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OD  KIEDY DO KINA I SIŁOWNI?

To już czwarty, ostatni z zapowiedzianych przez rząd eta-
pów znoszenia obostrzeń związanych z pandemią korona-
wirusa. Znamy termin, kiedy na ulicę będziemy mogli wyjść 
bez maseczek, a także od kiedy będą mogły zostać otwarte 
kina, teatry, filharmonie, jak również siłownie, kluby fitness 
i baseny. Kiedy i jakie zmiany nas czekają?
str. 3

30 LAT SAMORZĄDÓW

W  tym  tygodniu  obchodzony  był 
Dzień Samorządu Terytorialnego. 
Jak  podkreślają  samorządowcy, 
jest  to  też  wielkie  święto  demo-
kracji lokalnej w Polsce. Krzysztof 
Hildebrandt,  prezydent Wejhero-
wa, w wystąpieniu podsumował te 
3 dekady.
str. 2

WYSTAWA NA... SZYBACH!

Jeszcze  przez  kilka  dni  na  ze-
wnętrznych  szybach  Wejherow-
skiego  Centrum  Kultury,  czyli 
Filharmonii  Kaszubskiej,  można 
podziwiać  rysunki  cenionych  au-
torów  komiksów  z  Trójmiasta 
i  Wejherowa.  Warto  obejrzeć  te 
niezwykłe prace.
str. 8
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W ramach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020, gmina 
Wejherowo otrzymała ponownie środki 
na zakup sprzętu komputerowego nie-
zbędnego do wsparcia procesu zdalnego 
kształcenia naszych uczniów. Tym razem 
gmina złożyła wniosek na dofinansowa-
nie zakupu 48 laptopów i 24 tabletów 
w wysokości niespełna 145 tys. zł.
Zgodnie z wnioskami dyrektorów, szkoły 
w tej edycji otrzymają odpowiednio: lap-
topy (Góra - 12, Nowy Dwór Wejherowski 
- 12, Bolszewo - 12, Orle – 6, Gowino – 6) 

i tablety (Gościcino - 24).
W konkursie grantowym pn. „zdalna 
Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci 
Edukacyjnej” dedykowanym dla uczniów 
z rodzin wielodzietnych, sprzęt zostanie 
przekazany szkołom. Te udostępnią 
go swoim uczniom, podobnie jak miało 
to miejsce w poprzednim projekcie 
grantowym pn. "Zdalna Szkoła- wsparcie 
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w sys-
temie kształcenia zdalnego", w którym 
to Gmina Wejherowo pozyskała kwotę 
100 tys. złotych na zakup 100 laptopów.

Działanie jest realizowane w ramach 
konkursu grantowego, finansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego.
/UGW/

Małe zainteresowanie 
zajęciami w szkołach
REDA | Rząd dopuścił możliwość prowadzenia zajęć opiekuńczo – 
wychowawczych dla klas 1-3 od 25 maja. Jak to wygląda w Redzie?

Sposób sprawowania opieki i prowadzenia zajęć określa dyrektor 
szkoły. 

- Aby wznowić zajęcia, wdrożyliśmy odpowiednie procedury, zgod-
nie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego – mówi Łukasz 
Kamiński zastępca burmistrza miasta ds. społecznych. –Uczestnictwo 
dziecka w zajęciach jest możliwe na pisemny wniosek rodzica. Każ-
da placówka umieszcza na swojej stronie internetowej aktualne wzo-
ry wniosków. Jednak zainteresowanie tą formą opieki jest niewielkie 
i wynosi zaledwie od 1 do 5 % liczby najmłodszych redzkich uczniów. 

Urząd Miasta w Redzie  już dwukrotnie zakupił środki ochrony dla 
redzkich szkół, przedszkoli i bibliotek. 

