
Noc 
Muzeów
Atrakcje będą czekać na 
odwiedzających już od 
godzin wieczornych do 
tych bardziej nocnych.

str. 3

zMiaNy 
w biletach
Podwyżki cen paliwa 
i prądu wpłynęły również 
na ceny biletów w MZK 
Wejherowo.

str. 7

WpłaW przez 
loch Ness
Pływak z Rumi chce podjąć 
się wyzwania przepłynięcia 
drugiego największego 
jeziora Szkocji.

str. 15

Portal | Gazeta

13 maja 2022 roku | Nr 19 (748)



www.gwe24.pl/aktualności Piątek, 13 maja 20222

Rozwój cyfrowy samorządu w całości 
będzie pokryty z Funduszy Europejskich 
w ramach Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Prioryte-
towej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmoc-
nienie cyfrowej odporności na zagrożenia 
REACT-EU. Całkowity budżet programu to 
miliard złotych.
- Za przyznane środki zakupimy wyposaże-
nie miejskich jednostek – mówi Krzysztof 
Krzemiński, Burmistrz Miasta Redy - Do 
szkół, przedszkoli, biblioteki, Fabryki Kul-
tury i urzędu trafią między innymi zestawy 
komputerowe, laptopy i tablety, profe-
sjonalny sprzęt do serwerowni, drukarki, 
urządzenia wielofunkcyjne i monitory 
interaktywne. Przeprowadzimy również 
szkolenia wdrożeniowe oraz z zakresu 
cyberbezpieczeństwa.
Jak zapewnia Urząd Miasta w Redzie, 
zakupiony sprzęt, oprogramowanie 

i doradztwo przyczynią się do podnie-
sienia komfortu pracy, a także umożliwią 
przeniesienie działania do sieci ze szcze-
gólnym zachowaniem zasad cyberbez-
pieczeństwa. Zakup sprzętu IT służącego 
doposażeniu serwerowni, pozwoli stworzyć 
infrastrukturę, która będzie w przyszłości 
służyła projektowaniu własnych usług dla 
mieszkańców. Zakup ma również na celu 
zapewnienie ciągłości i poprawę jakości 
pracy urzędu oraz wszystkich jednostek 
organizacyjnych miasta Redy. Równie waż-
nym celem jest zwiększenie świadomości 
na temat odpowiedzialnego i bezpiecznego 
funkcjonowania w wirtualnym świecie.
Kolejnym projektem, na który Gmina 
Miasto Reda uzyskała dofinansowanie jest 
„Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z ro-
dzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym 
– Granty PPGR” realizowany również 
w ramach Programu Operacyjnego Polska 

Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 
V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie 
cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-
EU”. Celem projektu jest likwidacja barier 
w zakresie dostępu do sprzętu komputero-
wego. Gmina otrzymała środki finansowe 
na zakup 44 laptopów, które trafią do dzie-
ci i wnuków byłych pracowników PPGR.
- Teraz mamy 10 miesięcy od dnia pod-
pisania umowy na realizację projektu tj.: 
ogłoszenie przetargu i wyłonienie wyko-
nawcy, który dostarczy sprzęt; przygo-
towanie i opracowanie umów darowizny 
i protokołów zdawczo-odbiorczych oraz 
procedury monitorowania i utrzymania 
efektów projektu przez okres 2 lat od jego 
zakończenia. Po dopełnieniu formalności 
laptopy zostaną przekazane wnioskodaw-
com – mówi Łukasz Kamiński, Zastępca 
Burmistrza Miasta Redy.
Źródło: UM w Redzie

Reda z dotacjami na komputeRy
Reda | ponad 940 tysięcy złotych unijnych środków trafi do Redy z programu polska cyfrowa z przeznaczeniem na realizację 
dwóch projektów: cyfrowy rozwój samorządu i „Granty ppGR”.

fot. pixabay.com

Tempo realizacji inwestycji, a co za tym 
idzie utrudnienia w ruchu, zależą m.in. 
od tempa przekazywania dotacji przez 
instytucje zewnętrzne w poszczególnych 
latach, które współfinansują realizację 
tych zadań, a także trudność napotkanych 
przez drogowców. Urząd Miejski oraz wy-
konawcy robót przepraszają mieszkańców 
za utrudnienia. Są one nieuniknione, jeśli 
stan dróg ma się poprawić.

Budowa lub modernizacja ulic wymaga 
rozbiórki stanu istniejącego, wykonania 
wykopów, położenia sieci podziemnych, 
wykonania od podstaw wszystkich warstw 
ulicy. Ponadto pod ziemią mogą pojawić 
nieznane i nieprzewidziane trudności. 
W naturalny sposób czyni to ulicę lub jej 
fragment nieprzejezdną przez okres wy-
konywania robót lub ruch jest organicz-
ny. Kierowcy muszą korzystać z objazdów 
i zaczekać na zakończenie robót. Kierow-
ców uprasza się o zachowanie szczególnej 
ostrożności i zwracanie uwagi na nowe 
tymczasowe oznakowanie dróg.

Budowa ul. necla-GRyfa
Trwa kolejny etap prac związanych z bu-

dową ul. Necla i ul. Gryfa Pomorskiego 
w Wejherowie. Obecnie prace prowadzone 
są na odcinku ul. Necla od ul. Chmielew-
skiego do ul. Patoka.

W związku z budową, wprowadzona 
została nowa, tymczasowa organizacja ru-
chu polegająca na zamknięciu ruchu na ul. 
Necla od ronda przy ul. Chmielewskiego do 
ronda przy ul. Patoka. Ruch oraz transport 
publiczny zostanie skierowany objazdem 
przez ul. Franciszka Stefczyka. Organizacja 
ruchu obowiązywać będzie najprawdopo-
dobniej do listopada 2022 r.

pRzeBudowa ul. zamkowej
W związku z rozbiórką i budową nowego 

mostu nad rzeką Cedron na ul. Zamkowej, 
zamknięte dla ruchu zostało skrzyżowanie 
na ul. Parkowej i Klasztornej oraz ul. Zam-
kowa - od skrzyżowania z ul. Klasztorną do 
skrzyżowania z ul. Wniebowstąpienia.

Objazd prowadzony będzie ulicami: 1 

Maja, 3 Maja, Kościuszki, Mickiewicza, 
OO. Reformatów i Wniebowstąpienia. Jak 
zapowiada wykonawca - firma Kruszywo 
sp. z o.o., ta organizacja ruchu obowią-
zywać będzie najprawdopodobniej do 31 
sierpnia 2022 r.

W ramach inwestycji związanej z budo-
wą ul. Zamkowej w Wejherowie, parkingu 
w pobliżu muzeum i Książnicy im. Gerar-
da Labudy, przeprowadzony zostanie re-
mont umocnień brzegowych rzeki Cedron, 
na odcinku od mostu drogowego przy ul. 
Zamkowej do Muzeum Piśmiennictwa 

i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, remont 
konstrukcji koła wodnego i zastawki wraz 
z pomostem przy młynie.

ul. Św. anny
Wkrótce planowane jest zamknięcie ru-

chu na ul. Św. Anny – o dokładnym termi-
nie Urząd Miasta powiadomi z wyprzedze-
niem. Prace prowadzone będą na terenie 
pomiędzy ul. Mickiewicza, a ul. Parkową. 
Na czas budowy zamknięty zostanie jedy-
nie parking przy ul. Mickiewicza (w pobli-
żu przystanku autobusowego).

