeniach 
inicjatywa została wznowiona. Wystaw-
cy prezentowali bardzo bogatą gamę 
przedmiotów, m.in. drobne rękodzieło, 
przedmioty kolekcjonerskie, antyki, 
książki, płyty, odzież, gry, zabawki, wyro-
by dekoracyjne, biżuterię, przedmioty 
kolekcjonerskie, czy obrazy. Wzorem 
roku poprzedniego, w parku pojawił się 
Gminny Punkt Konsultacyjno - Infor-
macyjny Programu „Czyste Powietrze”, 
gdzie można było dowiedzieć się, jak 
skorzystać z dotacji na wymianę „kop-

ciucha”, na co jest coraz mniej czasu.
- Od zeszłego roku w Urzędzie działa 
Gminny Punkt Konsultacyjno - Infor-
macyjny Programu „Czyste Powietrze”, 
gdzie pracownik przeprowadza zaintere-
sowanych przez proces składania i rozli-
czania wniosku do rządowego programu 
wymiany starych, nieefektywnych źródeł 
ogrzewania na nowoczesne i ekologicz-
ne – mówi Joanna Frankowska, kierow-
nik Referatu Bezpieczeństwa i Ochrony 
środowiska Urzędu Miasta w Redzie 
– Doświadczenie pokazuje, że weeken-
dowe imprezy plenerowe są doskonałą 
okazją, by informować mieszkańców 
o prowadzonych działaniach. Tak też 
uczyniliśmy, zarówno podczas poprzed-
nich Pchlich Targów, jak i teraz.
Jak poinformował dyrektor Fabryki Kul-
tury w Redzie Tomasz Wiśniewski, PCHLI 
TARG ma wejść do kalendarza imprez 
cyklicznych i odbywać się raz w miesiącu.
Źródło: UM w Redzie

Za nami trZeci redZki Pchli targ
reda | W ubiegłą niedzielę, na rozpoczęcie tegorocznej majówki, Fabryka kultury w re-
dzie zorganizowała w miejskim Parku rodzinnym pierwszy w tym roku Pchli targ.

fot. Michał Kaczmarek

W uroczystości wzięli udział: społecz-
ność Szkoły Podstawowej nr 5 z dyrektor 
Moniką Halczak-Lewandowską na czele, 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Redzie 
Kazimierz Okrój, radni Rady Miejskiej 
Leszek Hebel, Mariusz Kreft i Emilia Sa-
wicka-Lieder; Burmistrz Miasta Redy 
Krzysztof Krzemiński z zastępcami Ha-
liną Grzeszczuk i Łukaszem Kamińskim, 
pracownicy Referatu Inwestycji i Inży-
nierii Miejskiej, a przede wszystkim wy-
konawca, firma Budrem Rybak Sp. z o.o. 
z Luzina. Nie zabrakło też księdza z miej-
scowej parafii.

- Rozbudowa „Piątki” jest najważniejszą 
redzką inwestycją w roku 2022 - mówi 
Krzysztof Krzemiński - Z powodu reformy 

oświaty, przywracającej po latach ośmio-
klasowe szkoły podstawowe i częściowo 
z powodu rosnącej liczby dzieci w wieku 
szkolnym, od 2018 roku rozbudowujemy 
nasze szkoły. Pierwsza była Szkoła Podsta-
wowa nr 2, następnie Szkoła Podstawowa 
nr 6, teraz buduje się „Piątka”.

Dotychczasowy budynek jest rozbudo-
wywany o dwukondygnacyjne skrzydło. 
Na pierwszym piętrze nowego skrzydła 
powstanie 6 sal lekcyjnych wyposażonych 
w niezbędne zaplecze, bibliotekę i po-
mieszczenia socjalne. Główne wejście do 
budynku szkoły znajdzie się w łączniku 
między częścią starą i nową.

Aby nie ingerować za bardzo w natu-
ralną rzeźbę terenu, projektanci zapro-

ponowali wykonanie dwupoziomowego 
parteru. Niższa część pomieści oddzie-
lony od reszty placówki oddział zerowy 
z osobnym wejściem. Powstaną tam dwie 
sale dydaktyczne wraz z zapleczem, to-
aletami i szatnią. Ponadto na parterze 
będzie gabinet terapii indywidualnej, se-

kretariat, gabinety dyrekcji, administra-
cja, zaplecze socjalne; w wyższej części 
parteru znajdzie się pokój nauczycielski, 
jadalnia i świetlica W podpiwniczeniu 
niższej części przewidziano pomieszcze-
nia techniczne oraz szatnię.

Rozbudowa szkoły pochłonie ponad 10 

mln złotych, z czego prawie trzy milio-
ny stanowi dofinansowanie z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych. Nowa, 
większa „Piątka” przyjmie dzieci we 
wrześniu, z początkiem kolejnego roku 
szkolnego.

Źródło: UM w Redzie

Wiecha na „Piątce”
REDA | 29 kwietnia na rozbudowywanej Szkole Podstawowej nr 5 zawisła wiecha. To budowlana tradycja, polegająca na zawieszeniu przystrojonego 
kolorowymi wstążkami wieńca na górnej części budynku. Wiechę wywiesza się na znak zakończenia ważnego etapu budowy – najczęściej po usta-
wieniu pierwszej krokwi.
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Obecnie na placu budowy trwa-
ją prace badawcze i inwentaryzacja 
znalezionych pozostałości budowli. 
Jak mówi Beata Rutkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa ds. rozwoju 
miasta, nie znaleziono na tę chwilę 
żadnych zabytków ruchomych tj. ce-
ramiki, narzędzi.

- Wiedzieliśmy, na podstawie sta-
rych historycznych map i podkładów 
mapowych, że pod ziemią znajdują 
się fundamenty – mówi Beata Rut-
kiewicz. - Konserwator zabytków 
spodziewał się, że podczas inwestycji 
odkopiemy fundamenty pewnych za-
bytków. Nie do końca jednak wiedzie-
liśmy, jakie to będą znaleziska i czy 
w ogóle się zachowały. Chociaż ba-
dania archeologiczne potrwają jesz-
cze ok. 4 tygodnie, już wiadomo, że 
część z tych fundamentów pochodzi 
z początku XIX w. Na mapie z 1802 
r. widać zabudowy w tym miejscu. 
Podejrzewamy, że są to fundamenty 
zabudowy folwarcznej, która powsta-
ła za czasów Jakuba Wejhera. Ale czy 

tak było faktycznie, jest przedmiotem 
badań archeologicznych.

Wykonywane prace zostały zgło-
szone Pomorskiemu Wojewódz-
kiemu Konserwatorowi Zabytków 
i będą podlegały odbiorowi przez 
PWKZ. Zgodnie z dokumentacją 
projektową, przewidziano w miej-
scach przebiegu starych fundamen-
tów, uwidocznienie ich w nowych 
nawierzchniach poprzez zaznaczenie 
kostką kamienną.

- Przy ul. Zamkowej powstanie ko-
lejny w centrum miasta parking, przy 
parku i muzeum, które przyciągają 
wielu turystów i mieszkańców – do-
daje Beata Rutkiewicz. - Mury zostaną 
zabezpieczone i zasypane, natomiast 
kontury zabytkowych fundamen-
tów zostaną odwzorowane na płycie 
parkingu. Do tego, w porozumieniu 
z konserwatorem zabytków, planuje-
my postawienie tablicy, na której być 
może znajdą się zdjęcia, które będą 
nawiązywać do tej przeszłości.