- Zgodnie z wytycznymi GIS musieliśmy odpowiednio przygotować 
naszą placówkę do powrotu dzieci. Obostrzenia obowiązują zarówno 
uczniów jak i wszystkich pracowników. Urząd przekazał nam środki 
ochrony indywidualnej, płyn dezynfekcyjny, termometry i przyłbice, 
co umożliwiło rozpoczęcie zajęć opiekuńczych dla uczniów z klas I - 
III od dnia 25 maja. Rozpoczęliśmy też zajęcia rewalidacyjne i tera-
peutyczne, ruszyły również konsultacje dla uczniów klas VIII – mówi 
Dominika Kowaliszyn, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Płk Ka-
zimierza Pruszkowskiego.

"Forma zajęć dydaktycznych jest uzależniona od warunków epide-
micznych panujących na terenie gminy, w której szkoła się znajduje 
oraz od możliwości spełnienia wytycznych Ministra Zdrowia, Głów-
nego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej" - za-
strzega resort edukacji.

„Szanowni Państwo, obchodzimy Dzień Sa-
morządu Terytorialnego i 30 lat demokracji 
lokalnej w Polsce. Z perspektywy tych lat mogę 
powiedzieć, że to był dobry czas dla naszego 
kraju i dla Wejherowa. W życiu samorządu 
uczestniczę od samego początku, od 27 maja 
1990 roku kiedy w Polsce odbyły się pierwsze 
wolne wybory do rad gmin. Wpierw jako rad-
ny, następnie członek zarządu miasta, a od po-
nad 20 lat jako Prezydent Wejherowa. 

Dobrze pamiętam początki, ponieważ pierw-
szy okres pracy naszego samorządu był czymś 
niezapomnianym. To był czas niesamowitego 
zapału i twórczej pracy od zera, czas - można 
dziś powiedzieć - pionierski, bo przecież nikt 
wcześniej przed nami tego nie robił, wcześniej 
samorządu nie było i trzeba go było dopiero 
stworzyć. Towarzyszyły nam ogromne emo-
cje. Radość, że możemy wreszcie decydować 
o sobie. Nadzieja, że nastąpią w końcu zmia-
ny. Odpowiedzialność, gdyż wówczas wszyscy 
mieliśmy świadomość ogromnych oczekiwań 
społecznych. Mieliśmy jednak również świado-
mość historycznej szansy, że to przede wszyst-
kim od nas zależy w jakich warunkach będą 
żyli wejherowianie w przyszłości i jak będzie 
rozwijało się nasze miasto. Z perspektywy mi-
jającego trzydziestolecia wyraźnie widać, że nie 
zmarnowaliśmy otrzymanej szansy.

Na tej drodze do zmian byliśmy razem. Wielu 
mieszkańców angażowało się i pięknie anga-
żuje w sprawy naszego Wejherowa. Dziękuję 
Państwu za te wspólne 30 lat, dziękuję że obda-

rzacie mnie zaufaniem, dziękuję wejherowskim 
radnym z ośmiu kadencji oraz moim byłym 
i obecnym współpracownikom, wszystkim pra-
cownikom samorządowym. Dziś świętujmy to, 
co razem osiągnęliśmy! To również sukces pol-
skiej samorządności, sukces wolnej Polski.

Mimo upływu 30 lat, nadal mi towarzyszą te 
same emocje, gdyż wierzę w idee samorządno-
ści i w nasze miasto, w jego pomyślność. Dziś 

nadzieję daje mi nasze doświadczenie i społe-
czeństwo obywatelskie, Wasze zaangażowanie 
w sprawy miasta. Chcę kontynuować wizję 
rozwoju Wejherowa, jako miasta przyjaznego 
i atrakcyjnego. Chcę, abyśmy wspólnie zmie-
niali Wejherowo. 

Wszystkim nam życzę pomyślności w Wej-
herowie!”.

Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa

Święto samorządów
WEJHEROWO | W minioną środę, w Dzień Samorządu Terytorialnego, prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt opublikował wystąpienie dotyczące święta samorządu i lokalnej demokracji.