Przypomnijmy, że w ramach inwesty-
cji wykonane zostaną m.in. remont na-
wierzchni istniejącego parkingu przy ul. 
Mickiewicza, roboty drogowe związane 
z budową nowej ulicy oraz kanalizacja 
deszczowa, sieć wodociągowa, gazowa 
i elektroenergetyczna, kanały technolo-
giczne oraz oświetlenie, monitoring miej-
ski, nasadzenia zieleni i mała architektura 
- kosze na śmieci, ławki, stojaki na rowery, 
tablica informacyjna, a także badania ar-
cheologiczne.

Źródło: UM Wejherowo

Roboty drogowe w ulicach Necla, 
Gryfa Pom., Zamkowej i św. Anny

WEJHEROWO | Wejherowo stało się placem budowy dla licznych inwestycji realizowanych dla mieszkańców. Są to również inwestycje drogowe wymaga-
jące okresowego zamknięcia ulic dla ruchu w celu wykonania robót, jak w przypadku budowy ulic Necla–Gryfa Pomorskiego oraz ulicy Zamkowej.
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To znany i lubiany dziennikarz, konferansjer 
i prezenter, jeden z komentatorów „Szkła 
kontaktowego”, a także artysta kabaretowy 
i laureat tytułu „Mistrz Mowy Polskiej”.
Publiczność dopisała, wiele osób chciało 
spotkać się „na żywo” z osobą znaną więk-
szości z ekranu telewizyjnego.
Po krótkim wstępie gość stwierdził, że 
w miejsce przygotowanej przemowy woli od-
powiadać na pytania uczestników spotkania 
i tak też się stało. Swoim charakterystycz-
nym, spokojnym głosem Artur Andrus opo-

wiadał liczne anegdoty na temat współpracy 
z wieloma znanymi osobowościami telewi-
zyjnymi i radiowymi, w tym o wieczorach 
autorskich Stefanii Grodzieńskiej, przyjaźni 
z Marią Czubaszek i Wojciechem Karolakiem, 
fascynacji twórczością Wojciecha Młynar-
skiego, oraz o innych artystach, z którymi 
przyszło mu pracować. Dwie godziny upłynę-
ły niepostrzeżenie, spotkanie zakończyło się 
rozdawaniem autografów i sesją pamiątko-
wych zdjęć.
Źródło: UM w Redzie

Spotkanie autoRSkie z aRtuRem 
andRuSem
Reda | 9 maja, świętując XiX ogólnopolski tydzień Bibliotek, miejska Biblioteka publicz-
na im. Hieronima derdowskiego w Redzie zaprosiła czytelników na spotkanie autorskie 
z arturem andrusem.

fot. Michał Kaczmarek

W wejherowskim Ratuszu będzie okazja spotkać się 
z członkami Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wej-
herowie, którzy udostępnią materiały dotyczące historii 
bractwa. Będzie to też niepowtarzalna okazja, aby zoba-
czyć trofea strzeleckie, sztandary i inne pamiątki histo-
ryczne stowarzyszenia.

Podczas Wejherowskiej Nocy Muzeów będzie można 
obejrzeć wystawę rzeźb Artura Szołdry. Artysta z wy-
kształcenia jest elektronikiem i samorodnym talentem 
rzeźbiarskim, który ze sztuki stworzył świat, do które-
go zagląda przez dziurkę od klucza. Ta dziurka lub sam 
klucz to znak rozpoznawczy jego dzieł, gdyż stanowi 
częsty motyw towarzyszący jego rzeźbom. Inspiruje go 
również anatomia człowieka. Dynamiczne ułożenia cia-
ła jest dla niego wyzwaniem artystycznym. Do zwiedza-
nia udostępnione będą również sale historyczne znajdu-
jące się w ratuszu, w tym sala historyczna „Wejherowo 
okresu międzywojennego”.

Natomiast Na Placu Jakuba Wejhera będzie można •	
zobaczyć zabytkowe samochody - eksponaty udostęp-
nione przez Muzeum Techniki Wojskowej GRYF.

Zwiedzający będą mieli okazję zrobić sobie pa-•	
miątkowe zdjęcie w fotobudce, która ustawiona będzie 
przed wejściem do Ratusza. O godz. 21.30 zaplanowano 
pokaz Fireshow.

Tego dnia tradycyjnie będą się odbywać bezpłatne •	
wycieczki po Wejherowie i Kalwarii Wejherowskiej – 

zbiórka przed pomnikiem Jakuba Wejhera o godz. 19.00 
i 20.00 (Wejherowo, Kalwaria), 21.00 (Wejherowo).

W Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-•	
Pomorskiej oprócz wystaw stałych i czasowych w ra-
mach gry muzealnej „Daj sobie przybić PieczĄTKĘ”! 
odbędą się warsztaty dla dzieci z rodzicami, na których 
uczestnicy przygotują własne pieczątki z ziemniaków.  
Odbędzie się też rewia uniformów służbowych muze-
alników i Gości „Durzę się w mundurze”.

Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Majkowskie-•	
go w Wejherowie przygotowała cykl imprez w ramach 
Tygodnia Bibliotek w dniach 9-18 maja 2022 roku.  Pod-
czas Nocy Muzeów o godz. 18 na Placu Jakuba Wejhe-
rowa będzie można wziąć udział w mobilnej grze miej-
skiej „Podróż za jedną książkę”.

Wejherowska Wspólnota Pokoleń zaprasza na •	
zwiedzanie ekspozycji stałej, która znajduje się  bu-
dynku parafii pw. Trójcy Świętej, przy ul. Kościuszki 2 
w Wejherowie.

Do tegorocznej Nocy Muzeów dołączyli m.in. ga-•	
stronomiczni Partnerzy Wejherowskiej Karty mieszkań-
ca – Cukiernia Wenta, która mieści się na Placu Wejhera 
i Baba Jaga Bar & Lounge, ul.  Św. Jacka 8

Organizatorem XII Wejherowskiej Nocy Muzeów jest 
Prezydent Miasta Wejherowa Krzysztof Hildebrandt 
i Starostwo Powiatowe w Wejherowie.

Źródło: UM Wejherowo

12. Wejherowska 
Noc Muzeów

WEJHEROWO | 14 maja, w godz. 19-23 mieszkańcy Wejherowa i odwie-
dzający miasto goście, będą mieli mieć okazję wziąć udział w organizowa-
nej po raz dwunasty Wejherowskiej Nocy Muzeów. To wydarzenie odbędzie 
się po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa. Tego 
dnia atrakcji w mieście nie zabraknie.
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Sprawy związane z własnością zostały już uregu-
lowane. MOSiR Rumia, który otrzymał teren pod 
inwestycje zlecił również inwentaryzacje roślinno-
ści oraz dendrologiczną ocenę drzew i krzewów. 
Po niestwierdzeniu przeciwwskazań do usunięcia 
roślin kolidujących z planem zagospodarowania te-
renu zostaną one wycięte.

Pomysł na spożytkowanie tego miejsca pojawił się 
już w Budżecie Obywatelskim, kiedy swój projekt 
zgłosił radny Marcin Kaczmarek. Jego plan zakładał 
powstanie tam boiska do plażowej piłki siatkowej 
i małego zielonego boiska. Wizji tej jednak nie uda-
ło się spełnić, gdyż nie przeszła do etapu realizacji 
w Budżecie, a teren przekazano rumskiemu MOSiR-
owi do prowadzenia na nim działalności sportowo-
rekreacyjnej. Oddanie inwestycji do użytku praw-
dopodobnie nastąpi w drugiej połowie tego roku.