Źródło: UM Wejherowo

Znaleziono fundamenty 
najprawdopodobniej z czasów Wejhera

WEJHEROWO | Rozpoczęły się prace przy budowie parkingu przy ul. Zamkowej. Jeszcze przed pracami budowlanymi na terenie inwestycji, po zdjęciu wierzch-
niej warstwy gleby, wyłoniły się pozostałości dawnych zabudowań folwarcznych. Są to najprawdopodobniej relikty fundamentów kamiennych z okresu ok. 
XVIII w. oraz fundamentów ceglanych z lat późniejszych.
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Z uwagi na liczne wulgaryzmy i drastyczne 
opisy treść pogróżek nie nadaje się do szer-
szej publikacji. Autor jednej groźby żąda od 
Prezydenta rezygnacji ze stanowiska w ciągu 
48 godzin. W przypadku nie spełnienia tego 

żądania grozi cyt.: „Zamorduje cię i zatłukę 
szklaną butelką.”. Nadawca drugiego e-maila 
grozi użyciem siekiery i cyt.: „Zamorduję Cię 
brutalnie. Zostałeś skazany na śmierć”.
Prezydent normalnie wykonuje swoje obo-
wiązki. Sprawa została oczywiście przeka-
zana Policji. To już cztery groźby zamordo-
wania Krzysztofa Hildebrandta, poprzednie 
dwie miały miejsce w sierpniu ubiegłego 
roku i w lutym bieżącego roku.
We wtorek 03.05 wpłynęły następne trzy 
groźby od tego samego nadawcy. Autor 
zapowiada m.in. zastrzelenie Prezydenta, 
cyt. „Dostaniesz kulke w łeb”. Łącznie to 
już 7 takich incydentów. Nasilenie ataków 
słownych, nękania i gróźb wobec Krzysz-
tofa Hildebrandta wskazuje, że sprawca 
lub sprawcy usiłują zastraszyć Prezydenta, 
wywołać chaos i niepewność we władzach 
miasta. Sprawców na razie nie ujęto.
Niedawno rozpoczął się proces mordercy 
Prezydenta Gdańska ś.p. Pawła Adamo-
wicza, pamiętamy okoliczności tamtych 
tragicznych wydarzeń. Wobec nasilenia 
gróźb zasadne są pytania o bezpieczeństwo 
i przyczyny takich zdarzeń. Czy sprawcy 
czują się bezkarni i jak temu zapobiec? Czy 
są inspirowani agresją i zachęcani hejtem? 
Czy mowa nienawiści, publicznie rzucane 
kłamstwa i pomówienia wobec Prezydenta 
Krzysztofa Hildebrandta tworzą odpowied-
nią atmosferę do takich ataków?
Źródło: UM Wejherowo

PreZydentoWi WejheroWa ZnóW 
grożono śmiercią
WejheroWo | do Urzędu miejskiego wpłynęły kolejne dwa e-maile, których autorzy 
grożą zamordowaniem Prezydenta Wejherowa krzysztofa hildebrandta i jego rodziny.

fot. UM Wejherowo
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Wernisaż miał miejsce 21 kwietnia. Po otwar-
ciu wystawy przez kustosza galerii Waldema-
ra Jaroszewicza, głos zabrały Joanna Mroczek 
i Beata Zawal – Brzezińska, przedstawiając 20 
artystów i ich 74 prace.

- Ekspozycja obfituje w różne techniki arty-
styczne oraz ich ciekawe połączenia – mówi pre-
zes Stowarzyszenia „Kunszt” Joanna Mroczek – 
możemy podziwiać między innymi malarstwo, 
asamblaż, ceramikę, haft krzyżykowy, fotografię 
czy digital art. Ekspozycja jest kontynuacją wy-
stawy "Człowiek i Świat Fantazji", która powstała 
w ramach XVII Redzkich Impresji w 2021 roku.

Wystawę Stowarzyszenia „Kunszt” można 
zwiedzać do 12 maja, od wtorku do piątku 

w godz. 12:00 - 17:00 przy ul. Mariackiej 48 
w Gdańsku. Cykliczne wydarzenie artystyczne 
„Redzkie Impresje” jest współfinansowane ze 

środków Urzędu Miasta Redy oraz Starostwa 
Powiatowego w Wejherowie.

Źródło: UM w Redzie
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Stowarzyszenie "Kunszt" wystawia się 
w Gdańsku
REDA | Redzkie Stowarzyszenie Twórców 
Sztuki i Rękodzieła Artystycznego "Kunszt" 
w tym roku po raz pierwszy pokazuje swoje 
prace w Gdańsku, w Galerii Mariackiej.

ReKlAMA U/2022/PR-Media-Group/PR

Łubin, czarnuszka, kosmos i dimorfoteka to kwiaty, które 
można sadzić już w pierwszej dekadzie miesiąca. W tym 
terminie również wysiewamy groszek pachnący, słonecz-
niki, czy nagietka lekarskiego. Od połowy maja do gruntu 
mogą trafić nasturcje pnące i kanaryjskie, aksamitki oraz 
dynia ozdobna. Z kategorii roślin pnących łapiemy również 
za nasiona fasoli ozdobnej, powoju trójbarwnego lub wilca.
Maj jest również miesiącem, w którym rozpoczyna się siew 
kwiatów dwuletnich: goździków brodatych, laku pach-
nącego, stokrotki pospolitej. Najlepiej nasionach ich siać 
na rozsadniku a następnie pod koniec lata przesadzić na 
właściwe miejsce.
Z warzyw, które teraz można wysiać to: pietruszka nacio-
wa, pietruszka korzeniowa, rzodkiewka i koper oraz średnio 
późne odmiany buraków ćwikłowych i marchwi. W maju 
wysiewamy również bazylię, rukolę, kukurydzę i brukiew. 
Do gruntu trafiają też warzywa dyniowate, czyli ogórki 
gruntowe, dynia jadalna, a także cukinia, patison, kabaczek, 
melon i arbuz.

co Zasiać W majU?
PoWiat | W tym miesiącu bezpośrednio do gruntu 
można siać już kwiaty, warzywa i zioła. Za nim rośliny te 
wykiełkują przymrozki znikną na dobre, więc nie trzeba 
się martwić o plony.

fot. pixabay.com
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Niestety wiele osób nadal nie sprząta po swo-
im psie, przez co trawniki, chodniki i inne te-
reny miejskie często zanieczyszczone są psimi 
ekskrementami. Każdy posiadacz psa z domu 
ze swoim pupilem na spacer powinien zabrać 
worki na psie odchody i z nich korzystać.

Niechlubnym przykładem jest łącznik dro-
gowy łączący ul. 12 Marca z ul. Reformatów. 
Nowa inwestycja, oddana do użytku w grud-
niu 2021 r., w ramach projektu „Rewitalizacja 
Śródmieścia Wejherowa”, jest pokryta nieczy-
stościami po psach.

- Przy okazji budowy tego łącznika dro-
gowego w centrum miasta, łączącego ul. 12 
Marca i Reformatów, uporządkowano teren, 
który zagospodarowano zielenią – mówi Be-
ata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejhe-
rowa ds. rozwoju miasta. – Powstały trawniki 

i nasadzono drzewa i krzewy. Zaledwie po 
kilku miesiącach od zakończenia inwestycji, 
na trawnikach zalegają pokaźne ilości pozo-
stawionych przez psy nieczystości. Przez takie 
zachowanie okolicznych mieszkańców miasto 
traci gwarancję na utrzymanie zieleni w tym 
miejscu. Do sprzątania po swoim psie powin-
no jednak motywować przede wszystkim po-
czucie przyzwoitości i estetyki. Jeśli korzystasz 
z zielonego terenu, pamiętaj, że również i inne 
osoby mają prawo cieszyć się jego czystością.

