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LUZOWANIE OBOSTRZEŃ

Znamy termin III etapu luzowania obostrzeń nałożonych 
przez rząd w związku z epidemią. Najważniejsze zmiany 
to otwarcie lokali gastronomicznych oraz zakładów fryzjer-
skich i kosmetycznych. Ale są też inne – choćby taka, że 
środkami komunikacji miejskiej będzie mogło podróżować 
więcej pasażerów jednocześnie.
str. 3

EPIDEMIA A GOSPODARKA

Marszałek Struk, marszałek wo-
jewództwa pomorskiego, w wy-
wiadzie dla naszej gazety mówi 
o kryzysie, wywołanym pandemią 
koronawirusa. - To największy kry-
zys gospodarczy w historii wolnej 
Polski, potrzebna jest mobilizacja 
– uważa marszałek.
str. 5

DZIECI JUŻ W PRZEDSZKOLACH

Przedszkola i oddziały przedszkol-
ne w szkołach podstawowych pro-
wadzonych przez gminę miasta 
Wejherowa wznowiły działalność 
w miniony poniedziałek, 11 maja. 
Jest to zgodne z decyzją rządu 
i wydanymi zaleceniami w zakre-
sie bezpieczeństwa.
str. 6
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Historyczny sukces

Od nowego roku akademickiego 
2020/2021 w KPSW w Wejherowie ru-
szają studia pielęgniarskie. To efekt po-

rozumienia zawartego w zeszłym roku 
pomiędzy Kaszubsko-Pomorską Szkołą 
Wyższą w Wejherowie oraz m.in. spółką 

Szpitale Pomorskie i Powiatem Wejhe-
rowskim. 

– Bardzo się cieszę, że po wielu latach 

w Wejherowie będą mogły kształcić się 
przyszłe pielęgniarki – zaznacza Staro-
sta Wejherowski Gabriela Lisius. – To 
zawód bardzo potrzebny, perspekty-
wiczny i dający pewne zatrudnienie. 
W naszym regionie, podobnie jak w ca-
łej Polsce brakuje kadry pielęgniarskiej, 
dlatego samorząd od pewnego czasu 
zabiegał o uzupełnienie oferty edukacyj-
nej i utworzenie właśnie tego kierunku. 
W sąsiedztwie KPSW w Wejherowie 
funkcjonuje Powiatowy Zespół Szkół 
Policealnych im. Zdzisława Kieturakisa, 
w którym  uczą się przyszli opiekunowie 
medyczni i to dla nich szansa, aby mo-
gli się przekwalifikować i zdobyć wyższe 
wykształcenie. 

Studia na kierunku pielęgniarstwo po-
trwają trzy lata, będą realizowane w sys-
temie dziennym i zaocznym i zakończą 
się dyplomem licencjata. Zajęcia prak-
tyczne obywać się będą m.in. w szpita-
lach w Wejherowie, Gdyni i Gdańsku, 
ośrodkach zdrowia oraz domach pomo-
cy społecznej.

– Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa 
w Wejherowie jest obecnie jedyną uczel-
nią niepubliczną w Obszarze Metropoli-
talnym Gdańsk – Sopot – Gdynia, która 
posiada w swojej ofercie ten kierunek. 

Muszę zaznaczyć, że nie udałoby się tego 
osiągnąć bez pomocy Starostwa Powia-
towego w Wejherowie, a zwłaszcza oso-
bistego wsparcia Pani Starosty Gabrieli 
Lisius – podkreślił  Kanclerz KPSW 
w Wejherowie Rafał Gierszewski, dzię-
kując za pomoc w utworzeniu studiów 
pielęgniarskich.

Warto przypomnieć, że w zeszłym roku 
wejherowska szkoła wyższa otrzymała 
akredytację Ministra Zdrowia na prowa-
dzenie tego kierunku. Zanim jednak to 
nastąpiło placówka musiała spełnić okre-
ślone standardy, które zostały  ocenione 
przez specjalną komisję. W rezultacie 
KPSW w Wejherowie otrzymało Cer-
tyfikat, który jest efektem oceny jakości 
kształcenia i osiągnięć szkoły. 

– Zachęcam do podjęcia nauki w Ka-
szubsko-Pomorskiej Szkole Wyższej 
w Wejherowie, a także do późniejszego 
podejmowania pracy w szpitalach na te-
renie naszego regionu – mówi Starosta 
Wejherowski Gabriela Lisius.

Nabór rozpocznie się w połowie maja. 
Dla studentów  przygotowano 70 miejsc. 
Szczegółowe informacje na temat rekru-
tacji można znaleźć na stronie interneto-
wej KPSW w Wejherowie. 

/raf/

Nabór na studia pielęgniarskie
POWIAT | Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie uzyskała akredytację Mini-
stra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie studiów pierwszego stopnia o profilu 
praktycznym na kierunku pielęgniarstwo. W połowie maja rozpoczyna się rekrutacja. 
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- Od dziecka 
mieszkam 
w Redzie. 
Ukończyłem 
technikum 
informatycz-
ne i zawsze 
bardzo lubi-
łem zajmować 
się naprawą 
sprzętu kom-
puterowego 
i wszelkiej 
elektroniki 
– mówi pan 
Krzysztof. – 
Gdy w czasie 
epidemii 
zamknię-
to szkoły, 
pomyślałem, 
że mógłbym 

wykorzystać moje umiejętności dla tych, którzy nie mają 
odpowiedniego sprzętu, ponieważ dzieci muszą się uczyć.
Na lokalnych grupach facebookowych pan Krzysztof 
umieścił post, że w czasie koronawirusa organizuje zbiórkę 
sprzętu dla rodzin. Z tego, co zebrał, przez półtora mie-
siąca udało mu się zbudować kilka laptopów i 6 zestawów 
komputerowych z klawiaturą, myszką i monitorem. Gotowy 
sprzęt trafił za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Redzie do najbardziej potrzebujących.
- Dziękuję wszystkim, znajomym i nieznajomym, za wszyst-
kie części, które udało się zebrać. Czasu nie mam za wiele, 
bo pracuję zawodowo i poświęcam czas żonie i synkowi. 
Ale wszystkie wolne chwile wykorzystuję teraz na naprawę 
i przygotowywanie komputerów dla potrzebujących, co jest 
ogromną satysfakcją. Serdecznie pozdrawiam i dziękuję za 
pomoc, bo to zasługa wszystkich nas, mieszkańców, że to 
się po prostu udało.

Pomaga, naPrawiając 
komPutery dla uczniów
reda | w czasie pandemii koronawirusa nie brak ludzi, 
którzy chcą bezinteresownie pomóc innym. jedna 
z takich osób jest krzysztof składanek, mieszkaniec redy.

Miasto 30 lat temu a dziś
WEJHEROWO | Urząd Miejski w Wejherowie z okazji 30-lecia samorządu zaprasza wszystkich 
miłośników fotografii do udziału w zabawie pod hasłem „Wejherowo 30 lat temu a dziś”. 

Może w niej wziąć udział każdy, kto posiada 
w swoich lub rodzinnych zbiorach zdjęcie Wej-
herowa z lat 90-tych lub starsze i wykona w tym 
samym miejscu zdjęcie stanu obecnego.