– Burmistrz Michał Pasieczny zaproponował, aby 
powstało tam boisko do gier zespołowych o po-
wierzchni 55 na 70 metrów, z trawiastą nawierzch-

nią i możliwością korzystania z naszego zaplecza 
socjalnego. Taka decyzja zapadła w związku z do-
stępnością obiektów dla klubów i stowarzyszeń 
sportowych trenujących w naszym mieście, a zapo-
trzebowanie na kolejne boisko trawiaste jest ogrom-
ne. W mieście funkcjonują liczne kluby prowadzące 
treningi piłki nożnej i rugby. Stowarzyszenia te po-
siadają wiele grup młodzieżowych, w tym dziew-
częcych. Nie brakuje też grup seniorskich – mówi 
Jolanta Król, dyrektor jednostki.

Źródło: UM Rumia
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Jest łąka, będzie boisko
RUMIA | Na nieużywanym terenie między parkiem Starowiejskim a miejskim stadionem powstanie 
trawiaste boisko. Prace związane z tą inwestycją powoli nabierają tempa.
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Osiągnięte przez mieszkańców wyniki w zakresie segrega-
cji odpadów w gospodarstwach domowych znajdują się na 
najwyższych pozycjach na tle pozostałych gmin. Jak pod-
kreśla Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, 
który przedstawił sprawozdanie z zakresu gospodarowania 
odpadami komunalnymi za 2021 rok na terenie 8 miast i gmin 
należących do Związku, wejherowianom należy się szczegól-
ne wyróżnienie. I tak, osiągnięty poziom ograniczenia masy 
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekaza-
nych do składowania wynosi 2% (wymagany poziom to mniej 
niż 35%), natomiast osiągnięty poziom recyklingu, przygoto-
wania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów 
komunalnych: makulatury, metali, tworzyw sztucznych i szkła, 
to 33%(wymagany poziom to więcej niż 20%).
Wysoki wskaźnik recyklingu uzyskany przez nasze miasto 
wynika w dużej mierze z umożliwienia mieszkańcom prze-
kazywania do odbioru oddzielnie odpadów zielonych oraz 
kuchennych (BIO) wytwarzanych na terenie ich nieruchomo-
ści. Miasto w ramach ponoszonej przez mieszkańców opłaty 
za gospodarowanie odpadami, udostępnia darmowe pojemniki 

do segregacji i worki, co razem z działaniami mieszkańców 
w zakresie segregacji skutkuje wysokim poziomem recyklingu.
Jednak nie zapominajmy, że poprzeczka stawiana w pol-
skim i unijnym prawie idzie coraz wyżej. W dodatku nie 
osiągnięcie poziomów recyklingu w danym roku wiązać się 
będzie z bardzo bolesnymi karami finansowymi dla gmin. 
Oznacza to, że przed mieszkańcami i samorządami nadal 
stoją duże wyzwania.
Źródło: UM Wejherowo

wejHeRowianie wyRóżniająco SeGReGują odpady
wejHeRowo | wejherowianie od wielu lat z zaangażowaniem i świadomością swoich działań segregują odpady. wzrost 
świadomość na temat konieczności segregacji odpadów, coraz częstsza rezygnacja z plastikowych opakowań, torebek – to 
najprostsze zadania, by zacząć żyć bardziej ekologicznie.

fot. UM Wejherowo

Ogłoszenie wyników turnieju i wręczenie 
nagród odbyło się w siedzibie wejherow-
skiego Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-
Pomorskiego. Jak powiedział Jerzy Szreder, 
prezes Klubu Skata Sportowego przy ZKP, 
w tegorocznej edycji turnieju, która odby-
wała się w trudnym czasie, bo podczas trwa-
jącej pandemii, wzięło udział piętnaścioro 
zawodników, w tym jedna kobieta - Brygida 
Skrzypczak.

W imieniu prezydenta Wejherowa Krzysz-
tofa Hildebrandta Puchar dla najlepszego 
zawodnika wręczył Michał Jeliński, kie-
rownik Wydziału Kultury, Sportu, Spraw 
Społecznych, Promocji i Turystyki Urzędu 
Miejskiego w Wejherowie. Puchary dla naj-

lepszych zawodników ufundowali Przemy-
sław Kiedrowski - Wójt Gminy Wejherowo 
oraz Mirosław Gaffka - prezes wejherow-
skiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Po-
morskiego, który wszystkim uczestnikom 
turnieju złożył gratulacje i podziękowania 
za udział w rozgrywkach.

Zwycięzcą turnieju został Stefan Szczypior 
z gminy Wejherowo, drugie miejsce wy-
walczył Stanisław Brewiński z Żelistrzewa, 
a trzecie – Władysław Dominik z gminy Wej-
herowo. Kolejne miejsca wywalczyli: czwarte - 
Jerzy Szreder z Wejherowa, piąte - Mieczysław 
Bryła z Wejherowa, szóste – Kazimierz Kreft 
z Wejherowa, siódme – Brygida Skrzypczak 
z Wejherowa, a ósme – Władysław Szreder.

W uroczystości zakończenia Turnieju Skata 
Sportowego uczestniczyły m.in. Lidia Müller 
- członek Zarządu O. ZKP oraz Barbara Ja-
edtka-Walaszkowska – prezes Klubu Haftu 
"Tulpa" przy wejherowskim O. ZKP i Teresa 
Uzdrowska - prezes Stowarzyszenia Plasty-
ków działającego przy ZKP w Wejherowie.

Skat to gra karciana, szczególnie rozpo-
wszechniona w Niemczech oraz na Śląsku i Ka-
szubach. W grze biorą udział trzy osoby, przy 
czym w każdej rozgrywce 2 osoby grają prze-
ciwko jednej, która wygrała licytację poprze-
dzającą daną rozgrywkę. W skacie sportowym 
partia, czyli pojedyncza sesja, na której zbierają 
się gracze w skata, składa się z 24 rozgrywek.

Źródło: UM Wejherowo

Puchary dla skacistów
WEJHEROWO | Stefan Szczypior został zwycięzcą 24. Turnieju Skata Sportowego i otrzymał Puchar 
Prezydenta Miasta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta.
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OgłOszenie
WÓJTA gMinY gnieWinO

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu 
Czymanowo w gminie gniewino wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 
503) oraz uchwały nr XXVii/233/2021 z dnia 22 października 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Czymanowo w gminie gniewino, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego 
wglądu ww. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach 
od 20.05.2022 r. do 10.06.2022 r. w Urzędzie gminy gniewino, 84-250 gniewino, ul. Pomorska 8, w dni robocze w godz. od 9.00 do 15.00 oraz 
w wersji elektronicznej na stronie internetowej i w Biuletynie informacji Publicznej Urzędu gminy gniewino: www.bip.gniewino.pl. Dyskusja 
publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 02.06.2022 r. w Urzędzie gminy gniewino, 
84-250 gniewino, ul. Pomorska 8, o godz. 9:30.

zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta gminy gniewino z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.06.2022 r. 

Pisma należy kierować drogą pocztową lub bezpośrednio w formie pisemnej w Urzędzie gniewino, 84-250 gniewino, ul. Pomorska 8, lub 
w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu 
na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu gminy gniewino na platformie ePUaP2.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. 
zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia 
projektu w/w zmiany planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy tj. projektem zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tej zmiany planu, opinią Państwowego 
Powiatowego inspektoratu sanitarnego w Wejherowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w gdańsku.

zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania w/w projektu zmiany planu na środowisko, mogą składać 
do w/w dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Wójta gminy gniewino na adres Urząd gminy gniewino, 
84-250 gniewino, ul. Pomorska 8, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich 
bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy gniewino@gniewino.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.06.2022 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. 

Uwagi do projektu zmiany planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko będą 
rozpatrywane przez Wójta gminy gniewino w terminie do 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.