Straż Miejska w Wejherowie przypomina, że 
właściciele psów mają obowiązek niezwłoczne-
go usuwania zanieczyszczeń pozostawionych 
przez to zwierzę w miejscach przeznaczonych 
do użytku publicznego, w szczególności: kla-
tek schodowych, wind, chodników, ulic, pla-
ców, parków. Na właścicieli psów, którzy nie 

sprzątają po swoich czworonogach nakładane 
są mandaty karne.

- Problem niesprzątania po swoich psach 
ma kilka ważnych aspektów – mówi Zenon 
Hinca, komendant Straży Miejskiej w Wejhe-
rowie. - Po pierwsze: aspekt estetyczny, które-
go nie trzeba chyba tłumaczyć; kulturowy, bo 
psie odchody nie świadczą najlepiej o kultu-
rze Polaków; zdrowotny, bo przecież odchody 
zwierząt mogą być źródłem wielu chorobo-
twórczych organizmów, a w tym konkretnym 
przypadku także finansowy.

Tak naprawdę to nie groźba kary powinna 
skłaniać opiekunów psów do sprzątania po 
swoim pupilu. Sprzątanie po psie to wyraz 
umiejętności zachowania się w społeczeń-
stwie. Nazwijmy to wprost: to wyraz kultury.

Źródło: UM Wejherowo

Sprzątaj po swoim psie
WEJHEROWO | Sprzątanie po psie to obowiązek każdego właściciela. Co więcej, jest oznaką dobrego 
wychowania i wyrazem szacunku do innych osób.
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Konieczność wyłączenia z ruchu tego odcinka drogi zwią-
zana jest z rozbiórką i budową nowego mostu nad rzeką 
Cedron. Objazd prowadzono ulicami: 1 Maja, 3 Maja, Ko-
ściuszki, Mickiewicza, OO. Reformatów i Wniebowstąpienia. 
Jak zapowiada wykonawca - firma Kruszywo sp. z o.o., ta 
organizacja ruchu obowiązywać będzie najprawdopodobniej 
do 31 sierpnia 2022 r.
W ramach inwestycji związanej z budową ul. Zamkowej 
w Wejherowie, parkingu w pobliżu muzeum i Książnicy im. 
Gerarda Labudy, przeprowadzony zostanie remont umoc-
nień brzegowych rzeki Cedron, na odcinku od mostu drogo-
wego przy ul. Zamkowej do Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej, remont konstrukcji koła wodnego 
i zastawki wraz z pomostem przy młynie.
-Urząd Miejski w Wejherowie i wykonawca robót - firma Kruszywo sp. z o.o., dołożą wszelkich starań, aby zminimalizować 
utrudnienia podczas prowadzenia prac budowlanych w tym rejonie, jednak są one nieuniknione. Zakres prac jest rozległy 
i wiąże się z przejściowymi trudnościami. Liczymy na wyrozumiałość - budujemy dla mieszkańców! - informuje Urząd Miasta.
Jednocześnie przypominamy, że od 2 maja przejezdna jest ul. Mickiewicza na całym jej odcinku.
Źródło: UM Wejherowo

Zamknięte dla rUchU skrZyżoWanie Ul. 
klasZtornej i ParkoWej oraZ Ul. ZamkoWa
WejheroWo | od 4 maja zamknięte dla ruchu zostało skrzyżowanie na ul. Parkowej i klasztornej oraz ul. Zamkowa - od 
skrzyżowania z ul. klasztorną do skrzyżowania z ul. Wniebowstąpienia.

fot. UM Wejherowo
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W trakcie wydarzenia odbyła się zbiórka 
ofiar dla Karola, 18-letniego mieszkańca 
Wejherowa i innych potrzebujących dzieci 
z powiatu wejherowskiego. Już po raz piąty 
na Wzgórzu Wolności rozegrano wyjątko-
wy, sportowy pojedynek, podczas którego 
w szczytnym celu zmierzyli się samorzą-
dowcy i księża z powiatu wejherowskiego.

– Rocznica Konstytucji 3 Maja to radosne 
święto, które łączy Nas wszystkich. Dziś tę 
radość wyrażamy poprzez mecz, w którym 
zmierzą się dwie wspaniałe drużyny. Ser-

decznie zapraszam do wspólnego święto-
wania  – mówiła do zebranej publiczności 
Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.

Na uczestników Festynu czekało wiele 
atrakcji: pokaz specjalistycznej grupy ra-
townictwa wysokościowego Państwowej 
Straży Pożarnej, prezentacja umiejętno-
ści uczestnika programu Ninja Warrior 
Polska - Jana Tatarowicza, jazda na ku-
cyku, dmuchańce, fotobudka oraz stoiska 
gastronomiczne.

Organizatorem wydarzenia była Sta-

rosta Wejherowski Gabriela Lisius oraz 
Proboszcz parafii pw. NMP Królowej 
Polski w Wejherowie ks. Andrzej Nowak. 
Mecz Honorowym Patronatem objął Me-
tropolita Gdański Ksiądz Arcybiskup Ta-
deusz Wojda. 

W południe, przed meczem w parafii 
NMP Królowej Polski w Wejherowie od-
prawiona została uroczysta Msza Św. w in-
tencji Ojczyzny.

Źródło: Starostwo Powiatowe 
w Wejherowie

Księża i samorządowcy zagrali 
w szczytnym celu

POWIAT | W ramach Powiatowych Obchodów Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, na Stadio-
nie Gryfa Wejherowo odbył się Festyn, podczas którego rozegrany został mecz charyta-
tywny samorządowcy – księża.
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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 29.04.2022r., na wniosek z dnia 17.12.2021r. 
(uzupełniony dnia 11.01.2022r.) Wójta Gminy Wejherowo wydano decyzję 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  polegającej na:

rozbudowie drogi gminnej w zakresie poprawy bezpieczeństwa na 
przejściach dla pieszych, znajdujących się w pasie ulicy Szerokiej 
i ulicy Różanej w miejscowości Gościcino wraz z budową kanału 

technologicznego, doświetleniem przejść dla pieszych oraz 
rozbudową kanalizacji deszczowej

na  nieruchomościach gruntowych na terenie Gminy Wejherowo 
określonych poniżej:

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

- obr. Gościcino działki nr ewid.: 555/1, 538/6, 548/1, 538/8, 546/1, 545/1, 
543, 544/1, 505/1, 547/3 (547/2), 547/1

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

- obr. Gościcino działki nr ewid.: 505/8, 546/2, 548/5, 555/3

* 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. 

OGłOszenie 45/2022/PR-Media-Group/DB

Tłumy na ekofestynie
RumIA | Festyn odbywał się w Rumi na kompleksie boisk, gdzie licznie przybyli 
mieszkańcy i nie tylko by wziąć udział w zabawie. Atrakcji nie brakowało.

Obszerny program za-
wierał w sobie konkursy, 
zabawy integracyjne czy 
animacje. Każdy mógł 
znaleźć coś dla siebie lub 
rodziny. Dostępna również 
była strefa gastronomiczna, 
a czasu umilały dodatkowo 
występy muzyczne oraz ar-
tystyczne.