Organizatorzy zabawy fotograficznej chcą 
zebrać chwile zatrzymane w kadrze i przypo-
mnieć, jak Wejherowo wyglądało w przeszło-
ści, a jednocześnie pokazać zmiany jakie zaszły 
w mieście na przestrzeni tych lat. Mile widziane 
zwłaszcza stare zdjęcia z życia miasta, a także jego 
mieszkańców. Owe 30 lat ma charakter symbo-
liczny. Nie jest istotne czy jest to zdjęcie z roku 
1960, 1980, 1990 czy np. 1993. Chodzi o ukaza-
nie fragmentu miasta jakie było, a jak wygląda 
obecnie, i ludzi w nim żyjących. Zbiórka archi-
walnych fotografii posłuży do wspólnego świę-
towania 30. rocznicy samorządu terytorialnego. 
Być może dzięki tej zabawie uda się stworzyć 
galerię fotograficzną w internecie, którą będzie 
można obejrzeć w każdej chwili nie wychodząc 
z domu, lub w formie wydawnictwa.

- Zachęcamy wszystkich mieszkańców do 
przejrzenia swoich domowych archiwów i al-
bumów w poszukiwaniu zdjęć związanych 

z historią naszego miasta– mówi Arkadiusz 
Kraszkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa. 
- Często nawet nie zdajemy sobie sprawy, jaką 
wartość mają nasze fotografie, gdzie w tle wi-
dać miasto, a czasem w tle lokalne wydarzenia. 
Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy. 

Zdjęcia cyfrowe (stare - można zeskanować 
lub sfotografować lustrzanką lub smartfonem – 
chodzi o ostrość i dobrą jakość) należy nadsyłać 
na adres foto@wejherowo.pl w terminie do 25 
maja 2020 r. W miarę możliwości warto podać 
rok wykonania zdjęcia. Dla osób, które nadeślą 
zdjęcia przewidziane są nagrody niespodzian-
ki. Na życzenie autora zdjęć w publikowanej 
galerii lub wydawnictwie zamiast imienia i na-
zwiska - w celu ochrony danych osobowych, 
można zamieścić tylko imię i wiek (np. Bartek 
lat 12) lub pseudonim. Dodatkowo należy załą-
czyć zgodę na publikację (wzór znajduje się na 
stronie internetowej miasta).

Zbiórka starych fotografii posłuży do wspól-
nego świętowania 30. rocznicy samorządu te-
rytorialnego.
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gm. wejHerowo | wielki sukces 
ucznia mateusza dziadowicza.

Na Wydziale Historii Uniwersytetu 
Adama Mickiewicza w Poznaniu 
odbyły się eliminacje centralne 
I Ogólnopolskiej Olimpiady Histo-
rycznej Juniorów. Do finału dostał 
się Mateusz Dziadowicz, uczeń 
klasy VII f, dla którego historia jest 
wielką pasją.
Organizatorem Olimpiady jest Pol-
skie Towarzystwo Historyczne, pod 
patronatem Ministerstwa Edukacji 
Narodowej. W finale uczestniczyło 46 
uczniów z całej Polski. W uroczystym 
podsumowaniu i wręczeniu nagród 
wzięli udział: wiceminister Edukacji 
Narodowej, Maciej Kopeć, wiceprezes 
Polskiego Towarzystwa Historyczne-
go, prof. Tomasz Schramm, prorektor 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, prof. Beata Mikołajczyk, 
członkowie Komitetu Głównego 
Olimpiady oraz licznie zgromadzeni 
nauczyciele i rodzice finalistów. Ma-
teusz Dziadowicz zdobył 94 punkty 
na 100 możliwych i zajął I miejsce 
oraz uzyskał tytuł laureata Olimpiady. 
To najwyższe osiągnięcie naukowe 
w historii szkoły. Ponadto Mateusz 
w ub. roku szkolnym uzyskał tytuł 
laureata Wojewódzkiego Kuratoryj-
nego Konkursu z Historii. Tytuł ten 
w roku szkolnym 2018/2019 uzyskał 
również jego brat, Piotr. Razem są 
uczniami tej samej klasy. W tym 
roku szkolnym Mateusz kolejny raz 
został laureatem Wojewódzkiego 
Kuratoryjnego Konkursu z Historii. 
Ponadto zajął II miejsce i uzyskał 
tytuł laureata w X Wojewódzkim Kon-
kursie Historycznym „Sierpień 80”. 
Opiekunem Mateusza jest nauczy-
cielka historii, Katarzyna Błędzka. 
/UGW/
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Zakład Usług Komunalnych w Wejhe-
rowie Sp. z o.o. od 11 maja br. ponownie 
otworzył Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych. PSZOK będzie 
czynny od poniedziałku do piątku od 
godz. 7:00 do godz. 15:00.
W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców 

oraz naszych klientów związane z za-
grożeniem rozprzestrzeniania się korona 
wirusa na PSZOK będą obowiązywać 
nowe zasady przyjmowania odpadów.
Najważniejsze zasady przyjmowania od-
padów w czasie epidemii koronawirusa:
- obowiązek noszenia maseczek i ręka-

wiczek przez klientów;
- na terenie może znajdować się jeden 
klient/jeden samochód;
- zakaz korzystania z PSZOK osobom 
przebywającym na kwarantannie;
- do PSZOK należy przywieźć wcześniej 
wysegregowane odpady;
- Przypominamy, że rozładunek leży po 
stronie Klienta;
Więcej na stronie www.wejherowo.pl. 
/raf/

Zmiany wprowadzone będą od poniedziałku. 
Zapowiedział to podczas środowej konferencji 
premier Mateusz Morawiecki. Najważniejsze 
zmiany to otwarcie lokali gastronomicznych 
oraz zakładów fryzjerskich i kosmetycznych. 
Ale są też inne – choćby taka, że środkami ko-
munikacji miejskiej będzie mogło podróżować 
więcej pasażerów jednocześnie (tyle, ile wynosi 
30 proc. miejsc siedzących i stojących). 

Jeśli chodzi o lokale gastronomiczne, to bę-
dzie można z nich korzystać, ale z ogranicze-
niem ilości klientów do 1 na 4 metry kw. (sto-
liki będą musiały być ustawione w odległości 

minimum 2 metrów od siebie). Premier zachę-
cił też do otwierania ogródków. 

Co do zakładów fryzjerskich i kosmetycz-
nych – Morawiecki „zaapelował o rozwagę”: - 
Niech to będzie umawianie się przez internet 
czy telefon na konkretne godziny, żeby nie 
gromadzili się ludzie, tylko żeby dystansowa-
nie społeczne i odpowiednia higiena mogła być 
tam utrzymana - powiedział.

Co dokładnie przewiduje trzeci etap luzowa-
nia obostrzeń, przedstawiony przez premiera? 