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

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

WÓJT gMinY gnieWinO
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Na ukończeniu są prace budowlane na 
ul. Kieleńskiej w Koleczkowie. Droga ta 
stanowi łącznik między trasą S6 a drogą 
wojewódzką nr 218. Od niedawna ul. 
Kieleńska jest już przejezdna. Jest to jak 
dotąd jedyna - na przebiegu trasy S6 od 
Szczecina do Gdańska – droga gminna, 
która bezpośrednio łączy się z trasą S6, 
w związku z czym ta kilkumilionowa 
inwestycja musiała zostać sfinansowana 
ze środków własnych, gdyż nie było 
możliwości na uzyskanie dofinansowania. 
Droga została oświetlona, skanalizowana 
oraz – dzięki mieszkańcom przyległych 
posesji, którzy odstąpili gminie fragment 

własnych gruntów - wybudowano 
wzdłuż niej chodnik. Na więcej niestety 
brakło miejsca, gdyż droga była wąska 
i konieczne było jej poszerzenie jeszcze 
przed podjęciem prac budowlanych.

Kolejne zadanie, które jest obecnie 
realizowane, to wspólna z powiatem 
wejherowskim budowa ronda na 
styku ulic Wczasowej i Kamieńskiej 
w Koleczkowie, co pozwoli na ponowne 
włączenie ul. Kamieńskiej, odciętej przez 
trasę S6, do układu komunikacyjnego 
w tym rejonie. Jednocześnie w trakcie 
uzyskiwania zezwolenia ZRID 
jest kolejna inwestycja, łącząca się 

z budową nawierzchni ul. Wczasowej 
w Koleczkowie i nową nawierzchnią 
ulic Bożańskiej i Letniskowej, docelowo 
łącząc się z ul. Oliwską w Kielnie. Całość 
stanowić będzie wyraźny skrót drogowy 
dla całego tamtego obszaru, odciętego 
trasą S6, na odcinku z Koleczkowa do 
Kamienia i dalej do Szemuda. 

Z trasą S6 pośrednio wiąże się także 
wykonanie nawierzchni asfaltowej na 
ul. Przetoczyńskiej w Częstkowie. Tu po 
negocjacjach z wykonawcą odcinka trasy 
S6 udało się uzgodnić wykonanie przez 
niego nawierzchni ul. Przetoczyńskiej 
na odcinku ok. 1 km, licząc od wiaduktu 

nad trasą S6 w kierunku Częstkowa. Tu 
prace już trwają i niebawem zostaną 
ukończone. 

Oprócz dróg w rejonie trasy S6 
(kolejne projekty w uzgodnieniach) 
trwa budowa dróg w innych częściach 
gminy. W Zęblewie trwa budowa drogi 
asfaltowej na ul. Olchowej. W Bojanie 
i kilku innych miejscowościach 
trwają prace związane z układaniem 
nawierzchni z płyt yomb. Część z tych 
prac realizowana jest przez spółkę 
gminną (GPK Szemud), która realizuje 
także zadania związane z bieżącym 
utrzymaniem dróg, zgodnie z przyjętym 
wraz z sołtysami harmonogramem prac. 
Oprócz zadań drogowych realizowane 
są kolejne zadania związane z budową 
nowych lub rewitalizacją obecnych 
obiektów komunalnych i sportowych. 

W Szemudzie trwają prace przy 
budowie Centrum Samorządowego; są to 
głównie prace wykończeniowe. W Kielnie 
nad jeziorem oddano do użytku nowy 
skatepark. Jest to kolejny element 

infrastruktury rekreacyjnej w tym rejonie 
i aż prosi się, aby poszczególne elementy 
połączyć w jedną całość poprzez 
wykonanie ścieżki spacerowej lub ciągu 
pieszo-jezdnego. Niestety, póki co plany 
rozwojowe gminy w tym obszarze, mające 
służyć ogółowi mieszkańców Kielna, 
pomimo wcześniejszych uchwał zebrań 
sołeckich wskazujących ten właśnie 
kierunek inwestowania, zostały – wskutek 
sprzeciwu kilku osób z nieznanych 
powodów – tymczasowo zawieszone. 
Natomiast w Jeleńskiej Hucie w niedługim 
czasie rozpoczną się prace budowlane 
związane z przebudową i rewitalizacją 
obiektu starej szkoły. Zakładany sposób 
przebudowy ma nawiązywać do wcześniej 
zrewitalizowanych obiektów szkolnych 
w Kielnie i Łebnie. Zadań inwestycyjnych 
jest sporo, a i koszt realizacji jest niemały, 
dlatego – jak zawsze – priorytet będą 
miały zadania strategiczne oraz te, na 
które można pozyskać dofinansowanie 
zewnętrzne.

Źródło: UG Szemud

Inwestycje w Gminie Szemud
GMINA SZEMUD | Na wielu obszarach gminy trwają prace inwestycyjne. W bieżącym roku, zgodnie z zapowiedziami Wójta Ryszarda Kalkowskiego, 
szereg zadań dotyczy wykonywania utwardzonych odcinków drogowych, związanych z budową sieci komunikacyjnej dróg w otoczeniu węzłów trasy 
S6 w Kielnie i Szemudzie.
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Akcja od lat cieszy się ogromnym zainte-
resowaniem. Głównym celem honorowego 
oddawania krwi jest pomoc bliźniemu, 
a największą nagrodą jest świadomość, że 
krew którą oddali z pewnością przyczyni 
się do uratowania komuś życia. 
Oprócz strażaków OSP w wydarzeniu 

udział wzięli także mieszkańcy gminy Sze-
mud. Łącznie krew oddało około 40 osób.
Wszystkim Honorowym Dawcom Krwi 
składamy serdeczne podziękowania za 
przybycie, zaangażowanie i bezinteresow-
ną pomoc.
Źródło: UG Szemud

akcja HonoRoweGo oddawania 
kRwi „podaRuj kRew- uRatuj życie”
Gmina Szemud | jednostka oSp w Szemudzie wspólnie z nzoz „nasze zdrowie” w Sze-
mudzie przeprowadziły honorową akcję oddawania krwi na rzecz osób potrzebujących.

fot. Ug szemud

Zmiany cen 
biletów MZK

Nowe ceny biletów są argumentowane znaczącym 
wzrostem kosztów paliwa, wraz z kosztami energii. 
Podwyżka cen pozwoli zachować jakość komunika-
cji miejskiej oraz inwestować w nowy tabor. Cennik 
obowiązuje od 1 czerwca br.

Decyzją Prezydenta Miasta popartą uchwałą 
Rady Miasta Wejherowa nie wprowadzono w sys-

temie MZK Wejherowo wzrostu ceny imiennych 
biletów miesięcznych. Pozostają one  na dotych-
czasowym poziomie tj. bilet normalny będzie 
kosztował 98 zł, zaś ulgowy – 49 zł i można z nich 
korzystać nieograniczoną liczbę razy przez wszyst-
kie dni miesiąca.

Źródło: MZK Wejherowo

POWIAT | Prawie wszystkie ceny biletów ulegną podwyżce na tere-
nie wszystkich 14 miast i gmin wchodzących w skład Metropolitalnego 
Związku Komunikacji Zatoki Gdańskiej.
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Nekrologi
Kondolencje

Zamów!
d.bieszke@expressy.pl

660 731 138

"Nie umiera ten, kto trwa  
w sercach i pamięci naszej..."