Na scenie można był 
zobaczyć również pokaz 
mody ekologicznej oraz 
edukacyjno-ekologiczny 
spektakl :Śmieciowisko”. 
Odbył się również rodzin-
ny konkurs ekologiczny, 
prelekcja pływaka ekstre-

malnego z Rumi Piotra 
Biankowskiego oraz wy-
stęp chóru i recital z gita-
rą pod hasłem :Serem dla 
Ukrainy”.

–Po raz pierwszy współ-
organizowaliśmy festyn 
ekologiczny. Cieszę się, że 
po przerwie wywołanej 
pandemią wracamy do tra-
dycji wspólnych zabaw na 
świeżym powietrzu. Festyn 
odbył się z inicjatywy rad-
nych miasta, przy współ-
udziale naszego MOSiR
-u – podsumowuje Jolanta 
Król, dyrektor jednostki.

Źródło: MOSiR Rumia fo
t. 
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Miasto Wejherowo przyznało dotacje na 2022 
rok dla 52. organizacji pozarządowych na 
łączną kwotę ponad 1 mln zł. Umowę ze stro-
ny stowarzyszenia podpisywał prezes, Arka-
diusz Szczygieł. Pozyskane środki zostaną 
przeznaczone na realizację akcji edukacyjnej 
pod nazwą "Daj odetchnąć". W przeszłości 
stowarzyszenie z powodzeniem na terenie 
miasta oraz powiatu wejherowskiego prze-
prowadziło akcję „Zobacz, czym oddychasz”, 
w której wykorzystano specjalnie do tego 
skonstruowane mobilne płuca monitorujące 

poziom zanieczyszczenia powietrza.
Wejherowski Alarm Smogowy – Organizacja 
Ekologiczna jest stowarzyszeniem zało-
żonym w marcu 2019 r., które pod jednym 
szyldem łączy wiele różnych osobowości 
i wspólny cel – życie w czystym i przyjaznym 
środowisku. Jako jedyny alarm smogowy 
z terenu województwa pomorskiego zrze-
szony jest w Polskim Alarmie Smogowym 
(inicjatywie ruchów obywatelskich na rzecz 
czystego powietrza).
Źródło: UM Wejherowo

miasto WsPiera WejheroWski 
alarm smogoWy
WejheroWo | stowarzyszenie Wejherowski alarm smogowy - organizacja ekologicz-
na jest kolejną organizacją, która otrzymała wsparcie od miasta. W imieniu prezydenta 
miasta krzysztofa hildebrandta umowę wręczyła zastępca prezydenta miasta Beata 
rutkiewicz.

fot. UM Wejherowo



www.gwe24.pl/aktualności Piątek, 6 maja 20228

Msza święta w intencji ojczyzny roz-
poczęła obchody 231. rocznicy uchwa-
lenia Konstytucji 3 maja. Odprawiona ją 
w Sanktuarium Najświętszej Maryi Pan-
ny Wspomożenia Wiernych. Następnie 
złożono wieńce pod pomnikiem Józefa 
Wybickiego i Hieronima Derdowskiego, 
z udziałem wiceburmistrza Ariela Sinic-
kiego, przewodniczącego rady miasta 
Krzysztofa Woźniaka oraz radnych.

– Musimy pamiętać o polskiej Konsty-
tucji 3 maja, przyjętej ponad 230 lat temu, 
w 1791 roku. To właśnie wtedy zaistniał 
w Polsce, dobrze dziś znany na całym świe-
cie, system organizacji państwa oparty na 
trójpodziale władzy. Była to wówczas je-
dyna droga do autonomii naszej ojczyzny. 
Dlatego wszyscy dbajmy o to, by organy 
władzy były niezależne i odpowiednio 
dzieliły się kompetencjami i zadaniami. 

Przyszłość naszego kraju jest w rękach 
wszystkich Polaków – zaznaczył Ariel Si-
nicki, wiceburmistrz Rumi.

W dokumencie przyjętym w 1791 roku 
zawarto wiele zapisów, które były przełomo-

we jak na tamte czasy, czym zmieniły dia-
metralnie ustrój państwa. Święto Narodowe 
Trzeciego Maja upamiętnia uchwalenie dru-
giej na świecie i pierwszej w Europie konsty-
tucji. Jednak dopiero w 1990 roku dzień 3 

maja został uznany za święto. W ciągu wielu 
lat pojawiały się różne wersje konstytucji, 
jednak ta, która obowiązuje aż do dzisiaj zo-
stała zatwierdzona 25 maja 1997 roku.

Źródło: UM Rumia

Konstytucja 3 maja
RumIA | Obchody po dłuższej przerwie wróciły do swojej tradycyjnej formy. Udział w niej wzięli żołnierze, harcerze, mieszkańcy, poczty sztandarowe 
i przedstawiciele lokalnej władzy.
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VIII edycja tej akcji cieszy się du-
żym zainteresowaniem, wśród mło-
dzieży i dzieci. Jej zasady są bardzo 
proste. Wystarczy, że uczestnicy 
będą w ciągu maja dojeżdżać do 
szkoły na lekcje w sposób aktywny 
tz. na rowerach, hulajnogach, rol-
kach czy deskorolkach. Za każdym 
razem za taką aktywność uczest-
nicy będą otrzymywali naklejki do 
rowerowego dzienniczka i klasowy 
plakat. Najaktywniejsi uczniowie 
i szkoły otrzymają atrakcyjne 
nagrody. Kampania łącząca w sobie 
edukacje i zabawę z elementami 
rywalizacji ma na celu nie tylko 
naukę zdrowych nawyków, ale i też 
zmniejszenie ilości samochodów 
dowożących dzieci.
Miasto Rumia już po raz trzeci 

bierze udział w akcji, a lokalna 
jej odsłona organizowana jest 
w dziesięciu placówkach publicz-
nych, czyli w przedszkolach: „Pod 
Topolą”, „Słoneczna Jedynka” 
i „Bajka” oraz szkołach podstawo-
wych: nr 1 im. Józefa Wybickiego, 
nr 4 im. Janusza Korczaka, nr 6 im. 
Aleksandra Majkowskiego, nr 7 im. 
Karola Wojtyły, nr 8 im. ks. Stani-
sława Ormińskiego, nr 10 im. Jana 
Brzechwy, a także w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących w Rumi, przez 
38 grup składających się łącznie 
z 665 dzieci i 78 nauczycieli. Zwień-
czeniem akcji będzie wręczenie 
nagród wszystkim uczestnikom 
projektu oraz dodatkowych wyróż-
nień dzieciom i grupom posiadają-
cym najlepszą frekwencję.