- otwarcie zakładów fryzjerskich i kosme-
tycznych z zachowaniem rygoru sanitarnego

- uruchomienie lokali gastronomicznych 
(obowiązują ograniczenia co do ilości klien-
tów)

- zwiększenie limitu osób w transporcie pu-
blicznym – jednocześnie podróżować może tyle 
osób, ile wynosi 30 procent wszystkich miejsc 
stojących i siedzących dla danego pojazdu

- wznowienie zajęć praktycznych w szkołach 
policealnych

- otwarcie sal gimnastycznych 
- większa ilość osób jednocześnie przeby-

wających na otwartych boiskach i innych ze-
wnętrznych obiektach sportowych 

- wznowienie działalności kin plenerowych 
(w tym samochodowych), a także wznowienie 
prac, prób i ćwiczeń na planach filmowych

- zwiększenie maksymalnej liczby wiernych 
przebywających w miejscu sprawowania kultu 
religijnego (maksymalnie jedna osoba na 10 
metrów kw.) - ta zmiana będzie obowiązywać 
już od najbliższej niedzieli 17 maja)

- zniesienie zakazu poruszanie się dziecka 
poniżej 13 z osobą dorosłą

Natomiast na kolejny poniedziałek - 25 maja 
– premier zapowiedział wznowienie zajęć opie-
kuńczo-dydaktycznych w klasach 1 - 3 oraz 
umożliwienie prowadzenia konsultacji dla ma-
turzystów w szkołach średnich.

Kontrole na granicy kraju zostały przedłużo-
ne do 12 czerwca.

Minister zdrowia na konferencji podkreślił, 
że nadal konieczne jest zachowywanie dy-
stansu społecznego oraz noszenie maseczek 
ochronnych. 

Rafał Korbut

Parkingi miejskie 
wciąż bez opłat

Do fryzjera i restaurac ji
POWIAT | Znamy termin III etapu luzowania obostrzeń nałożonych przez rząd w związku z epidemią.

OgłOszenie 128/2020/DB

OGŁOSZENIE 
Burmistrza Miasta Rumi

Burmistrz Miasta Rumi informuje, że stosownie 
do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 
z 2020r. poz. 65 z późn. zm.) oraz zarządzenia 
nr 635/135/2020 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 
08.05.2020r., w siedzibie Urzędu Miasta Rumi 
przy ul. sobieskiego 7, wywieszony został, na 
okres 21 dni, wykaz obejmujący nieruchomości 
położone w Rumi, stanowiące własność i będące 
we władaniu gminy Miejskiej Rumia, przezna-
czone do dzierżawy w formie bezprzetargowej. 
Przedmiotowy wykaz zamieszczony został 
również na stronie internetowej Urzędu Miasta 
Rumi: http://bip.rumia.pl/

Rumia, 08.05.2020r.

INFORMACJA

zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami 
(tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 65 ze zm.)

Starosta Wejherowski 
informuje,

że w siedzibie starostwa Powiatowego w Wej-
herowie, ul. 3 Maja 4 oraz na stronach interne-
towych: www.bip.powiatwejherowski.pl, www.
powiatwejherowski.pl, www.uwgdansk.ssdip.
bip.gov.pl zamieszczono, przez okres 21 dni, 
wykaz nr Vii/2020 nieruchomości, stanowiących 
własność skarbu Państwa, położonych w Redzie 
i Wejherowie, przeznaczonych do zbycia.

Wykaz wywieszono w dniu 15 maja 2020 r.Ru-
mia, 08.05.2020r.

OgłOszenie 125/2020/DBOgłOszenie 129/2020/DB

WEJHEROWO | Decyzją prezydenta płatne miejskie parkingi w Stre-
fie Płatnego Parkowania nadal pozostaną bezpłatne do odwołania.

Przypomnijmy, że w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców związane 
z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa, Urząd Miejski od 
16 marca br. nie pobiera opłat za parkowanie na parkingach admini-
strowanych przez Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych 
w Strefie Płatnego Parkowania.

- Podróż własnym samochodem, do której zazwyczaj zniechęcamy 
mieszkańców, tym razem wydaje się bezpieczniejsza – mówi Beata 
Rutkiewicz, zastępca Prezydenta Miasta Wejherowa. – Zawieszenie 
poboru opłat w czasie epidemii ma na celu umożliwienie i zachęcenie 
do poruszania się, np. w celu dojazdu do pracy, własnym autem tym 
osobom, które zazwyczaj z uwagi m.in. na koszt parkowania korzystają 
z komunikacji miejskiej oraz ograniczenie dotykania parkomatów.

/raf/

Tym razem tematem był zbliżający się Dzień Dziecka.
- Młodzi radni odpowiedzieli na prośbę Fabryki Kultury 
o podanie pomysłów na wydarzenia związane z Dniem 
Dziecka. – mówi Łukasz Kamiński, zastępca burmistrza 
Redy, do niedawna opiekun MRM - Po dłuższej dysku-
sji wypracowano dwie propozycje, które zostaną teraz 
przedstawione Fabryce. O szczegółach na pewno dowie-
my się wkrótce. 
Omawiano również bieżącą sytuację związaną ze zdalnym 
nauczaniem, przewidywanym otwarciem przedszkoli oraz 
rekrutacją do szkół średnich.
Młodzieżowa Rada Miejska została powołana  uchwałą 
Rady Miejskiej w Redzie i sprawuje funkcję konsultacyjną 
i doradczą przy Burmistrzu Miasta Redy. W Młodzieżowej 
Radzie zasiadają przedstawiciele szkół podstawowych 
i średnich, zabierając głos w sprawach dotyczących 
najmłodszych mieszkańców. Kadencja Rady trwa jeden 
rok. Obecna -  V kadencja rozpoczęła się w październiku 
ubiegłego roku. Warto przypomnieć, że obecny  Prze-
wodniczący MRM w Redzie Kajetan Kołodziejski zasiada 
w Radzie Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej 
przy Ministrze Edukacji Narodowej. 

młodzi radni miasta 
obradowali on-line

odPady znów oddasz w Punkcie

reda | mimo wciąż trwającej pandemii koronawirusa, 
młodzieżowa rada miejska w redzie nie zwalnia tempa. 
w ubiegły wtorek odbyła się - kolejna już - sesja online.

wejHerowo | Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - otwarty. 
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OgłOszenie 95/2020/DBOgłOszenie 115/2020/DB

Magdalenie 
Matuszak

Pani

Starosta Wejherowski 
Gabriela Lisius

i współpracownicy ze Starostwa Powiatowego 
w Wejherowie

Ojca
wyrazy głębokiego współczucia 

i słowa otuchy z  powodu  śmierci

OgłOszenie 127/2020/DB

W imieniu Zarządu Powiatu 
Wejherowskiego

składa

Dla ochrony czytelników i bibliotekarzy 
konieczne jest zachowanie procedur bezpie-
czeństwa epidemiologicznego, zgodnie z za-
leceniami Głównego Inspektora Sanitarnego. 

Jak wszędzie, tak i w redzkiej bibliotece za-
uważymy zmiany i ograniczenia. 

- Musimy ograniczyć liczbę osób prze-
bywających na terenie biblioteki  - mówi 

Bożena Natzke, dyrektor MBP w Redzie. 
– W filii głównej mogą przebywać cztery 
osoby, a w Mediatece - dwie. Czas pobytu 
czytelnika nie może przekraczać dziesięciu 
minut. Nie ma wolnego dostępu do półek, 
książki podaje tylko pracownik biblioteki. 
Przed przyjściem do biblioteki sugerujemy 
skorzystać z katalogu online. Zorganizowa-
liśmy też oddzielne stanowiska do zwrotu 
i wypożyczenia książek, a nasi czytelnicy 
obowiązkowo muszą mieć rękawiczki i ma-
seczki. Po powrocie z wypożyczenia, wszyst-
kie książki zostaną poddane przynajmniej 
72 godzinnej kwarantannie. 