OgłOszenie 52/2022/DB

Pani 
Danucie 

czernewskiej 
Dyrektorowi zespołu szkolno-Przedszkolnego nr 2 

w wejherowie

wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia,
które choć na chwilę niech dają ukojenie  

w trudnych dniach po śmierci

BraTa
 i TeŚciOwej

składają
Arkadiusz Kraszkiewicz

Zastępca Prezydenta
Miasta Wejherowa

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

"Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”
Ks. J. Twardowski

OgłOszenie 54/2022/DB

Jacek Gafka
Przewodniczący Rady Miasta 
Wejherowa wraz z radnymi

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

jarOsŁawa 
BOrOwca

Z ogromnym żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pogrążonej w żalu Rodzinie oraz wszystkim bliskim zmarłego
wyrazy najgłębszego współczucia 

składają

radnego rady Miasta wejherowa w latach 2002 - 2006, 
działacza społecznego oraz

wieloletniego propagatora piłki ręcznej na ziemi wejherowskiej.

OgłOszenie 56/2022/PR-Media-group/DB

„Wszystko ma swój czas i jest wyznaczona godzina
na wszystkie sprawy pod niebem”.

(Księga Koheleta)

ŚP. jarOsŁawa 
BOrOwca

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Niech spoczywa w pokoju.

Najszczersze wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim
składają:

Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego 
im. króla jana iii sobieskiego  

w wejherowie w latach 2000-2001,  
radnego rady Miasta wejherowa w kadencji 2002-2006,  

nauczyciela, działacza sportowego oraz trenera piłki ręcznej

Przewodniczący Rady
Powiatu Wejherowskiego

Józef Reszke
wraz z Radnymi

Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius

wraz z Zarządem Powiatu
i współpracownikami
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Sukces Wejherowa
WEJHEROWO | Prawie 133 mln zł różnego rodzaju dotacji na inwestycje miejskie zdobyły 
władze Wejherowa od 2014 roku, czyli w okresie realizacji kolejnego budżetu unijnego.

To ogromna kwota stanowiąca równowar-
tość mniej więcej trzech rocznych budżetów 
inwestycyjnych miasta. To pieniądze dla 
wszystkich mieszkańców, które służą rozwo-
jowi Wejherowa. Około 90 mln zł, 2/3 war-
tości wszystkich dotacji dotyczy inwestycji 
drogowych, gdyż są one priorytetem.

 - Inwestycje miejskie służą wszystkim 
mieszkańcom i mają na celu polepszenie 
ich życia. Skala realizowanych przez nas 
zadań jest naprawdę bardzo duża. Staramy 
się, aby była widoczna w całym mieście. 
Jest to możliwe dzięki zdobytym dotacjom 
zewnętrznym. To między innymi te pie-
niądze umożliwiają systematyczny rozwój 
Wejherowa i utrzymanie wysokiego tempa 
– podkreśla Krzysztof Hildebrandt, prezy-
dent Wejherowa. - Znaczne kwoty pozy-
skane i wydatkowane na inwestycje poka-

zują wysiłek finansowy oraz organizacyjny 
podejmowany przez miasto, pomimo co-
raz większych trudności z którymi się 
spotkamy. Rozwój miasta to korzyści i po-
wód do dumy dla mieszkańców. Wspólnie 
zmieniamy Wejherowo!

 - Kwota 132,6 mln zł obejmuje war-
tość wszystkich zawartych umów, promes 
i decyzji na dotacje inwestycyjne w latach 
2014-2022. W roku 2014 rozpoczęła się re-
alizacja kolejnego budżetu unijnego, który 
już się kończy, dlatego wyliczenia obejmą 
właśnie ten okres. Należy podkreślić, że te 
prawie 133 mln zł to środki zewnętrzne 
pozyskane z Unii Europejskiej, jak również 
od rządu i z innych źródeł – wyjaśnia Beata 
Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejhero-
wa ds. rozwoju - Dofinansowanie dotyczy 
kilkudziesięciu różnych zadań. Około 90 

mln zł, 2/3 wartości wszystkich dotacji 
dotyczy inwestycji drogowych, gdyż są 
one priorytetem. Pozyskane dotacje obej-
mują również zadania z zakresu mieszkań 
komunalnych, rewitalizacji Śródmieścia, 
wymiany starych pieców „kopciuchów” 
na nowe proekologiczne instalacje, termo-
modernizacji budynków, sportu, rekreacji, 
kultury i bezpieczeństwa.

Niedawno Wejherowo podzieliło się 
doświadczeniami z innymi samorządami 
z wykorzystania środków unijnych na spo-
tkaniu w ramach lokalnej wizyty studyjnej 
dotyczącej rewitalizowanych obszarów 
miasta Wejherowa. Celem tej wizyty było 
zapoznanie uczestników z efektami przed-
sięwzięć rewitalizacyjnych realizowanych 
w mieście. 

źródło: UM Wejherowofo
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Ozdobą parku janowskiego jest niewątpliwie wodo-
trysk, który po rocznej przerwie, z początkiem maja, 
został uruchomiony. Należy jednak pamiętać, że jest 
on wyłącznie ozdobnym elementem miejskiej architek-
tury, kąpiel bądź picie wody z fontanny może stanowić 
zagrożenie dla zdrowia.
Inwestycja została zrealizowana w ramach Budżetu 
Obywatelskiego. Pomysłodawcą był ówczesny prze-
wodniczący rady miejskiej, a obecnie wiceburmistrz 
Rumi, Ariel Sinicki.
Fontanna została uruchomiona po raz pierwszy 
w sierpniu 2017 roku. Została wykonana w technologii 
posadzkowej, wyposażona jest w dwanaście podświe-
tlanych na biało dysz. Na placu stanęły również dodat-
kowe podświetlane ławki, a także donice z kwiatami. 
Dzięki iluminacji janowski park prezentuje się szcze-
gólnie efektownie wieczorami.
W ciepły czy upalny dzień wodotrysk przynosi ochłodę 
spacerowiczom, a wieczorny spacer dodatkowe wrażenia.
Źródło: rumia.eu

już działa fontanna 
w janowie
Rumia | uruchomiona została fontanna znajdująca się 
w janowskim parku, przy ulicy filtrowej w Rumi. fon-
tanna zdobi park od 2017 roku, a została zrealizowana 
w ramach Budżetu obywatelskiego.

fot. rumia.eu

Wiadomości | Sport | Kultura | Biznes | Region | Co? Gdzie? Kiedy?

Bądź na Bieżąco
z
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We mszy uczestniczyli strażacy 
z jednostek OSP z terenu gminy 
Szemud wraz z pocztami sztanda-
rowymi, władze samorządowe oraz 
mieszkańcy.

-Z okazji Dnia Strażaka Urząd 
Gminy pragniemy złożyć jeszcze raz 
wszystkim członkom Ochotniczych 
Straży Pożarnych wyrazy uznania 

i szacunku za wszelki trud i po-
święcenie włożone w ochronę życia 
i zdrowia. Dziękujemy za Waszą cen-
ną służbę i zaangażowanie. Życzymy 
całej braci strażackiej bezpiecznej 
pracy oraz pomyślności w życiu pry-
watnym. - informuje Urząd Gminy 
Szemud.