– Bardzo się cieszę, że po raz 
kolejny realizujemy w Rumi tę 
kampanię. W tym roku udało nam 
się zwiększyć zasięg akcji, jeżdżą 
już z nami wszystkie przedszko-
laki, a to nie jest nasze ostatnie 
słowo, bo staramy się doprowadzić 
do tego, by w przyszłych edycjach 
brały udział wszystkie dzieci 

z miejskich placówek. Mam tu na 
myśli całe szkoły, czyli przekrój 
od przedszkolaków do ósmokla-
sistów – mówi Piotr Wittbrodt, 
wiceburmistrz Rumi koordynujący 
akcję. – Za nami uroczysta inau-
guracja, po raz kolejny spotkamy 
się z uczestnikami kampanii za 
niespełna miesiąc, by wręczyć 

im nagrody. Mam nadzieję, że 
oficjalne zakończenie „Rowero-
wego Maja” nie będzie oznaczało 
porzucenia ekologicznych środków 
transportu. Zachęcam do korzy-
stania z rowerów i hulajnóg przez 
cały rok, dla zdrowia i dla planety 
– podsumował.
Źródło: UM Rumia

„roWeroWy maj” WystartoWał
rUmia | ogólnopolska kampania prowadzona jest na terenie 46 gmin. 
tegoroczna edycja zgromadziła prawie 750 uczestników z terenu mia-
sta, w tym dzieci i nauczycieli.

fot. UM Rumia
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Parę dni temu została podpisana umowa 
z wykonawcą. Prace mają ruszyć latem 
i potrwać około półtora roku.
– Placówka ciągle się rozwija, przyby-
wa dzieci, dlatego chcemy im stworzyć 
jak najlepsze warunki. Pierwszy etap 
inwestycji to dobudowanie budynku 
w kształcie litery U o powierzchni użyt-
kowej 1169 m², w którym znajdzie się 

21 sal rewalidacyjnych, 6 pomieszczeń 
dodatkowych (sale wyciszeń i gospo-
darcze), 8 łazienek i 2 klatki schodowe, 
a pośrodku budynku plac zabaw. W dru-
gim etapie nastąpi przebudowa istnieją-
cego budynku wraz z salą gimnastyczną, 
rozbiórka klatki schodowej oraz dachu 
nad salą gimnastyczną, wykonanie no-
wego dachu, montaż windy oraz remont 

pomieszczeń – mówi Starosta Wejhe-
rowski Gabriela Lisius.
Przewidywana wartość inwestycji to oko-
ło 17 mln zł, z czego 14,3 mln pochodzi 
z Rządowego Programu Polski Ład.
– Jest to spełnienie marzeń całej społecz-
ności szkolnej PZKS. Placówka zbliża się 
do 100-lecia swojego funkcjonowania 
i będzie to pierwszy, nowy budynek wy-

budowany na potrzeby dzieci, uczniów, 
wychowanków tej placówki od podstaw 
–  podkreśla Dyrektor PZKS w Wejhero-
wie Małgorzata Woźniak.
Powiatowy Zespół Kształcenia Specjal-
nego w Wejherowie zajmuje się edu-
kacją i rewalidacją ponad 500 uczniów 
i wychowanków z niepełnosprawnością 
intelektualną w różnym stopniu. Misją 

placówki jest wspieranie uczniów w pro-
cesie nabywania wiedzy, sprawności, 
postaw, umiejętności i nawyków, które 
zapewniają im przygotowanie do jak naj-
pełniejszego, samodzielnego i aktywnego 
uczestnictwa we współczesnym społe-
czeństwie.
Źródło: Starostwo Powiatowe 
w Wejherowie
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Rusza rozbudowa kolejnej szkoły
POWIAT | Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie zostanie wyremontowany i rozbudowany. W ramach zadania powstanie 
nowy budynek o powierzchni użytkowej blisko 1200 m². Gruntowny remont przejdzie także istniejący budynek wraz z salą gimnastyczną.
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Mundurowi ujawnili 2 przypadki, w których kie-
rowcy znacznie przekroczyli dozwoloną prędkość 
o ponad 50/km na godzinę na obszarze zabudowa-
nym. Łącznie policjanci przez te dwa dni zatrzymali 
4 prawa jazdy, w tym dwa za znaczne przekrocze-
nie prędkości. Nadmierna prędkość, nieprawidło-
we wyprzedzanie oraz nieustąpienie pierwszeństwa 
przejazdu, były najczęstszymi przyczynami zdarzeń 
drogowych, których w trakcie dwóch ostatnich dni 
policjanci odnotowali 13 na terenie powiatu.

Policjanci ujawnili w ciągu dwóch dni 2 i 3 maja 229 
wykroczeń drogowych, z tego 130 dotyczyło przekra-
czania nadmiernej prędkości.

W Kielnie po pościgu zatrzymano mężczyznę kie-
rującego samochodem mini cooper. Kierowca tego 

pojazdu na widok jadącego radiowozu zmienił kie-
runek jazdy, co zwróciło uwagę mundurowych. Po 
nadaniu sygnału świetlnego i dźwiękowego, męż-
czyzna nie zatrzymał się. Po pewnym czasie jednak 
kierowca zatrzymał pojazd, wysiadł i zaczął uciekać 
pieszo. Po krótkim pościgu 27-letni gdynianin został 
zatrzymany. Badanie trzeźwości przeprowadzone al-
ko-testem wykazało, że miał on ponad 2 promile al-
koholu w organizmie. Następnie policjanci sprawdzi-
li kierowcę w policyjnych systemach i wtedy okazało 
się, że jest on poszukiwany w celu odbycia prawie 70 
dni pozbawienia wolności.

Mężczyzna został zatrzymany i już trafił do aresztu 
śledczego.

Źródło: KPP Wejherowo

Majowy weekend 
pod okiem 
policjantów

POWIAT | W trakcie tych kilku dni prawo jazdy stracił czterech kierowców, 
również tyle samo prowadziło pojazdy w stanie nietrzeźwości.
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BURMISTRZ MIASTA RUMI
tel. 58 679 65 00 urzad@um.rumia.pl 

RPP.6721.24.2022.MW  Rumia, dnia 05.05.2022 r.

OGŁOSZENIE 
Burmistrza Miasta Rumi o przystąpieniu do sporządzenia 

zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

na podstawie art. 17 pkt 1 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2021 r. 
poz. 503), oraz art. 39 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 46 pkt 1 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021 poz. 2373 tj. ze 
zm.), zawiadamiam o podjęciu:

uchwały nr XXXiX/527/2022 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 marca •	
2022 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi dla obszaru 
położonego w rejonie ulicy Żwirowej,

uchwały nr XXXiX/528/2022 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 •	
marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
położonego w Rumi, zwanego "stara Rumia" ograniczonego od 
północy granicami planowanego węzła oraz trasy Obwodnicy 
Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej, od zachodu ulicą i Dywizja 
Wojska Polskiego i od południa ulicą Dębogórską, 

uchwały nr XXXiX/529/2022 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 marca •	
2022 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi w rejonie ul. 
Towarowej i zbychowskiej,

uchwały nr XXXiX/530/2022 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 •	
marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Rumi w rejonie pomiędzy ul. Jęczmienną a granicą administracyjną 
miasta Reda,

uchwały nr XXXiX/531/2022 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 •	
marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi 
w rejonie granicy administracyjnej z miastem Reda dla strefy A1.Ws

wraz z przeprowadzeniem strategicznych ocen oddziaływania na 
środowisko dotyczących zmian miejscowych planów. załączniki 
graficzne do ww. uchwał, określający granice przystąpień do 
sporządzenia zmian miejscowych planów znajdują się na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi oraz na stronie internetowej 
www.bip.rumia.pl.

zainteresowani mogą składać wnioski do ww. zmian planów 
miejscowych oraz do prognozy oddziaływania na środowisko w formie 
pisemnej do Burmistrza Miasta Rumi na adres: Urząd Miasta Rumi, 
ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia oraz ustnie do protokołu lub za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej - w szczególności poczty 
elektronicznej, bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem 
elektronicznym na adres e-mailowy: 
planowanieprzestrzenne@um.rumia.pl w terminie do dnia 30.05.2022 r.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres 
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, 
której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest 
Burmistrz Miasta Rumi.