Zajęcia opiekuńcze dla najmłodszych uczniów oraz możli-
we indywidualne konsultacje z nauczycielami dla ósmo-
klasistów – takie zmiany od poniedziałku 25 maja zostały 
wprowadzone w wejherowskich szkołach podstawowych. 
Natomiast do 7 czerwca w szkołach prowadzone będzie 
wciąż zdalne nauczanie.
- Nie są to typowe lekcje, a jedynie zajęcia opiekuńczo-dy-
daktyczne i rewalidacyjne - mówi Arkadiusz Kraszkiewicz, 
zastępca prezydenta Wejherowa. - Zgodnie z wytycznymi, 
które przygotowały wspólnie resorty edukacji i zdrowia 
oraz Główny Inspektor Sanitarny, w grupie może prze-
bywać do 12 uczniów. Minimalna przestrzeń do zajęć dla 
uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę 
- uczniów i nauczycieli. Nie należy sumować powierzchni 
sal dla dzieci i przeliczać łącznej jej powierzchni na limit 
miejsc. Obecność w szkole dzieci nie jest obowiązkowa, 
mają do nich przychodzić te dzieci, których rodzice muszą 
wrócić do pracy i nie mogą zapewnić im opieki.
/raf/

Szkoły częściowo 
otwarte dla uczniów
weJHerowo | zajęcia dla klas 1 – 3 i konsultacje 
dla ósmoklasistów odbywają się od poniedziałku. 
Jednocześnie wciąż prowadzone jest nauczanie zdalne. 

W wejherowskim starostwie odbyło się uro-
czyste wręczenie medali okolicznościowych 
osobom, mającym szczególny wkład w upo-
wszechnianie ponadczasowych i uniwersal-
nych wartości płynących z nauczania Ojca 
Świętego Jana Pawła II.  

Wśród wyróżnionych znaleźli się: Kustosz 
Sanktuarium Błogosławionej Męczennicy Ali-
cji Kotowskiej i Towarzyszy ks. Prałat Daniel 
Nowak, Gwardian Klasztoru Ojców Francisz-
kanów Ojciec Joel Stanisław Kokott, który ode-
brał medal w imieniu wspólnoty Zakonu Braci 
Mniejszych w Wejherowie,  Proboszcz parafii 

pw. Św. Karola Boromeusza w Wejherowie 
ks. Andrzej Leszczyński, Naczelnik Wydziału 
Edukacji Starostwa Powiatowego w Wejhero-
wie Mirosław Lademann oraz Starosta Wejhe-
rowski Gabriela Lisius.

Dnia 18 maja 1920 r. urodził się Karol Wojty-
ła, który 16 października 1978 r. został wybrany 
na papieża i przybrał imię Jan Paweł II. Zmarł 
2 kwietnia 2005 r. Sześć lat po śmierci został 
beatyfikowany, a w 2014 r. kanonizowany. 

Warto dodać, że Sejm i Senat ustanowił rok 
2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II.

/raf/ fo
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Wręczono papieskie medale
POWIAT | Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Pamięć Jana Pawła II” uhonorowało pięć osób 
z terenu powiatu wejherowskiego Medalem 100. Rocznicy Urodzin Karola Wojtyły.

fot. UM w Wejherowo

fot. UG Wejherowo

GMina kuPiła laPtoPy i taBlety
GM. weJHerowo | 48 laptopów i 24 tablety zakupione przez gminę zostaną 
przekazane do szkół. nowy sprzęt komputerowy kosztował 145 tys. zł. 

Wejdź na nasz 
portal
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Podczas środowej konferencji prasowej pre-
mier rządu podał terminy znoszenia kolejnych 
obostrzeń, które dotąd obowiązywały w związ-
ku z pandemia koronawirusa. 

- Zapanowaliśmy nad pandemią w sposób 
bardziej sprawny, niż najbogatsze kraje Euro-
py – powiedział Mateusz Morawiecki, premier 
rządu RP. - Na początku pandemii wybraliśmy 
metodę trudną: zamknięcia granic, wpro-
wadzenia zasad sanitarnych oraz dystansu 
społecznego. Ale to dało efekt. Polska może 
podejmować dziś inne decyzje niż inne kraje. 
Dlatego możemy przejść do ostatniego, dużego 
etapu znoszenia restrykcji. Pamiętajmy jed-

nak, że to nie koniec zmagań z wirusem, walka 
wciąż trwa. 

zMiany od 30 MaJa
Koniec z maseczkami! Ale uwaga – tylko 

w przestrzeni otwartej, pod gołym niebem 
i pod warunkiem zachowania dystansu spo-
łecznego (co najmniej 2 metry odległości od 
innej osoby). Natomiast w sklepach, komuni-
kacji publicznej czy kościołach maseczki nadal 
będą obowiązkowe. 