Źródło: UG Szemud

Msza Święta w intencji Ojczyzny, 
gminy Szemud oraz Strażaków

GMINA SZEMUD | 3 maja 2022 w kościele parafialnym pw. Św. Mikołaja w Szemudzie obyła się uroczysta Msza Św.w inten-
cji Ojczyzny, Gminy Szemud oraz strażaków.
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Ta technologia, jest szybka w realizacji. 
Pozwala na jednoczesny ruch pojazdów 
i pieszych po utwardzonej powierzchni. 
Płyty IOMB mają również tę zaletę, że 
przez istniejące otwory woda deszczowa 
przenika w grunt i na drodze nie tworzą 
się kałuże, a droga jest przejezdna. 
Przypomnijmy, że jesienią ubiegłego 
roku, przebudowana została sąsiednia 
ul. Geodetów. W ramach przebudowy 
ulicy ułożono nawierzchnię z płyt drogo-
wych przepuszczających wody opadowe 
o łącznej długości ok. 200 m.
- W tej części miasta, w poprzednich 
latach utwardzono także płytami drogo-
wymi ul. Inżynierską, Architektów oraz 
pierwszy etap ul. Podmiejskiej – mówi 
Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta 
Wejherowa ds. rozwoju miasta. - Płyty 
drogowe doskonale sprawdzają się 
wszędzie tam, gdzie konieczne jest 
utwardzenie drogi, aby umożliwić poru-
szanie się po niej pojazdom samocho-
dowym. Poza tym jest to ekologiczne 
rozwiązanie ponieważ nawierzchnia 
z płyt ażurowych pozwala na wsiąkanie 
wody opadowej w głąb nawierzchni. 
Ulica Techników kończy inwestycję 
polegającą na utwardzeniu dróg grunto-
wych w tej części miasta. Pozostaje do 
utwardzenia część ul. Podmiejskiej.
Dzięki inwestycji znacząco poprawiło się 
bezpieczeństwo i komfort życia miesz-

kańców tego rejonu miasta. Remont 
ulicy był możliwy dzięki zaangażowaniu 
radnej miasta Doroty Chodubskiej.
- Częste opady, roztopy, kurz uniemoż-
liwiały poruszanie się po ulicy – mówi 
Doroty Chodubskiej, wejherowska 
radna. - Płyty to najlepsze rozwiązanie, 
ponieważ obieg wody w przyrodzie jest 
zachowany. Dla nas mieszkańców kom-
fort mieszkania znacząco się poprawił. 
Szczególnie jeżeli chodzi o inwestycje 
drogowe, w tej części miasta pojawiły 
się nie tylko utwardzone ulice, ale progi 
spowalniające ograniczające prędkość, 

wydzielone miejsca dla pieszych. W tej 
dzielnicy możemy poczuć się już bardzo 
bezpiecznie.
Kończy się także utwardzanie ul. Ba-
czyńskiego w Śmiechowie.
- W ubiegłym roku rozpoczęliśmy ukła-
danie płyt na ul. Baczyńskiego, inwesty-
cja będzie kontynuowana po zakończe-
niu sezonu grzewczego – mówi Beata 
Rutkiewicz. - Nie mogliśmy tego zrobić 
szybciej, bo konieczne było zaizolowa-
nie istniejącego kanału ciepłowniczego, 
którego właścicielem jest OPEC.
Źródło: UM Wejherowo

ul. tecHników w wejHeRowie z utwaRdzoną 
nawieRzcHnią dRoGową
wejHeRowo | ulica techników w wejherowie została utwardzona płytami drogowymi. koszt tej inwestycji to ok. 70 tys. 
zł. wykonawcą kolejnej ulicy utwardzonej płytami drogowymi był zuk sp. z o.o. w wejherowie.

fot. UM Wejherowo
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Pierwszy z kierowców został zatrzymany 
nocą do kontroli w Redzie na ul. Gniewow-
skiej. Wobec niego policjanci przeprowa-
dzili badanie trzeźwości, które wykazało 
1,5 promila alkoholu. Kierowcę forda czeka 
rozprawa w sądzie.
Do kolejnego zatrzymania doszło w Rumi 
na ul. Dębogórskiej, gdzie uwagę policjan-
tów zwrócił kierujący hulajnogą elektrycz-
ną. Po sprawdzeniu trzeźwości 25-latka, 
wynik wyniósł ok. 1,2 promila. Mężczyzna 
na miejscu został ukarany mandatem w 
wysokości 2500 zł.
Ostatniego nietrzeźwego kierującego za-
trzymano w Lubiatowie, gdzie przemiesz-
czał się rowerem w specyficzny sposób, 
który przykuwał uwagę. 47-latek miał ok. 
2 promili alkoholu w organizmie. Rowerzy-
stę również ukarano mandatem 2500 zł.
Źródło: KPP Wejherowo

tRzecH pijanycH kieRowców
Rumia | każdy z mężczyzn podróżował innym pojazdem, ale stanowili takie samo zagro-
żenie w ruchu drogowym. dwaj mężczyźni zostali ukarani mandatami, trzeci odpowie za 
swoje czyny przed sądem.

fot. pixabay.com

Do zderzenia fiata pandy i ciągnika rolniczego 
z przyczepą ciężarową doszło na skrzyżowaniu w Ku-
rowie. Na miejscu natychmiast pojawili się policjanci 
z wejherowskiej drogówki wraz z technikiem krymi-
nalistyki. W trakcie oględzin wykonano dokumenta-
cje fotograficzną oraz zabezpieczono obszar.

Obecnie policjanci pracują nad sprawą i usta-
lają przyczyny wypadku oraz jego okoliczności. 
Jak wstępnie ustalono na skrzyżowaniu doszło do 
zderzenia ciągnika rolniczego z naczepą oraz sa-
mochodu osobowego fiat panda. 45-letni kierow-
ca ciągnika rolniczego był trzeźwy. Ciężko ranna 

48-latka kierująca fiatem została przewieziona do 
szpitala.

Świadkowie wypadku proszeni są o kontakt z Ko-
mendą Powiatową Policji w Wejherowie. Szczegól-
nie proszony o kontakt jest kierowca samochodu 
ciężarowego marki DAF w kolorze białym, który 
znajdował się na miejscu zdarzenia. Zgłaszać moż-
na się po numerem 47 742 97 58 bezpośrednio do 
policjanta zajmującego się sprawą, bądź na numer 
sekretariatu 47 742 97 50 (w  godz. 7:30-15:30) lub 
mailowo komenda.wejherowo@gd.policja.gov.pl.

Źródło: KPP Wejherowo

Fiat zderzył się 
z ciągnikiem

KUROWO | Policjanci badający przyczyny zdarzenia dokładają sił by wy-
jaśnić wszelkie okoliczności. W tym celu proszą o kontakt osoby będące 
świadkami wypadku.
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Kierowca pod wpływem alkoholu, narkotyków 
oraz bez prawa jazdy sam przyjechał do dyżurnego 
straży miejskiej. Wpadł, bo został zarejestrowany 
jak wcześniej kierował pojazdem i wjechał po za-
kaz ruchu.

Dyżurny straży miejskiej w Wejherowie zauwa-
żył na ekranie miejskiego monitoringu kierowcę 
samochodu marki Toyota, który wjechał pod zakaz 
ruchu, zatrzymał się na ulicy Klasztornej, wysiadł 
z samochodu i udał się do siedziby SM. Tu na sa-
mym wejściu dyżurnemu oświadczył, że jest pod 
wpływem alkoholu oraz po zażyciu narkotyków. Nie 
zdawał sobie jednak sprawy, że był obserwowany 
przez dyżurnego i że monitoring zarejestrował jego 
jazdę samochodem.

Strażnicy mężczyznę wylegitymowali. Okazało 
się, że jest nim 45-letni mieszkaniec gminy Luzino. 
W związku z tym, że kierował w takim stanie pojaz-
dem, na miejsce wezwano policję drogową. Kierow-
ca został poddany badaniu na zawartość alkoholu 
w wydychanym powietrzu. Maił 1,32 promila alko-
holu. Przeprowadzono też u niego test na obecność 
narkotyków w organizmie.