Do wypadku doszło w środę przed miej-
scowością, na drodze wojewódzkiej nr 
213. Po przybyciu na miejsce zdarzenia 
strażacy zastali samochód osobowy, który 
uderzył w przydrożne drzewo, a następnie 
dachował. Pojazdem podróżowała kobieta 
z dwójką dzieci.
Strażacy do momentu przybycia Zespo-
łu Ratownictwa Medycznego udzielili im 
kwalifikowanej pierwszej pomocy. Zabez-
pieczyli miejsce zdarzenia, kierowali ruchem 
w momencie prowadzenia czynności docho-
dzeniowo-śledczych przez funkcjonariuszy 
Policji, zabezpieczyli pojazd oczekujący na 
lawetę pomocy drogowej. Kobieta z dziećmi 
została przewieziona do szpitala.
W działaniach brały udział zastępy: GLBM-
Rt Ford Transit JOT I OSP Choczewo, 
GCBA 5/32 MAN JOT I OSP Choczewo, 
GBA 2,5/16 Mercedes Atego JRG Lębork, 

GCBA 5,4/32 MAN JRG 1 Wejherowo, 
Zespół Ratownictwa Medycznego (P-
Gniewino) oraz dwa radiowozy Policji.

UderZyła W drZeWo i dachoWała
PoWiat | osP choczewo otrzymało wezwanie do wypadku drogowego w Borkowie 
lęborskim, skąd trzy osoby zabrano do szpitala. 

fot. OsP Choczewo
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W związku z przekroczeniem prędkości przez kie-
rowcę audi o 75 m/h na obowiązującej pięćdziesiątce 
policjanci podjęli próbę zatrzymania go do kontroli. 
Kierowca audi początkowo zwolnił, po chwili przy-
spieszył i zaczął uciekać w kierunku Redy. Natych-
miast za nim rozpoczął się pościg. Po zatrzymaniu 
został poddany badaniu alko-testem, który wykaza-
ło trzeźwość kierującego. Ponadto funkcjonariusze 
przeprowadzili badanie narko-testem, jednak to po-
twierdziło obecność marihuany i amfetaminy w or-
ganizmie. W związku z tym, pobrano od mężczyzny 
krew do badania, aby sprawdzić jaka była zawartość 

narkotyków. Dalsze sprawdzenia zatrzymanego 26-
latka w policyjnych systemach wykazały, że posiada 
dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów 
mechanicznych.

26-latek noc spędził w policyjnym areszcie, a za po-
pełnione przestępstwa naruszenia sądowego zakazu 
kierowania oraz niezatrzymania się do kontroli dro-
gowej odpowie przed sądem. Grozi mu kara do 5 lat 
pozbawienia wolności. Ponadto mężczyzna odpowie 
za popełnione wykroczenie drogowe, za które grozi 
mu mandat w wysokości 2500 zł.

Źródło: KPP Wejherowo

Łamał limity prędkości pod 
wpływem narkotyków
WEJHEROWO | W trakcie prowadzanej kontroli policjanci podjęli próbę zatrzymania kierowcy audi a3, 
który zwolnił na początku jednak po tym znowu przyspieszył. Mundurowi ruszyli w pościg za mężczy-
zną, zatrzymując go po czasie.

Sprawcy tego typu oszustw są często 
zatrzymywani dzięki pomocy osób, które 
mają świadomość tego, że mogą zostać 
oszukane. Niestety wciąż do policjantów 
docierają informacje o kolejnych telefonach 
od wyłudzaczy.
Seniorka, którą oszukano najpierw otrzy-
mała telefon,od rzekomego funkcjonariusza 
policji, który poinformował ją że jej wnuk miał 
wypadek, potrącił kobietę w ciąży i trzeba 
wpłacić pieniądze na poręczenie majątkowe. 
W tym czasie przestępca nakłonił 83-latkę 
do przekazania mu pieniędzy w wysokości 25 
tys. zł. Niestety pieniądze zostały spakowane 
do reklamówki i przekazane oszustowi.
W momencie, kiedy dzwoni do nas osoba po-
dająca się za policjanta, prokuratora, członka 
rodziny i prosi o pieniądze, na pewno należy 

być ostrożnym. Funkcjonariusze Policji nigdy 
nie żądają przekazania pieniędzy, a w sytu-
acji, gdy ktoś prosi o pieniądze w rozmowie 
telefonicznej, najprawdopodobniej jest oszu-
stem chcącym wyłudzić pieniądze. W mo-
mencie, gdy mamy podejrzenia, że dzwoni 
oszust, powinniśmy zakończyć taką rozmowę 
telefoniczną. W przypadku jakichkolwiek 
podejrzeń prosimy o kontakt z Policją pod 
nr 112. Warto również skontaktować się 
z najbliższą rodziną i sprawdzić informację, 
którą nam przekazano, a o próbie oszustwa 
zawiadomić Policję.
Funkcjonariusze Policji nigdy nie informują 
o prowadzonych przez siebie sprawach tele-
fonicznie. Nigdy też nie proszą o przekazanie 
pieniędzy nieznanej osobie.
Źródło: KPP Wejherowo

seniorZy, Bądźcie cZUjni
WejheroWo | oszuści działający metodą „na wnuczka" czy „na policjanta" wciąż dzwo-
nią do seniorów. niestety tym razem seniorzy dali się oszukać i stracili 25 tys. zł.

fot. pexels.com
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Jeżeli ktoś jeszcze nigdy nie zastanawiał 
się nad tym, że nikomu nie ufamy tak 
bardzo jak strażakom, to niech zrobi to 
właśnie teraz. Jeśli czyjś dom stanie w pło-
mieniach, ucierpimy w wypadku lub też 
zostaniemy uwięzieni przez powódź oni 
zjawią się na miejscu jako pierwsi, zawsze 

gotowi nieść pomoc. Docierają do miejsc 
z których zwykli ludzie chcą jak najszyb-
ciej uciec. Są świetnie wyszkoleni, odważ-
ni, edukują innych w tym również tych 
najmłodszych i swoją pracę traktują jak 
służbę, ale też największą życiową pasję, 
nie oczekując niczego w zamian.

Jako pierwsi docierają na miejsce zdarze-
nia. Wyciszają ogień, wydostają rannych ze 
zmiażdżonych pojazdów, udzielają pierw-
szej pomocy, ratują zwierzęta. Za każdym 
razem gdy słyszą alarm i jadą na zgłoszenie 
ryzykują, że już więcej nie wrócą. Strażaka-
mi w Polsce są synowie, bracia, wnukowie 
strażaków, którzy wciąż mimo niebezpie-
czeństwa kontynuują rodzinną tradycję.

Od 1999 roku 4 maja jest Międzynarodo-
wym Dniem Strażaka, natomiast w Polsce 
od 2003 roku Dzień Strażaka obchodzony 
jest jako święto zawodowe, ustanowione 
przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Pa-
tronem straży pożarnej jest św. Florian.

W naszym kraju straż pożarna dzieli się 
głównie na dwie grupy - zawodowe for-
macje Państwowej Straży Pożarnej (PSP) 
oraz ochotnicze jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej (OSP). Jednostki PSP 
działają w oparciu o strukturę powiato-
wą (Komendy Powiatowe/Miejskie PSP). 
W każdym mieście na prawach powiatu 
lub powiecie znajduje się jedna lub kilka 
Jednostek Ratowniczo- Gaśniczych (JRG), 
w których strażacy PSP pełnią dyżury 24h 
na dobę przez wszystkie dni w roku, w go-
towości do natychmiastowego wyjazdu. 