W związku z pandemią, redzka biblioteka 
rezygnuje z niektórych usług. Do odwołania 
w bibliotece nie będzie można wypić kawy, 
zrobić ksero, skorzystać z Internetu i zbio-
rów na miejscu.  Na otwarcie czytelni trzeba 
będzie poczekać do czwartego etapu odmra-
żania gospodarki. Wstrzymane jest też przyj-
mowanie darów od czytelników.

Miejska Biblioteka Publiczna w Redzie jest 
już czynna. Czytelnikom przypominamy 
o zmienionych godzinach otwarcia. W po-
niedziałki, wtorki, czwartki i piątki biblioteka 
jest czynna od 11 do 18, w środy od 9 do 16, 
w soboty i niedziele obie filie są nieczynne.

Biblioteka wznawia 
działalność po przerwie

REDA | Miejskie biblioteki mogą być już otwierane, po uprzednim spełnieniu ustanowionych zaleceń 
bezpieczeństwa i odpowiednim przygotowaniu placówek do funkcjonowania w czasie epidemii.

Na skraju wsi Łężyce znajduje się cmentarz żołnierzy Ra-
dzieckich i żołnierzy I Brygady Pancernej im. Bohaterów We-
sterplatte, poległych w marcu 1945 r. podczas wyzwalania 
ziemi wejherowskiej. Znajduje się tam 36 zbiorowych mogił, 
w których łącznie pochowanych zostało 4 281 żołnierzy.
Wydarzenie to choć odległe w czasie, wciąż jednak żywe 
w pamięci pokoleń, które były świadkami tamtych wydarzeń. 
To miejsce naznaczone krwią polskich i radzieckich żołnierzy, 
walczących o wolność. To właśnie w tym miejscu corocznie 
obchodzimy uroczystości upamiętnienia Dni Zwycięstwa.
8 maja hołd tysiącom żołnierzy oddali wójt gminy Wej-
herowo Henryk Skwarło oraz delegacje: sołectwo Łężyc, 
wraz z sołtys Aleksandrą Wołodin, przewodniczący Rady 
Kombatantów i osób Represjonowanych w Wejherowie Sta-
nisław Harasiuk, komendant doktor Krzysztof Zabiegliński 
prezes Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej 
RP, kierownik referatu oświaty Krzysztof Sapieha, prezes 
Stowarzyszenia Gospodarna Gmina Janusz Daniszewski, 
delegacja Kurkowe Bractwo Strzeleckie z Wejherowa.
Zapalone znicze, chwilowa zaduma, złożenie kwiatów 
i kilka słów od wójta gminy Wejherowo Henryka Skwarło 
to symbol naszej pamięci i zachęta do nieustannej troski 
o pokojowe współistnienie wszystkich narodów.
/UGW/

Hołd żołnierzom Poległym
łĘżyce | uroczystości upamiętnienia dni zwycięstwa. 

fot. Ug Wejherowo
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Trwa pandemia. Mamy nadal trudną 
sytuację medyczną. Ale zostawmy to 
na boku i  porozmawiajmy o gospo-
darce. Jak ocenia Pan przygotowaną 
przez rząd tarczę antykryzysową?

– Najlepiej ocenił ją sam rząd, ogłasza-
jąc po kilku dniach potrzebę wprowa-
dzenia Tarczy 2.0. Doceniam gotowość 
do autorefleksji. Byłbym jednak spo-
kojniejszy, gdyby zostały wprowadzone 
zapisy, o których od samego początku 
mówią przedsiębiorcy i samorządowcy, 
czyli praktycy. Tyle, że rząd naszych 
głosów nie słucha. Jeżeli działania mają 
być skuteczne muszą być proste i cel-
ne, tak żeby służyły odbiorcom, a nie 
dawały jedynie poczucie samozado-
wolenia pomysłodawcom. Nasze firmy 
potrzebują jak największego wsparcia 
w utrzymaniu płynności i w zachowa-
niu zatrudnienia. Musimy zmierzyć 
się z najpoważniejszym kryzysem go-

spodarczym w historii wolnej Polski. 
Rządzący muszą się na tym skoncen-
trować. Jest to dla mnie niepojęte, że 
najważniejsi ludzie w państwie zajmują 
się dziś wyborami prezydenckimi. Bez 
najmniejszego uszczerbku dla demo-
kracji – zgodnie z konstytucją – moż-
na je przełożyć do czasu opanowania 
kryzysu. Ratowanie naszych firm to być 
albo nie być naszej gospodarki.

Co robi samorząd?

– Mamy pełną mobilizację na wszyst-
kich poziomach samorządu teryto-
rialnego i we wszystkich instytucjach 
i jednostkach samorządowych.  Dzięki 
tej współpracy udało się w krótkim 
czasie zachęcić do decyzji zmniejsza-
jących obciążenia lokalnego biznesu. 
Chodzi m.in. o ulgi w czynszach w lo-
kalach komunalnych czy zwolnienia 
lub odroczenia w podatkach lokalnych. 

Samorząd województwa pomorskie-
go już zdecydował o przesunięciach 
w budżecie województwa na łączną 
kwotę 130 mln zł,  aby zasilić szpitale 
czy wesprzeć przedsiębiorców poprzez 
uruchomienie pożyczek z zerowym 
oprocentowaniem. Dobra współpraca 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy z po-
wiatowymi urzędami też przynosi 
efekty. Pracownicy tych urzędów są 
bowiem na pierwszej linii współpracy 
z przedsiębiorcami.

Nie tak dawno rząd mówił o centra-
lizacji, a może nawet likwidacji urzę-
dów pracy.

– A my pytaliśmy: czy jeżeli w jakiejś 
miejscowości dawno nie było pożaru, 
to należy zlikwidować straż pożarną? 
Dzisiaj widzimy jak bardzo są po-
trzebni ci „strażacy z urzędów pracy”. 
Znakomita część funduszy adresowa-

nych do przedsiębiorców trafia za po-
średnictwem Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy i Powiatowych Urzędów Pracy 
do firm. Dzięki nim już dzisiaj może-
my mówić o tysiącach pracowników, 
którzy mają zabezpieczone środki do 
życia. Należy przy tym zauważyć, że 
narzędzia, którymi się posługują nie 
są jeszcze doskonałe, są testowane 
w boju. A przepisy i ich interpretacje 
ulegają dynamicznym zmianom. Po 
drugiej stronie znajduje się przedsię-
biorca ze wszystkimi swoimi obawa-
mi, zobowiązaniami, niepewnością 
jutra, często niezrozumieniem zawi-
łych przepisów czy przesadnie rozbu-
dowanych procedur.

Na co mogą liczyć przedsiębiorcy?

– Uruchomionych jest kilka form 
wsparcia. W Wojewódzkim Urzędzie 
Pracy można skorzystać z dofinanso-
wania kosztów wynagrodzeń w przy-
padku przestoju ekonomicznego lub 
obniżonego czasu pracy. W urzędach 
powiatowych na pomoc w pokryciu 
części kosztów prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej mogą liczyć 
samozatrudnieni. Natomiast mikro, 
mali i średni przedsiębiorcy oraz or-
ganizacje pozarządowe mogą otrzy-
mać dofinansowanie części kosztów 
wynagrodzeń pracowników oraz 
należnych od nich składek na ubez-
pieczenie społeczne. Ponadto, mikro 
przedsiębiorcy mogą liczyć na po-
życzki w wysokości 5 tys. zł z szansą 
na umorzenie.