Koniec limitów w sklepach! Od 30 czerwca 
przestają obowiązywać limity osób, które mogą 
jednocześnie przebywać na terenie danego 

sklepu. Zależało to od ilości kas, a następnie 
od powierzchni sklepów. Teraz te limity zostają 
całkowicie zniesione. 

Wierni wrócą do kościołów. Już od najbliż-
szej niedzieli nie będą obowiązywały limity 
wiernych w kościołach, ale nadal pozostaje 
zasada dystansu społecznego (odległość 2 me-
trów) oraz obowiązek zasłaniania ust i nosa. 

Będzie można gromadzić się. Zniesiony zosta-
nie (od 30 maja) zakaz gromadzenia się. Będzie 
już można spotykać się w grupach, ale z ograni-
czeniami - do 150 osób i z zachowaniem dystansu 
społecznego, a jeśli utrzymanie dystansu nie bę-
dzie możliwe, to z zasłoniętymi ustami i nosem.

zMiany od 6 czerwca
Instytucje kultury otwierają się. Rząd daje 

„zielone światło” kinom, teatrom, filharmo-
niom, operom, domom kultury, cyrkom i in-
nym tego rodzaju instytucjom. 

- Nie będzie to obowiązek, decyzję pozosta-
wiamy właścicielom – podkreślił Piotr Gliński, 
wicepremier i minister kultury. - W kinach czy 
teatrach będzie obowiązywało ograniczenie do 
50 osób na widowni i nakaz noszenia maseczek. 
Jeśli chodzi o koncerty plenerowe - będą mogły 
być realizowane, ale z widownią do 150 osób. 

Mateusz Morawiecki zapowiedział jednak, 
że będą wyjątki. Dotyczą one dyskotek i klu-
bów, bo, jak podkreślił: „mamy doświadczenia 
z innych krajów, że często są to miejsca ognisk 
koronawirusa”.

Siłownie i kluby fitness. Od 6 czerwca będą 
mogły zostać otwarte siłownie, kluby fitness 
oraz inne obiekty sportowe i rekreacyjne. Ale 
przy zachowaniu zasad sanitarnych (tu szcze-
gółów jeszcze nie znamy). 

Śluby i wesela. Będzie można już zorganizo-
wać wesele, ale z limitem gości. Łączna liczba 
osób nie będzie mogła przekroczyć 150. 

Rafał Korbut

Rząd już niedługo 
znosi część obostrzeń

KRAJ | Już niedługo zniesione zostaną kolejne restrykcje wprowadzone przez rząd w związku z pan-
demią koronawirusa. Nie trzeba będzie zasłaniać ust i nosa na otwartych przestrzeniach, nie będzie 
ograniczeń ilości osób w sklepach, a za parę dni czynne będą siłownie, kluby fitness, teatry i kina.

Ulubionym miejscem rekre-
acji mieszkańców os. Feni-
kowskiego jest Jakubowa 
Polana, gdzie na miłośników 
aktywnego wypoczynku 
czeka wiele możliwości. 
Urzędnicy przypominają 
o zachowaniu zasad bezpie-
czeństwa związanych z pa-
nującym wciąż zagrożeniem 
koronawirusem.