Jednostki OSP również są dysponowane 
przez Miejskie/Powiatowe stanowiska 
kierowania PSP, które to w większości 
przypadków są jako pierwsze przy dzia-
łaniach ratowniczo - gaśniczych. Ponadto 
jednostki OSP udzielają wsparcia w lu-
dziach i sprzęcie PSP.

Dzień Strażaka 4 maja był uroczyście 
świętowany w wielu jednostkach na te-
renie powiatu wejherowskiego. Tym 
artykułem chcemy pokazać istotę tego 
zawodu, odwagę, siłę i ofiarność. Wszyst-
kim strażakom w podzięce za ich służbę, 
gwe24.pl

Gdzie inni mdleją, tam oni 
zaczynają żyć – Dzień Strażaka

POWIAT | Pierwotnie strażą pożarną (ogniową) nazywano oddział specjalizujący się głównie w walce z pożarami. Wraz z rozwojem tej formacji następowało roz-
szerzenie jej obowiązków o zmaganie się z innymi klęskami żywiołowymi. Dziś równie często patrzą na śmierć, ale zrobią wszystko, by uratować ludzkie życie.
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Wejherowska Straż Miejska otrzymała 
zgłoszenie, że w lesie za szpitalem specja-
listycznym w Wejherowie stoi zakleszczony 
pomiędzy drzewami jeleń. Wysłany na miej-
sce zdarzenia patrol stwierdził, że we wnyki 
zaplątał się byk daniela. Funkcjonariusze 
podejrzewają, że kłusownik na tzw. przesmy-
ku (ulubionym miejscu przemieszczania się 
zwierząt) założył linkę holowniczą, w którą 
wpadł daniel i zaplątał się porożem. Zwierzę 
nie mogło się z tej pułapki uwolnić. Strażnicy 
na miejsce wezwali strażaków z PSP. Ci rów-
nież mieli problemy z uwolnieniem daniela, 

bo ten był pobudzony i agresywny wobec 
osób podchodzących do niego. Kopał i nie 
chciał nikogo do siebie dopuścić. Na miejsce 
wezwano również przedstawicieli firmy, 
z którą miasto ma zawartą umowę między 
innymi na pomoc dzikim i rannym zwierzę-
tom. Przy wspólnym działaniu daniela udało 
się z wnyków uwolnić.
Zgodnie z art. 53 pkt 5 ustawy Prawo Ło-
wieckie, wejście w posiadanie zwierzyny za 
pomocą wnyków stanowi przestępstwo za-
grożone karą pozbawienia wolności do lat 5.
źródło: SM Wejherowo

daniel We Wnykach
WejheroWo | W lesie za wejherowskim szpitalem w sidła kłusownika wpadł daniel 
byk. Zwierzę zaplątało swoje poroże w linkach do tego stopnia, że do uwolnienia daniela 
potrzebna była pomoc ludzi.

fot. sM Wejherowo

Nekrologi
Kondolencje

Zamów!
d.bieszke@expressy.pl

660 731 138
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Mistrzostwa Polski w biegu na 10 ty-
sięcy metrów odbywały się na miej-
skim stadionie w Międzyrzeczu, gdzie 
rywalizację główną podzielona na dwie 
kategorie: seniorów i U23, czyli osób 
poniżej 23 lat. W szeregach zawodników 
można było wypatrzeć olimpijczyków, 
którym udawało się bić życiowe rekordy. 
Natomiast w barwach Rumi z numerem 
91 startowała Anna Ławrukajtis, repre-
zentując RKS Rumia. Trenerem zawod-
niczki jest Tadeusz Pepliński.
– Zdobyłam czwarte miejsce w kategorii 
U23 i dwunaste miejsce w Polsce z cza-
sem 36:11:77 min. Jest to czas dający 
mi również pierwszą klasę sportową – 
relacjonuje rumianka.
Medale przyznawano także w kategorii 
drużynowej.
Źródło: UM Rumia

mistrZostWa Polski na 10 tys. metróW
Biegi | na zawodach pojawili się najlepsi lekkoatleci z całego kraju. W rywalizacji stanę-
ła również mieszkanka rumi.

fot. archiwum prywatne zawodniczki

Mecz przyjaźni 
na Wzgórzu 
Wolności

Na wejherowskim Wzgórzu Wolności oba zespoły 
będą walczyć o komplet punktów, to spotkanie moż-
na śmiało określić mianem „meczu przyjaźni”. A to 
dlatego, że wśród sympatyków Gryfa znajdziemy 
wielu fanów gdyńskiej Arki. Poza tym drużyna WKS 
często w swojej kadrze ma piłkarzy wypożyczonych 
z gdyńskiego klubu lub którzy w przeszłości repre-
zentowali barwy żółto-niebieskie. Do nich należą 
m.in. Damian Lisiecki, czy Kacper Wiśniewski, któ-
rzy w przerwie zimowej właśnie zostali wypożyczeni 
do Wejherowa z Arki Gdynia.

Sobotni (7 maja) mecz będzie także spotkaniem 
sąsiadów z tabeli. Gryf jest na 7. miejscu w grupie 
mistrzowskiej, a Arka II lokatę niżej. Oba zespoły 
mają na swoim koncie po 35. punktów. W sobotę 

przekonamy się, czy któraś z drużyn odskoczy na trzy 
„oczka”. Pierwszy gwizdek zabrzmi o godz. 17.

7 maja swoje mecze rozegrają też inne zespoły z po-
wiatu wejherowskiego. Hitem kolejki będzie mecz 
lidera tabeli Gedanii Gdańsk z Wikędem Luzino. 
Podopieczni trenera Macieja Plińskiego w poprzed-
niej kolejce zremisowali w derbach powiatu z Gryfem 
Wejherowo 2:2, a w ligowej tabeli Wiked utrzymuje 
się na 4. pozycji.

Jeżeli chodzi o Orkan Rumia, to zawodnicy trenera 
Jarosława Formelli są zapewne podbudowani zwycię-
stwem 3 maja nad Borowiakiem Czersk (4:2). Tym 
razem w meczu w grupie spadkowej rumianie na 
wyjeździe zagrają z GKS Kowale. Orkan zajmuje 19. 
miejsce i wyprzeda w tabeli dwa zespoły.

PIŁKA NOŻNA | Sześć kolejek w grupie mistrzowskiej oraz siedem w grupie 
spadkowej pozostało do rozegrania w sezonie 2021/2022 na boiskach w IV 
lidze w grupie pomorskiej. W najbliższej 26. serii spotkań m.in. na Wzgórzu 
Wolności WKS Gryf Wejherowo podejmie Arkę II Gdynia.
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W miksach startowało aż 12 par, co było najbardziej 
obleganą kategorią. Następnie w turnieju deblowym 
mężczyzn do rywalizacji stanęło 8 par, a w deblach ko-
biecych 5 par. Zwycięską parą miksta była ta z Wejhero-
wa, w której zagrali Lila Tomasik i Tomasz Lenkiewicz. 
W Deblu kobiecym najlepszą okazała się para Rumska 
– Iwona Szeleżyńska oraz Justyna Jaworowska.

W Deblu męskim bezkonkurencyjni okazali się 
Panowie Piotr Okoń z Władysławowa oraz Andrzej 

Maciejewski z Pucka.
Zawody były organizowane wspólne przez ABC Te-

nis oraz MOSiR Reda. Najlepsi zawodnicy otrzymali 
nagrody rzeczowe i upominki ufundowane przez 
MOSiR Reda.