Jak to wygląda w liczbach?

– Na mój wniosek zostały urucho-
mione środki z rezerwy Funduszu 
Pracy w łącznej wysokości 71 mln zł. 
Środki te przekazane z ministerstwa 
pracy, za pośrednictwem Wojewódz-
kiego Urzędu Pracy, trafiły PUP-ów 
i są przeznaczone na dofinansowanie 
wynagrodzeń i pokrycia części kosz-
tów działalności prowadzonej przez 
samozatrudnionych. Dodatkowo, na 
mój wniosek, powiatowe urzędy otrzy-
mały środki w wysokości 63 mln zł po-
chodzące również z Funduszu Pracy, 
które są przeznaczone na pożyczki.

Dochodzą do tego działania prowa-
dzone bezpośrednio przez Wojewódzki 
Urząd Pracy. Dane liczbowe i anga-
żowane kwoty zmieniają się każdego 
dnia, około 70 proc. wniosków ma ja-
kieś niedociągnięcia. Jednak tam, gdzie 
zawodzi elektronika, pojawiają się pra-
cownicy WUP, którzy pomagają przed-

siębiorcom w ich poprawieniu. Do tej 
pory 75 wniosków trafiło do wypłaty. 
Szacowana wartość pomocy, ze wzglę-
du na liczbę złożonych do dzisiaj wnio-
sków, stanowi łączną kwotę ponad 114 
mln zł.  Z tego ponad 40 mln zł dotyczy 
przestoju ekonomicznego, a ponad 73 
mln zł obniżonego czasu pracy.

Ile miejsc pracy w ten sposób uda się 
uratować?

– Złożone wnioski dotyczą prawie 
32 tys. pracowników, ale te dane nie 
są jeszcze precyzyjne. Urząd cały czas 
je uaktualnia.

Jak WUP radzi sobie z natłokiem do-
datkowej pracy?

– Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy  Joanna Witkowska wraz z ze-
społem podjęła wiele ponadstandar-
dowych działań. Jednym z nich jest 
uruchomienie infolinii, która już ob-
służyła tysiące rozmów. Pamiętajmy, 
że to niestety wciąż początek. Liczba 
wniosków rośnie, bo rośnie liczba 
firm decydujących się na wsparcie 
i go potrzebujących. W ślad za tymi 
potrzebami kolejni pracownicy urzę-
du są przeszkalani do obsługi systemu 
i opracowywania wniosków.

Jak wyglądamy na tle innych woje-
wództw?

–  Wojewódzki Urząd Pracy w Gdań-
sku praktycznie od początku był goto-
wy do przyjmowania wniosków od 
przedsiębiorców. Jesteśmy jednym 
z pierwszych województw, które ze-
brało zapotrzebowanie z powiatowych 
urzędów, dzięki czemu mogłem wy-
stąpić z wnioskiem o uruchomienie 
środków. Te środki już od 8 kwietnia 
pracują na rzecz naszych firm.

Codziennie pojawiają się nowe decy-
zje i pomysły. Gdzie przedsiębiorcy 
mają szukać informacji?

– We współpracy z naszymi jednost-
kami, jak: Agencja Rozwoju Pomo-
rza, Pomorski Fundusz Pożyczkowy 
oraz Pomorski Regionalny Fundusz 
Poręczeń Kredytowych stworzyli-
śmy specjalną platformę komunikacji 
w postaci strony internetowej dedyko-
wanej przedsiębiorcom. Strona, zawie-
ra kompleksową informację i wszel-
kie wskazówki czy przekierowania 
do instytucji, które świadczą pomoc 
dla firm. Zachęcam do odwiedzania 
www.pomocdlafirm.pomorskie.eu.

Potrzebna jest mobilizacja. Specjalnie dla przedsiębiorców stworzyliśmy platformę 
komunikacyjną, zawierającą kompleksową informację o dostępnej dla firm pomocy – 
mówi Mieczysław  Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Marszałek Struk: „To największy kryzys 
gospodarczy w historii wolnej Polski”
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W ub. miesiącu gmina Wejherowo podpisała protokół prze-
kazania placu budowy muru oporowego w Gościcinie na 
podstawie umowy zawartej  pomiędzy gminą Wejherowo 
a wykonawcą FBSERWIS S. A.
Zakres prac przewiduje wykonanie prac naprawczych muru 
oporowego wraz z robotami wzmacniającymi i stabilizują-
cymi jego konstrukcję na odcinku 153 m w tym między in-
nymi: wzmocnienie prefabrykatów żelbetowych za pomocą 
domontowania oporu z kątownika; wzmocnienie prefabry-
katów za pomocą matrycy nieorganicznej siatką; wykona-
nie mikropali zgodnie z projektem; wykonanie stężeń górą 
za pomocą oczepów żelbetowych; wykonanie balustrady 
wzdłuż remontowanego muru; odtworzenie konstrukcji 
chodnika po wykonaniu remontu muru oporowego.
Obecnie wykonawcy przygotowują plac budowy do 
dalszych działań, remontowana strefa została ogrodzona 
barierkami. Tym samym zagospodarowano część jezdni 
na rzecz remontu muru oporowego dla bezpieczeństwa 
mieszkańców jak i wykonawców. Ruch na ulicy Osiedlowej 
może być tymczasowo utrudniony. Jako nieprzekraczalny 
termin realizacji podano datę 30 listopada br. 
/UGW/

remontują mur oPorowy
goŚcicino | rusza nowa inwestycja w gminie wejherowo 
- rozpoczął się remont muru oporowego w gościcinie.

Plany związane z modernizacją i rozbudową 
wejherowskiego starostwa, mieszczącego się 
przy ulicy 3 Maja 4 pojawiły się już kilka lat 
temu, teraz doczekają się realizacji. Niedawno 
została podpisana umowa z wykonawcą.

–  Budynek Starostwa Powiatowego w Wejhe-
rowie jest zabytkowy, liczy ponad 100 lat, dla-

tego rozbudowa będzie prowadzona zgodnie 
z zaleceniami konserwatora zabytków – pod-
kreśla Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.  
– Powstanie trzecia kondygnacja z mansar-
dowym dachem i 900 m2 nowej powierzchni 
użytkowej. Powiat ciągle się rozwija, syste-
matycznie przybywa też mieszkańców, stąd 

potrzebujemy więcej pomieszczeń do obsługi 
interesantów. Ponadto przybywa nam nowych 
zadań, część z zakresu administracji rządowej 
i od dłuższego czasu borykamy się z proble-
mami lokalowymi  – zaznacza starosta.

Starostwo Powiatowe w Wejherowie mieści 
się w zabytkowym budynku, z początku XX 
wieku. Zostało wybudowane w latach 1909-
1910. Pierwotnie obiekt charakteryzował się 
spadzistym dachem, który spłonął w pożarze 
na początku lat siedemdziesiątych ubiegłego 
wieku. Po nadbudowie budynek będzie przy-
pominał wyglądem ten sprzed lat.

– Cieszę się, że po blisko pięćdziesięciu la-
tach wejherowskie starostwo odzyska dawny 
wygląd – mówi Starosta Wejherowski Gabrie-
la Lisius. 

Oprócz dobudowy, remontu doczekają się 
już istniejące pomieszczenia, w tym piony hy-
drauliczne, wentylacyjne oraz sanitariaty.