W pobliżu Jakubowej Polany można spotkać na rowerze rad-
nego miejskiego Mariusza Łupinę, który chętnie wyjeżdża na 
spacery rowerowe po leśnych duktach z synem Jasiem.
- Jak tylko pogoda sprzyja wybieramy się z synem na 
przejażdżki rowerowe w kierunku wejherowskiego szpitala 
lub Redy. Te leśne ścieżki w pobliżu osiedla to znakomite 
miejsce do aktywnego wypoczynku, ale w Wejherowie 
też przybywa ścieżek rowerowych, po których chętnie 
wspólnie jeździmy – mówi Mariusz Łupina, radny miejski 
dodając, że złagodzenie przepisów dotyczących pandemii 
koronawirusa spowodowało, że mieszkańcy coraz chętniej 
przychodzą na Jakubową Polanę.
Dodajmy, że dzięki inicjatywom społecznym grupy miesz-
kańców osiedla Fenikowskiego pod kierunkiem radnego 
Mariusza Łupiny i wsparciu miasta, Jakubowa Polana 
z roku na rok pięknieje. Obecnie jest tutaj wszystko, czego 
potrzebują mieszkańcy do rekreacji, a zwłaszcza młode 
rodziny  z dziećmi. Jest ciekawie rozbudowany plac zabaw 
z huśtawkami, bujakami, drabinkami i zjeżdżalnią, boiska 
do siatkówki i mini-piłki nożnej, stoły do gry w tenisa sto-
łowego, siłownia fitness, wiata z paleniskiem na pieczone 
kiełbaski, mini-scena do występów artystycznych, ławeczki 
i oświetlenie. Teren jest uporządkowany i zadbany. Ko-
rzystają z niego nie tylko mieszkańcy os. Fenikowskiego, 
ale również rowerzyści i biegacze uwielbiający leśną trasę 
poza miastem do spacerów, joggingu i treningów.
Zastępca prezydenta miasta Arkadiusz Kraszkiewicz za-
chęcając mieszkańców do aktywnego wypoczynku, w tym 
spacerów, joggingu i jazdy na rowerze, przypomina, aby 
nie zapominać o panującym wciąż zagrożeniu koronawiru-
sem i przestrzeganiu zalecanych obowiązujących prze-
pisów m.in. noszenia maseczek w miejscach publicznych 
i zachowania bezpiecznych odległości. Nadal obowiązuje 
zakaz wstępu na place zabaw a także limit 12 osób plus 
2 trenerów na otwartych obiektach sportowych do 300 
metrów kwadratowych. 
/opr. raf/

reSPektować PrzePiSy 
i zacHować rozwaGę!
weJHerowo | Poprawa pogody i złagodzenie ograniczeń 
spowodowały, że na terenach rekreacyjnych pojawili się 
mieszkańcy spragnieni ruchu i świeżego powietrza.

Jak swoje sprawy mogą załatwić mieszkańcy 
Redy?

- W naszym urzędzie bardzo wcześnie, bo 
już 22 kwietnia przywróciliśmy bezpośrednią 
obsługę mieszkańców w niektórych sprawach, 
głównie w zakresie spraw ewidencji ludności, 
Urzędu Stanu Cywilnego i działalności gospo-
darczej – mówi Hanna Janiak, Sekretarz Mia-
sta. – Wyznaczyliśmy bezpieczne stanowiska 
obsługi w holu głównym urzędu, warunkiem 
było wcześniejsze umówienie się telefonicz-
ne. Natychmiast wprowadziliśmy też środki 
ochrony, jak szyby oddzielające urzędników 
od interesantów, maseczki, rękawiczki i płyny 
dezynfekujące. Ostatnie zniesienie obostrzeń 
wiele u nas nie zmienia.

Urząd Miasta w Redzie nadal  stosuje ogra-
niczenia przy  bezpośredniej obsłudze intere-
santów. 

Na parterze budynku wyznaczone są trzy 

stanowiska obsługi, a dla zachowania wymo-
gów bezpieczeństwa zaleca się wcześniejszą, 
telefoniczną rezerwację terminu wizyty. In-

teresanci są obsługiwani pojedynczo. Należy 
pamiętać o obowiązku  zakrywania ust i nosa, 
ponadto zaleca się korzystać z własnych, jed-
norazowych długopisów i zakładać rękawicz-
ki, a przynajmniej zdezynfekować ręce. 