W trakcie dalszych czynności ustalono, że kie-
rowca nie posiada uprawnień do kierowania pojaz-
dami, bo te decyzją Starosty zostały mu zatrzyma-
ne wcześniej. Teraz za wszystkie czyny, których się 
tego dnia dopuścił odpowie przed wejherowskim 
sądem.

Źródło: sm.wejherowo.pl
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Skruszony sprawca?
WEJHEROWO | W nocnych godzinach do dyżurnego wejherowskiej straży miejskiej przyszedł mężczy-
zna i od progu przyznał, że jest pod wpływem alkoholu oraz po zażyciu narkotyków.

Do przestępstwa doszło na początku maja. Policjan-
ci ustalili, że 36-letni mężczyzna wtargnął do miesza-
nia 60-latka w Rumi i zażądał oddania pieniędzy oraz 
kosztowności, grożąc przy tym pokrzywdzonemu 
nożem zabranym z kuchni i przedmiotem przypomi-
nającym broń palną. Chwilę później agresor uciekł 
z mieszkania, nie zabierając nic ze sobą.

Badaniem sprawy zajęli się kryminalni z Rumi, któ-

rzy złapali sprawcę i doprowadzili go do wejherow-
skiej komendy, gdzie spędził noc a następnie został 
przesłuchany. 36-latkowi postawiono zarzuty oraz 
postawiono przed sądem, który zasądził 3 miesięczny 
areszt dla sprawcy. Za przestępstwo rozboju z uży-
ciem niebezpiecznego przedmiotu grozi kara pozba-
wienia wolności na czas nie krótszy od 3 lat.

Źródło: KPP Wejherowo
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Wtargnął do mieszkania 
i groził właścicielowi nożem
RUMIA | Nad rozwiązaniem sprawy policjanci pracowali kilka dni, by w końcu złapać mężczyznę odpo-
wiedzialnego za próbę rozboju. Po przesłuchaniu go usłyszał zarzuty.
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Chociaż to końcowym gwizdku sędziego 
powody do radości mieli piłkarze z Wejhero-
wa, to początek meczu na Wzgórzu Wolności 
lepiej rozpoczęli przyjezdni. Arka II Gdynia 
już po 180 sekundach wyszła na prowadzenie. 
Gościnny dla swoich rywali okazał się Damian 
Lisiecki, któremu to przypisano bramkę sa-
mobójczą. I takim wynikiem zakończyło się 
pierwsze 45. minut.

Stracony gol nie podłamał jednak skrzydeł 
wejherowianom i druga odsłona spotkania 
należała do zawodników trenera Grzegorza 
Lisewskiego. Najpierw w 52. min. do wyrów-
nania doprowadził Maciej Leske, a w 70. min. 
na prowadzenie WKS wyprowadził Mateusz 

Dampc. Drużynę rezerw Arki w doliczonym 
czasie dobił defensywny pomocnik żółto-czar-
nych Mohamed Doumbouya, który ustalił re-
zultat spotkania.

Wejherowski zespół w grupie mistrzowskiej 
zajmuje 8. miejsce z dorobkiem 38. punktów. 
Natomiast z 4. pozycją pożegnał się Wikęd Lu-
zino, który w minionej serii spotkań przegrał 
z liderem tabeli Gedanią Gdańsk 0:1.

- Mecz przegrany i bez punktów, ale satysfak-
cję przynosi dobra gra naszego zespołu na tle 
lidera rozgrywek. Przede wszystkim w drugiej 
połowie, gdzie zaczęliśmy wyraźnie przeważać. 
Tworzyliśmy wiele składnych akcji na tle do-
brze zorganizowanej obrony Gedanii. Ta z kolei 

odpowiadała niebezpiecznymi kontrami, po 
dwóch z nich bardzo dobrze interweniował An-
toni Kichman – podsumował spotkanie w swo-
ich mediach społecznościowych Wikęd Luzino.

Gryf Wejherowo – Arka II Gdynia 3:1 (0:1)
Bramki: Maciej Leske (52), Mateusz Dampc 

(70), Mohamed Doumbouya (90+3) – Damian 
Lisiecki (3 - samobój)

Gryf: Wika – Szymański, Kwidziński (85 
Goyke), Poręba (46 Leske), Godlewski (67 Do-
umbouya), Baranowski (67 Wiśniewski), Ma-
tejek, Panek, Lisiecki, Jahn, Dampc (82 Czaja),

Arka II: Otchenashenko – Parulski, Szymań-
ski (60 Baranowski), Mirończuk, Skręta, Za-
marripa (66 Romanik), Przyborowski, Rusnak, 
Capar (46 Pieńczykowski), Nawrocki (60 Ab-
bott), Faltyński

Gedania Gdańsk – Wikęd Luzino 1:0 (1:0)
Bramka: Wojciech Zyska (16)
Wikęd: Kichman - Gawron, Kostuch, Ma-

szota - Górniak (64. Wiczkowski), Regulski, 
Mienik (83. Hirsch), Skurat (46. Opłatkowski), 
Borski (77. Zaworski) - Siemaszko, Dąbrowski

W grupie spadkowej Orkan Rumia podzielił 
się punktami z GKS Kowale. Na boisku GKS 
padło aż osiem bramek. Rumianie wszystkie 
swoje gole zdobyli w pierwszej połowi. Na listę 
strzelców wpisali się Dawid Kowalski (16, 18 
min.), Kacper Kiełb (40 min.) i Mikołaj Cie-
cierski (43 min.). I na przerwę Orkan schodził 
prowadząc 4:1. Ostatecznie mecz zakończył się 
remisem 4:4. Rumiane zajmują przedostatnie 
miejsce w tabeli.

Cztery gole gryfitów
PIŁKA NOŻNA | Maciej Leske, Mateusz Dampc oraz Mohamed Doumbouya zostali bohaterami 
WKS Gryfa Wejherowo w zwycięskim meczu z rezerwami Arki Gdynia. Gryfici przed własną publicz-
nością pokonali drugi zespół Arki w meczu 26. kolejki IV ligi.

Pogoda bardzo dopisała, słońce 
tylko podgrzewało atmosferę. Trasa 
jaką przygotowano dla zawodników 
była kręta z podbiegami i różnoraka 
nawierzchnią, jednak każdy uczestnik 
dał z siebie wszystko.
W kategorii Igrzysk Dziewcząt 
w rocznikach 2009/2010 wystartowały 
uczennice z SP Bolszewo. Po zaciekłej 
rywalizacji już od startu udało im się 
wywalczyć 6 miejsce w klasyfikacji 
ogólnopolskiej swojego rocznika.
-Na linii startu ok 100 zawodniczek, 
tych najlepszych w Polsce, a wśród 
nich zdolne i waleczne dziewczynki 
z SP Bolszewo. Trasa jak na przełaje, 
kręta z podbiegami. Jednym słowem 
wymagająca. Dziewczynki dobiegły 
do mety i padły, było widać, że serce 
zostawiły na trasie. Długo trwało za nim 
doszły do siebie. Wracamy z Alek-

sandrowa Łódzkiego w przekonaniu, 
ze jest to olbrzymi sukces naszych 
biegaczek. W imieniu drużyny jeszcze 
raz dziękujemy za pomoc finansową 
Gminie Wejherowo i naszej szkole, bez 
której by nas tu nie było. - informuje 
Pani Joanna Syska, trener zawodniczek 
i nauczycielka wf w SP w Bolszewie.
Pierwsze miejsce natomiast w klasyfika-
cji Licealiada Chłopców zajęła drużyna 
z PZS nr 4 w Wejherowie w rankingu 
ogólnopolskim. Drużyna z „Samocho-
dówki” wystąpiła w składzie: Jakub 
Godlewski, Igor Wiczkowski, Mikołaj 
Formella, Łukasz Stolz, Maciej Gawiński, 
Konrad Stawicki i Antoni Kubacki.
Dziewczyny z SP Bolszewo wystartowa-
ły w składzie: Martyna Budnik, Natalia 
Kobiela, Anna Kożyczkowska, Hanna 
Śpiewak, Zuzanna Ustarbowska, Nikola 
Weichbrodt i Julia Kielińska.