Całkowity koszt zadania to 7,9 mln zł. Zgod-
nie z założeniami rozbudowa urzędu ma za-
kończyć się pod koniec 2021 r.

/raf/

Przywrócą historyczną 
bryłę siedziby starostwa

POWIAT | Zabytkowy, ponad 100-letni budynek, który jest siedzibą Starostwa Powiatowego 
w Wejherowie zostanie rozbudowany o kolejne piętro. Powstaną dodatkowe pomieszczenia 
biurowe, które zwiększą komfort obsługi mieszkańców oraz poprawią warunki pracy urzędników. 

Nowe laptopy umożliwią zdalną naukę 
uczniom, którzy nie posiadają sprzętu umożli-
wiającego im realizację zdalnych lekcji. Sprzęt 
komputerowy z oprogramowaniem trafi do 
sześciu wejherowskich szkół podstawowych, 
a następnie zostanie wypożyczony uczniom. 
Pieniądze pochodzą z programu ,,Zdalna 
szkoła" realizowanego przez Centrum Projek-
tów Polska Cyfrowa.

Jak mówi Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa, komputery obecnie 
będą wykorzystane przez najbardziej potrze-
bujących uczniów uczęszczających do szkół 
podstawowych w Wejherowie do realizacji 
zdalnego nauczania. Później uzupełnią pra-
cownie informatyczne poszczególnych pla-
cówek. W każdym laptopie zainstalowany jest 
system operacyjny Windows 10 oraz pakiet 
MS Office.

- Zamknięcie szkół wymusiło nowe standar-
dy prowadzenia zajęć edukacyjnych - mówi 
Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezyden-
ta Wejherowa. - Bardzo zależało nam na tej 
dotacji, bo doskonale zdajemy sobie sprawę 
z tego, że nie wszyscy uczniowie posiadają do-
stęp do sprzętu, na którym mogą realizować 
podstawy programowe.

Działanie w całości zostało sfinansowane ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Operacyj-
nego Cyfrowa Polska na lata 2014 – 2020, Oś 
I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, 
Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych 
różnic w możliwości do szerokopasmowe-
go internetu o wysokich przepustowościach 
ZDALNA SZKOŁA.

/raf/
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Laptopy trafią do szkół podstawowych
WEJHEROWO | Blisko 100 tysięcy złotych 
pozyskał Urząd Miejski w Wejherowie. Za te 
pieniądze zakupiono już 50 laptopów.
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Przedszkole Samorządowe nr 3 
im. „Wesołej Ósemki”, Przedszkole 
Samorządowe nr 2 im. „Kubusia 
Puchatka” oraz oddziały przed-
szkolne w szkołach podstawowych 
są otwarte od 11 maja zgodnie 
z decyzją rządu i wydanymi zalece-
niami oraz wytycznymi w zakresie 
zapewnienia bezpieczeństwa. 

- Najważniejsze jest oczywiście 
zapewnienie bezpośredniej i sta-
łej opieki oraz bezpieczeństwa 
dzieciom podczas ich pobytu 
w przedszkolu, a pracownikom 

przedszkola – bezpieczeństwa w czasie wykonywania ich obowiąz-
ków - mówi zastępca prezydenta Wejherowa, Arkadiusz Kraszkie-
wicz. - Po szczegółowych i wnikliwych ustaleniach z dyrektorami, 
z uwzględnieniem wszelkich środków bezpieczeństwa, zaleceń 
Głównego Inspektora Sanitarnego oraz wytycznych Ministerstwa 
Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej, podjęliśmy decyzję, że 
przedszkola i oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę Mia-
sta Wejherowa będą otwarte już od poniedziałku.

Pierwszeństwo do skorzystania z zajęć opiekuńczych w szkole mają 
dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, 
pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących 
zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19 oraz dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodze-
nia pracy z opieką w domu.

Rodzice lub opiekunowie prawni dziecka powinni złożyć pisemny wnio-
sek do dyrektora danej placówki w Wejherowie o potrzebie zapewnienia 
opieki dziecku w oddziale przedszkolnym z co najmniej z dwudniowym 
wyprzedzeniem wraz z oświadczeniem obojga rodziców o zatrudnie-
niu ze wskazaniem miejsca pracy i konieczności pracy bezpośredniej. 
Szczegółowe informacje oraz wzory wniosków będą dostępne na stro-
nach internetowych przedszkoli i szkół.

/raf/

Przedszkola otwarte
WEJHEROWO | Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Wejherowa 
wznowiły działalność w miniony poniedziałek, 11 maja.



NIERUCHOMOŚCI

sPrzedam

sPrzedam mieszkanie 29.3 m, 3p, Wej-
herowo, 5,5 tys. za m2, proszę dzwonić po 
godz. 17 tel. 507 254 040

kuPiĘ

kuPiĘ mieszkanie za gotówkę, w Trój-
mieście, do remontu, zadłużone, tel. 572 
48 55 29

skuP mieszkań za gotówkę, w trójmie-
scie i okolicach, tel. 510 894 627

MOTORYZACJA

sPrzedam

skoda 105S, 39 lat, iGAS (BRC), cytryno-
wa, cena 1888 zł, Tczew, tel. 574 797 077

romet ogar Caffe 124, 2019 r., blue/
black, 4t, cena 1100 zł, po kolizji Tczew, 
tel. 574 797 077

Piaggio/Vespa Ciao, skuter, 1 os. 2T, 
1995 r., czarny, cena 1555 zł, Tczew, tel. 
574 797 077

kuPiĘ

skuP, złomowanie aut, kasacja aut, po-
moc drogowa, tel. 789 345 593

EDUKACJA

krótkie porady z matematyki, fizyki 
i chemii udzielę uczniowi przez telefon. 
Tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

sPrzedam komputer, dysk 120 GB, kla-
wiatura Vobis, monitor LCD TV Samsung 
z pilotem, 500 zł, 505-56-70-34 

USŁUGI

usługi dekarsko – ciesielskie, tel. 697 
753 504

OGŁOSZENIA

oPakowania jednorazowe, tel. 501 175 
330

kotłownie, instalacje, wod-kan, gazo-
we, pompy ciepła, całe Trójmiasto i okoli-
ce, tel. 601 677 964

Profesjonalna fotografia okolicz-
nościowa: śluby, wesela, sesje plenerowe, 
chrzty, komunie, tel. 697 442 013

TOWARZYSKIE

sex-sex-sex to lubię, gorąca Blondi pozna 
Panów sponsorów, Sopot, tel. 514 120 213