Następne turnieje dla miłośników tenisa planowa-
ne są w dniach 16 i 17 lipca oraz 18 i 20 sierpnia na 
kortach w Redzie.

Źródło: MOSiR Reda

Turnieje deblowe
TENIS ZIEmNY | Rozegrano pierwsze mecze z cyklu turniejów deblowych w Redzie w tenisie ziemnym. 
Rywalizowano w mikstach jak i deblach męskich i kobiecych.
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W finale spotkały się luzinianki Magda i Kata-
rzyna Płotka. Z tego pojedynku zwycięsko wyszła 
Magda.

Puchar i medale wręczył Prezes Pomorskiego Wo-
jewódzkiego Związku Tenisa Stołowego Mariusz 
Schaefer.

Warto wspomnieć że obie tenisistki z GOSRiT Lu-
zino zapewniły sobie udział w Drużynowych i Indy-

widualnych Młodzieżowych Mistrzostwach Polski, 
które odbędą się w dniach 26-29 maja w Nowym 
Dworze Mazowieckim.

Klasyfikacja Końcowa Mistrzostw
1. Magda Płotka - Gosrit Luzino
2. Katarzyna Płotka - Gosrit Luzino
3. Katarzyna Cichocka Mts Kwidzyn
źródło: GOSRiT Luzino

Zwycięstwa na szczeblu 
wojewódzkim
TENIS STOŁOWY | W środę w Gdańsku zostały rozegrane Młodzieżowe Mistrzostwa Województwa 
Pomorskiego w Tenisie Stołowym.
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W niedziele 1 maja w Zelewie i Kocha-
nowie odbyły się eliminacje, z których 
najlepsze 4 drużyny awansowały do 
finału. Ten odbył się 3 maja na Stadionie 
GOSRiT w Luzinie.
Najpierw rozegrano mecze półfinałowe. 
Oba równie zacięte. W pierwszym z nich, 
szczęśliwym zwycięzcą okazał się zespół 
z Luzina, który w spotkaniu z drużyną 
z Milwina długo musiał gonić wynik. 
Ostatecznie spotkanie zakończyło się 
remisem 2:2 i o awansie do finału decydo-
wały rzuty karne, które lepiej wykonywali 
Luzinianie, wygrywając 5:4.
W drugim półfinale spotkały się drużyny 
Robakowa i Zelewa. Tutaj również padł 
remis 0:0, a z rzutami karnymi lepiej 
poradzili sobie zawodnicy z Robakowa, 
którzy wygrali 4:3.

W meczu o 3 miejsce Milwino pokonało 
Zelewo 2:0, w wielkim finale Robakowo 
pokonało Luzino 2:1.
Po zakończeniu rywalizacji odbyło się 
wręczenie nagród, w której uczestniczył 
Piotr Klecha, dyrektor GOSRiT Luzino oraz 
organizator ligi sołeckiej, Witold Dąbrowski.
Końcowa kolejność XXIII Turnieju o Pu-
char Wójta Gminy Luzino:
1. LZS Sołecka Robakowo
2. LZS Błyskawica Luzino
3. LZS Sołecka Milwino
4. LZS Suchocki Zelewo
5-7. LZS Trak Barłomino, LZS Sołecka 
Kębłowo, LZS Kochanowo
Zawody wzorowo sędziowali: Oskar Mar-
szał, Mirosław Miotk oraz Rafał Magulski. 
Opieką medyczną był niezastąpiony Rafał 
Wróblewski. Źródło: GOSRiT Luzino

roBakoWo ZWycięZcą tUrniejU 
o PUchar Wójta gminy lUZino
Piłka nożna | tradycyjnie w długi majowy weekend, już po raz 23 odbył się turniej 
o Puchar Wójta gminy luzino dla drużyn sołeckich.

fot. GOsRiT luzino

Cztery gole w derbach powiatu 
wejherowskiego

PIŁKA NOŻNA | Podziałem punktów zakończyły się derby powiatu 
wejherowskiego. W 24. kolejce IV ligi w grupie mistrzowskiej Wikęd 
Luzino zremisował u siebie z WKS Gryfem Wejherowo 2:2.

Bramki dla Wikędu zdoby-
li Rafał Siemaszko oraz Ma-
teusz Dąbrowski. Ten pierw-
szy na listę strzelców wpisał 
się po podaniu z autu Jakuba 
Górniaka oraz przytom-
nym zachowaniu Krystia-
na Opłatkowskiego, który 
przepuścił piłkę myląc tym 
obrońców gości. Natomiast 
Dąbrowski gola strzelił po 
zagraniu Patryka Regulskie-
go i indywidualnej akcji za-
kończonej uderzeniem z dy-
stansu.

Po stronie wejherowskiego 
Gryfa dwa trafienia zanoto-
wał Mateusz Dampc.

Po tej serii spotkań WKS 

Gryf Wejherowo plasuje się 
na 8. pozycji w grupie mi-
strzowskiej, a Wikęd Luzino 
jest 4. lokacie.

Kolejny mecz oba zespoły 
zagrają 7 maja. Żółto-czarni 
na Wzgórzu Wolności podej-
mą Arkę II Gdynia (godz. 17), 
a Wikęd na wyjeździe zmie-
rzy się z Gedanią Gdańsk.

Na boisku rywala zagra też 
Orkan Rumia w grupie spad-
kowej. Rumianie o punkty po-
walczą z GKS Kowale. Orkan 
w minionej kolejce przegrał 
w Garczegorzach z Aniołami 
0:1 i w ligowej tabeli zajmuje 
przedostatnie miejsce.

Wikęd Luzino – WKS Gryf 

Wejherowo 2:2 (1:1).
Bramki: Rafał Siemaszko 

(15), Mateusz Dąbrowski 
(53) – Mateusz Damcp (44, 
90+1).

Wikęd: Kichman – Opłat-
kowski (80 Zaworski), Mie-
nik (76 Hirsch), Dąbrowski 
(88 Skurat), Borski, Regulski, 
Kostuch, Siemaszko, Gór-
niak (73 Siebert), Gawron, 
Maszota.

Gryf: Wika – Leske (64 
Goyke), Koszałka, Małolep-
szy (68 Poręba), Kwidziński 
(64 Doumbouya), Kowalski, 
Matejek, Panek, Wiśniewski 
(46 Baranowski), Lisiecki, 
Dampc. fo
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Do rywalizacji na Polish Indoor Kart Chempion-
ship stanęło wielu doświadczanych zawodników nie 
tylko z całego kraju, ale i niemal całego kontynen-
tu. Zawody mają charakter indywidualny i stanowią 
oficjalne i jedyne w kraju eliminacje do mistrzostw 
świata w kartingu halowym.

Na mistrzostwach swoimi niezwykłymi umiejętno-
ściami wykazał się 12-letni Ziemowit Werra, który 
został międzynarodowym mistrzem Polski w kartingu 
halowym w kategorii mini (do 15 lat) i jednocześnie 
zajął trzecie miejsce w kategorii junior (do 18 lat).

Źródło: UM Rumia

Młody Mistrz w kartingu
KARTINg HAlOWY | Największe w Polsce i jedne z największych w Europie zawody w kartingu halowym 
odbywały się w Szczecinie. Nie zabrakło na nich zawodnika z Rumi.
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