SukceS na oGólnopolSkicH dRużynowycH BieGacH pRzełajowycH
BieGi pRzełajowe | do finałów dostały się drużyny z naszego powiatu, zajmując wysokie miejsca w rankingu ogólnopolskim. zawody odbywały się w aleksandrowie łódzkim.
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Przed turniejem nastąpiło losowanie grup, które potem grały w sys-
temie każdy z każdym. Zwycięzcą turnieju okazał się zespół Team Ma-
mut, który w wielkim finale pokonał Berlinki Barłomino 2-0, w meczu 
o III miejsce El Professional pokonał Bez Nazwy 1-0.

Kolejne sportowe emocje już w 13 maja, od godziny 17:00, gdzie na 
orliku w Kębłowie odbędzie się następny turniej.

Tabela po pierwszym turnieju:
1. Team Mamut 10 pkt
2. Berlinki Barłomino 9 pkt
3. El Professional 8 pkt
4. Bez Nazwy 7 pkt
5. FC Ulani 6 pkt
6. Diabełki 5 pkt
7. Milwino 4 pkt
8. FC Gościcino 3 pkt
9. Milwino Academy 2 pkt
10. Zelewo 1 pkt
Impreza została dofinansowana przez gminę Luzino a jej organizato-

rem był Adam Olejniczak.
Źródło: GOSRiT Luzino

Dzikie Drużyny 
w Kębłowie
PIŁKA NOŻNA | Na Boisku Sportowym w Kębłowie, odbył się pierwszy 
z czterech turniejów Kaszebe Cup dla „Dzkich Drużyn”, w którym zgłosiło 
się aż 10 zespołów.
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Rywalizacja odbywała się w ramach 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej dziewcząt 
i chłopców roczników 2007-2008. 
Zawodnicy konkurowali w różnego 
rodzaju biegach, skokach i rzutach. 
Najlepsi zostali udekorowani medala-
mi i zakwalifikowali się do zawodów 
powiatowych, gdzie będą reprezento-
wali Redę. Wygrane w poszczególnych 
konkurencjach wyglądały następująco:
Bieg na 100m - Chłopcy: Aleksander 
Bojanowski (SP3) 12,57s, Dziewczęta: 
Julia Żylla (ZSP 1) 12.66s
Sztafeta 4 x 100m chłopców: repre-
zentacja SP4 (Oskar Burchardt, Ra-
dosław Kwiatkowski, Jakub Giergiele-
wicz, Gracjan Ziemiańczyk) 0.51.66 s
Bieg na 300m – Chłopcy: Oliwier Mo-
carski (SP3) 44,29s, Dziewczęta: Alek-
sandra Gomułka (ZSP 1) 1.06,55 min

Bieg na 600m – Chłopcy: Jakub Dylak 
(ZSP) 12.24 min, Dziewczęta: Oliwia 
Zabrocka (SP3) 1.59 min
Bieg na 1000m – Chłopcy: Gracjan 
Ziemiańczyk (ZSP1)3,55 min, Dziew-
częta: Dominika Ruta (ZSP1)
Skok wzwyż – Chłopcy: Szymon Gda-
nietz (ZSP 1) 1,58m, Dziewczęta: Nikola 
Tarnowska (SP3) 1.21 m
Skok w dal - Chłopcy: Szymon Zbróg 
(ZSP1) 5.08m, Dziewczęta: Julia Żylla 
(ZSP1)4.60m
Pchnięcie kulą - Chłopcy 5kg: Radosław 
Kwiatkowski (ZSP1) 9.34m, Dziewczęta 
3kg: Martyna Pouch (SP3) 9.02m
Rzut oszczepem - Chłopcy 600g: 
Oskar Burchardt (ZSP)1 34,40m, 
Dziewczęta 500g: Pola Gazecka 
(ZSP1)17.40m
źródło: UM w Redzie

Szkolne zmaGania lekkoatletyczne
lekkoatletyka | 6 maja od godziny 10.00, na stadionie lekkoatletycz-
nym miejskiego ośrodka Sportu i Rekreacji w Redzie odbyły się miejskie 
zawody w indywidualnej la.

fot. UM w Redzie

Rumianin chce przepłynąć Loch Ness
PŁYWANIE | Jako jedenasty Polak w historii przepłynął kanał La Manche. Przed sobą rumianin, pływak zimowy i sportowiec ekstremalny postawił 
kolejny cel. Piotr Biankowski zmierzy się z Loch Ness.

Słodkowodne jezioro położone 
w Szkocji o długości około 37 kilo-
metrów. Loch Ness jest drugim co do 
wielkości szkockim jeziorem, ma po-
wierzchnię 56,4 km kw, ale ma najwięk-
szą objętość dzięki swojej głębokości. 
W najgłębszym miejscu mierzy ono 
226 metrów. Właśnie z tym akwenem 
zamierza zmierzyć się rumski sporto-
wiec ekstremalny Piotr Biankowski. 

- Już w lipcu tego roku, jako pierw-
szy Polak w historii podejmę próbę 
przepłynięcia wpław jednego z 13 naj-
straszniejszych - według Marathon 
Swimming Hall of Fam oraz najbardziej 
„potwornych" jezior - Loch Ness, które 
zaraz po Loch Lomond jest najwięk-
szym oraz najgłębszym jeziorem Szkocji 

- w najgłębszym miejscu osiąga ponad 
230m głębokości. Odległość do poko-
nania do ponad 37 km a temperatura 
wody oscylować będzie pomiędzy 15 
a 17 stopniami Celsjusza – mówi Bian-
kowski. - Drugą przeprawą będzie paź-
dziernikowy Maraton 20 mostów wokół 
wyspy Manhattan w Nowym Jorku. Ma-
raton ten zaliczany jest do World's Top 
100 Island Swims oraz wchodzi w skład 
potrójnej Korony Pływania, wraz z Ka-
nałem La Manche oraz Kanałem Ca-
talina – powiedział podczas spotkania 
w w Hotelu Kuracyjnym w Gdyni Orło-
wie pływak zimowy.

Długość maratonu, do którego przy-
mierza się nasz pływak, to 49.5 km. Na 
trasie znajdują się trzy główne rzeki 

- East River z Mostem Brooklińskim 
w okolicy dzielnic Brooklyn i Queens, 
rzeka Harlem pomiędzy Manhatta-
nem a Bronxem oraz potężna rzeka 
Hudson, oddzielającą Manhattan od 
stanu New Jersey z widokiem na Wa-
shington Bridge.

Przypomnijmy, że w lipcu 2021 roku 
Biankowski przepłynął kanał La Man-
che. Dokonał tego jako jedenasty Polak 
w historii. Dodajmy, że jako pierwszy 
kanał La Manche przepłynął kapitan 
Mathew Webb w 1875 roku. Do tej 
pory tego wyczynu dokonało 1698 
osób z całego świata. Przepłynięcie 
kanału to wciąż jedno z największych 
współczesnych wyzwań, nazywane jest 
„pływackim Everestem”. fo
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