RÓŻNE

sPrzedam drewno opałowe, ga-
łęziówkę, sosnę, buk, 130 zł, 
tel. 729 888 783

sianokiszonka 120x120, dobrej jako-
ści, cena 80 zł, Szemud, tel. 510 751 837

słoma sucha 120x120, cena 40 zł, Sze-
mud, tel. 510 751 837

beczkĘ 2000.l na podwoziu do szamba, 
cena 1200 zł, Szemud tel. 510 751 837

rozsiewacz lej 480 zł, opryskiwacz 
400 l, lance 12 m, mało używany, 1480 zł, 
tel. 600 667 860

sPrzedam lodówkę, lawe szw. na kół-
kach, tel. 576 204 945
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Kupię mieszKanie!!!
W powiecie wejherowskim, 1-3 pokoje,

może być do remontu.
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kultywator szer. 240 cm, oraz brony 
trojki zawieszane 1650 zł, tel. 600 667 
860

słoma w balotach 120x150, siano, sło-
ma w kostkach z magazynu, możliwość 
transportu, tel. 506 250 477

drewno opałowe, buk, sosna i gałęziów-
ka, porąbane, ułożone, możliwy transport, 
tel. 506 250 477

złota rączka, drobne naprawy, sprzą-
tanie obejścia, piwnic, transport, prace 
w ogrodzie, okolice Luzina, Wejherowa, 
tel. 693 737 381

sPrzedam lodówkę, dwudrzwiową, typ 
daewoo, cena do uzgodnienia, stan ideal-
ny, tel. 885 557 151, tel. 58 714 41 54

sPrzedam materac rehabilitacyjny, 
grzejnik z lampą karbonową, moc. 900 W, 
nowa, tel. 502 647 767

sPrzedam szafę 2-drzwiową, na obuwie 
i kurtki, 135x135, brązowa, bardzo tanio, 
tel. 517 782 024

sPrzedam grobowiec w Pierwoszynie, 
4 osobowy, tel. 607 291 564

sPrzedam drewno 
bukowe , grube , twarde , 

wysuszone ,sezonowane 3 lata 
poukładane na paletach po 1 

metr sześcienny, tylko 3 palety 
Cena 590 zł za całość . 

Odbiór własnym transportem 
lub załatwię transport 

odpłatnie.

 Tel. 602 705 001 
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uwaga... nowy numer ogłoszeń za 2 zł 7248!

 WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O DRUGICH PRZETARGACH 
USTNYCH NIEOGRANICZONYCH

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W RUMI,  
PRZY UL. WŁADYSŁAWA IV, STANOWIĄCYCH  

WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ RUMIA

Burmistrz Miasta Rumi ogłosił drugie przetargi ustne nieograniczone na 
sprzedaż nieruchomości niezabudowanych:

I - Nieruchomość położona w Rumi przy ul. Władysław IV, składająca się 
z działki nr 12 o powierzchni 548 m2, zapisanej w księdze wieczystej KW 
GD1W/00033562/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie, 
działki nr 14/9 o powierzchni 73 m2, zapisanej w księdze wieczystej KW 
GD1W/00005770/0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie 
i z działki nr 27/1 o powierzchni 41 m2, zapisanej w księdze wieczystej 
KW GD1W/00009339/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie, 
o łącznej powierzchni 662 m2, obręb 12.

zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta 
Rumi uchwalonym Uchwałą nr V/82/2019 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 marca 
2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Rumi w rejonie ul. łokietka działki nr nr 12, 14/9 i 27/1 leżą 
w terenie oznaczonym symbolem 31 Mn - co oznacza, że jest to teren zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej. na działce nr 12 znajdują się dwa przyłącza 
kanalizacji sanitarnej, jedno z nich leży w granicy z działką nr 11.

Działy iii i iV ksiąg wieczystych kW gD1W/00033562/4, kW 
gD1W/00005770/0, kW gD1W/00009339/5 są wolne od wpisów i zobowiązań.
Cena wywoławcza 280.000,00 zł. Wadium 28.000,00 zł – wnoszone w pieniądzu. 

II - Nieruchomość położona w Rumi przy ul. Władysław IV, oznaczona jako 
działka nr 11 o powierzchni 568 m2, obręb 12, zapisana w księdze wieczystej 
KW GD1W/00006958/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie.

zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta 
Rumi uchwalonym Uchwałą nr V/82/2019 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 marca 
2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Rumi w rejonie ul. łokietka działka nr 11 leży w terenie 
oznaczonym symbolem 31 Mn - co oznacza, że jest to teren zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej. 

na działce nr 11 w niedalekiej odległości od granicy z działką nr 2/42 biegnie 
przewód telekomunikacyjny. Ponadto w granicy z działką nr 12 znajduje się 
przyłącze kanalizacji sanitarnej. 

Dział iii i iV księgi wieczystej kW gD1W/00006958/9 jest wolny od wpisów 
i zobowiązań.
Cena wywoławcza 240.000,00 zł. Wadium 24.000,00 zł – wnoszone w pieniądzu. 

Pierwsze przetargi ustne nieograniczone odbyły się w dniu 27 marca 
2020 roku.

Drugie przetargi ustne nieograniczone odbędą się, według wyżej poda-
nej kolejności, w dniu 19 czerwca 2020 roku od godziny 1000, w siedzibie 
Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, pok. 100. 
Wadium należy wnieść do dnia 15 czerwca 2020 roku w pieniądzu. 
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi, 84-230 Rumia ul. sobieskiego 7 oraz na stro-
nach internetowych Urzędu Miasta Rumi: www.bip.rumia.pl i https://rumia.eu 

szczegółowe informacje dotyczące niniejszych przetargów można uzyskać 
w Referacie gospodarki nieruchomościami Urzędu Miasta Rumi, pok. 103, tel. 
58/679-65-24, we wskazanych godzinach: poniedziałek w godz. 900 - 1700, wto-
rek, środa i piątek w godz. 730 – 1530.

Rumia, dnia 12.05.2020r.

sporz. k. Jażdżewska 
spr. J. Jażdżewska – Reszka

WYKAZ KATEGORII:
na nr 79567 (9 zł + VaT)

TOWaRzYskie: EXP.TOW.

DaM PRaCĘ: EXP.PDP.

szUkaM PRaCY: EXP.PSP.

UsłUgi: EXP.USL.

na nr 7248 (2 zł + VaT)

nieRUCHOMOŚCi 
sPRzeDaM:

EXP.NSP.

nieRUCHOMOŚCi kUPiĘ: EXP.NKU.

nieRUCHOMOŚCi 
zaMieniĘ:

EXP.NZA.

nieRUCHOMOŚCi DO 
WYnaJĘCia:

EXP.NDW.

nieRUCHOMOŚCi 
POszUkUJĘ WYnaJĄĆ:

EXP.NPW.

MOTORYzaCJa 
sPRzeDaM:

EXP.MSP.

MOTORYzaCJa kUPiĘ: EXP.MKU.

MOTORYzaCJa inne: EXP.MIN.

eDUkaCJa: EXP.EDU.

sPRzĘT elekTROniCznY 
kOMPUTeRY:

EXP.SKO.

sPRzĘT elekTROniCznY 
TeleFOnY:

EXP.STE.

sPRzĘT elekTROniCznY 
inne:

EXP.SIN.

RÓŻne: EXP.ROZ.
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O zasadach gry w tenisa w warunkach koro-
nawirusa i pracach realizowanych na kortach 
mówi prowadzący obiekt Lech Bieńkowski, 
wielokrotny były mistrz Polski w tenisie.
- Ruszyliśmy z otwarciem kortów po prawie 
dwumiesięcznej przerwie. Po tak długim 
okresie zamkniętych kortów oraz przerwie 
zimowej trudno od razu wejść w rytm rozgry-
wek. Jest duża presja zawodników, którzy 
jak chcą najszybciej przystąpić do i gier 
i treningów. Aby to umożliwić w miarę szybko 
przygotowałem niezbędną modernizację 
i remont – mówi Lech Bieńkowski.
 Jak informuje dzierżawca na dolnym po-
ziomie kortów zostały zamontowane nowe 
słupki do siatek. 
- W obecnej sytuacji ze względu na obowią-
zujące obostrzenia związane z pandemią 
koronawirusa na jednym korcie może grać 
maksymalnie 4 graczy, po dwóch na jednej 
stronie kortu – mówi Lech Bieńkowski. 
- W pierwszej wersji miało być dwóch, ale wy-

rażono zgodę na 4 zawodników ze względu 
na możliwość gry w debla. W trakcie gry nie 
obowiązuje zakładanie maseczki, bowiem 
trudno grać w tenisa przy zasłoniętym nosie 
i ustach.
 Jeśli chodzi o zajęcia dzieci w grupach do 10 
lat i starszych, warunkiem prowadzenia zajęć 
na kortach otwartych jest określona ilość 
ćwiczących w zależności od ilości dostęp-
nych miejsc na kortach. W razie potrzeby 
prowadzenia zajęć na hali musi być podno-
szona kurtyna (zadaszenie), żeby był dostęp 
świeżego powietrza, co na wejherowskich 
kortach jest możliwe.
Można korzystać z WC, ale ze względu na 
obostrzenia sanitarne związane z korona-
wirusem nie są dostępne jeszcze szatnie 
i natryski. Trzeba umyć się dopiero w domu. 
Ważne również, aby gracze okazując sza-
cunek do siebie nie podawali sobie ręki na 
powitanie i po zakończeniu spotkania.
/raf/

można trenować na kortacH tenisowycH
wejHerowo | można już grać, oczywiście z zachowaniem koniecznych wymogów 
bezpieczeństwa, w tenisa i trenować na wejherowskich kortach tenisowych.

fot. UM Wejherowo

Miasto Wejherowo kupiło sprzęt i wy-
posażenie sportowe do nowo otwartej 
hali sportowej przy Szkole Podstawowej 
nr 5. Sprzęt wykorzystany będzie przez 
uczniów na zajęciach wychowania fizycz-
nego oraz w godzinach popołudniowych 
dla mieszkańców Wejherowa. Koszt tego 
wyposażenia to prawie 200 tys. zł. 

Jak mówi Arkadiusz Kraszkiewicz, za-
stępca prezydenta Wejherowa, dobre wy-

posażenie szkół to podstawa. 
– Dla uczniów ważne jest zróżnicowanie 

ćwiczeń i praca nad ogólną koordynacją 
ruchową dzieci, stąd różnorodny sprzęt 
umożliwiający uprawianie różnych dyscy-
plin – od lekkiej atletyki, ćwiczeń fitness, 
gier zespołowych do wspinania na ściance 
wspinaczkowej - mówi Arkadiusz Krasz-
kiewicz. - Mam nadzieję, że każdy – od 
najmłodszego sportowca po seniora, znaj-

dzie coś dla siebie. 
Miasto kupiło m.in. bramki do gry 

w piłkę nożnej i unihokeja, ławki gim-
nastyczne, drążki zakładane na drabinki 
gimnastyczne, kozła, odskocznię, stojak 
do skoku wzwyż, materace, a także stół 
do tenisa stołowego. W ramach sporto-
wego wyposażenia szkoła otrzyma także 
akcesoria m.in. różnego rodzaju siatki do 
gier zespołowych oraz sprzęt sportowy: 

piłki lekarskie, do siatkówki, piłki ręcz-
nej, halowej i koszykówki, kije do uniho-
keja, rakietki do tenisa stołowego i bad-
mintona. Oprócz tego szkoła otrzyma 
m.in. szarfy, gumy i skakanki.

Strefa fitness i ścianka wspinaczkowa 
Kupiono także step do ćwiczeń aerobi-

ku, stepper z kolumną, twisterem i hantla-
mi, wielofunkcyjną ławeczkę do ćwiczeń 
z hantlami i dwiema linkami treningowy-
mi. Będzie można poćwiczyć także na ro-
werze magnetycznym. Dzięki temu w sali 
powstanie strefa fitness. 

Atrakcją hali jest 7-metrowa ścianka 
wspinaczkowa, która musi być odpo-
wiednio wyposażona. Konieczne było 
zakupienie odpowiedniego sprzętu 
umożliwiającego wspinanie: urządzenie 
do automatycznej asekuracji do zjazdu 
kontrolowanego, linę dynamiczną, kara-
binki, różne rozmiary uprzęży wspinacz-
kowych i kasków. Sprzęt sportowy speł-
nia wszystkie wymogi bezpieczeństwa.

- Uprawianie każdego rodzaju sportu 
wymaga przede wszystkim bezpiecznego 
i dobrego sprzętu – podkreśla Beata Rut-
kiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa. 
- Przygotowując zamówienie na wyposa-
żenie hali staraliśmy się, aby sprzęt spor-
towy dla szkoły nie tylko pozwalał na 
uprawianie danej dyscypliny sportowej, 
ale przede wszystkim spełniał wszystkie 
kryteria norm bezpieczeństwa. 

/raf/

Nowy sprzęt w nowej hali
WEJHEROWO | Miasto kupiło sprzęt sportowy, umożliwiający uprawianie różnych dyscyplin, 
o wartości około 200 tysięcy złotych, do nowej hali sportowej przy wejherowskiej „piątce”.

Autorką i wnioskodawcą projektu jest Lilianna Breen. 
- Ogromnie cieszymy się z rozpoczęcia budowy 

wiaty rowerowej przy naszej szkole – mówi autorka 
projektu Lilianna Breen. – Moje dwie córki, które są 
uczennicami tej szkoły, dojeżdżają na zajęcia rowe-
rami., stąd wiem, że nowa wiata kompleksowo roz-
wiąże problemy z parkowaniem rowerów. Będzie to 
wyznaczone i bezpieczne miejsca do pozostawiania 
swoich jednośladów. 

W ramach realizowanego projektu pod nazwą „Bu-
dowa wiaty rowerowej wraz z częściowym zagospoda-
rowaniem terenu Szkoły Podstawowej nr 9 w Wejhe-
rowie przy Os. 1000 lecia P.P. 15” zostanie rozebrana 
dotychczasowa nawierzchnia z płyt betonowych, a w to 
miejsce ułożona nowa - z kostki betonowej. Projekt 
przewiduje wykonanie dwóch otwartych wiat rowero-

wych wraz ze stojakami na 26 rowerów każda oraz jed-
nej wiaty zamykanej wraz ze stojakami na 20 rowerów. 
Łącznie znajdą się miejsca dla 72 rowerów. 

Obok wiat powstanie nawierzchnia zielona z nasa-
dzeniami. Znajdą się tam także elementy małej ar-
chitektury, w tym ławki z oparciami, kosze na śmieci 
i donica kwiatowa. Zamontowana zostanie również 
tablica z regulaminem określającym zasady korzy-
stania z wiat rowerowych oraz monitoring wizyjny 
zapewniający nadzór i bezpieczeństwo nad pozosta-
wionymi we wiatach rowerami. 

Koszt wykonania wiat ze wszystkimi przewidzia-
nymi elementami wyniesie niespełna 182 tys. zł 
brutto. Planowane zakończenie inwestycji to wrze-
sień 2020 r. 

/raf/

Będą dwie wiaty rowerowe
WEJHEROWO | W ramach projektu złożonego do Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego przy Szkole 
Podstawowej nr 9 powstaną dwie wiaty rowerowe ze stojakami na łącznie 72 rowery. 
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