Lista telefonów do Referatów Urzędu znaj-
duje się na stronie internetowej www.reda.pl 
oraz jest wywieszona na drzwiach Urzędu. 

- Jednocześnie przypominamy, że komplet-
ny wniosek w sprawie, którą chcemy załatwić, 
można zostawić w skrzynce umieszczonej 
w przedsionku wejścia do od strony parkin-
gu – dodaje Hanna Janiak – Nie zapomnijmy 
jednak o  podaniu numeru telefonu i adresu 
e-mail. Bardzo wiele spraw można załatwić 
elektronicznie lub telefonicznie i prosimy 
mieszkańców, aby nadal z tego korzystać.

Warto pamiętać, że od 25 maja wstrzymane 
uprzednio w związku z epidemią terminy ad-
ministracyjne zaczną biec ponownie.
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Urząd pracuje, ale z ograniczeniami
REDA | Od 25 maja, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r., urzędy administracji publicznej, w tym samorządy, są 
zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.
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W czasie prac budowlanych co najmniej kil-
kakrotnie zmieniona zostanie organizacja ru-
chu. W pierwszym etapie wykonawca przystąpi 
do budowy połączenia drogowego, ale na razie 
bez skrzyżowań. Utrudnienie w ruchu stano-
wić będzie wyjazd z budowy z ulic Sucharskie-
go i Sobieskiego. O kolejnych etapach będzie-
my informować.

Mimo zmian w organizacji ruchu ulice będą 
przejezdne. Strefa robót oznakowana zostanie 
znakami ostrzegawczymi. Bezpośrednia strefa 
robót zostanie wygrodzona oraz będzie wpro-
wadzone ograniczenie prędkości do 30 km/h.

Kierowcy – zachowajcie szczególną ostroż-
ność i uważajcie na nowe oznakowanie!

/raf/
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OGłOszenie 95/2020/DBOGłOszenie 115/2020/DB

Ruszyły prace, będą 
utrudnienia w ruchu

WEJHEROWO | Ruszyła budowa połączenia drogowego pomiędzy ulicami Sucharskiego i Strzelecką.

Droga powstanie  
dzięki dotacji
GM. WEJHEROWO | Pozyskane przez gminę dofinansowanie pozwoli 
na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Gowinie.

Gmina Wejherowo uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego 
pozyskała dofinansowanie na przebudowę dróg dojazdowych do grun-
tów rolnych.

- Rokrocznie udaje nam się pozyskać dofinansowanie na moderniza-
cję dróg dojazdowych do gruntów rolnych - wyjaśnia Henryk Skwarło, 
wójt gminy Wejherowo. -  Dzięki pozyskiwanym środkom finansowym 
przebudowano już drogi  m.in w Sopieszynie, Kniewie, Zbychowie, 
Górze, Nowym Dworze Wejherowskim czy Bieszkowicach. W tym 
roku zaplanowaliśmy inwestycję w Gowinie

Inwestycja obejmuje przebudowę ulicy Kaszubskiej i Starowiejskiej 
w Gowinie. Obecnie obie ulice posiadają nawierzchnię gruntową. Po 
modernizacji drogi będą utwardzone płytami typu yomb na odcinku 
585 m. Prace zostaną wykonane na przełomie II i III kwartału b.r.

Po przetargu, który został już rozstrzygnięty, inwestycja została osza-
cowana na kwotę ponad 270,5 tys. zł, przy czym niemal 92 tys. zł to 
kwota pozyskana z dofinansowania, natomiast resztę samorząd sfinan-
suje z własnych środków.

/UGW/

Nowy obiekt pomieści 154 auta, a jego 
koszt wyniesie prawie 2 mln zł. Inwe-
stycję realizuje miasto Wejherowo. Jest 
to forma pomocy dla szpitala i pacjen-
tów. Przypomnijmy, że ok. 2/3 kosztów 
pokryje miasto Wejherowo, a pozostałą 

kwotę zapłacą starostwo i gminy z po-
wiatu wejherowskiego.
Warto dodać, że wejherowski samorząd 
regularnie wspomaga wejherowski 
szpital pomimo że nie jest to jednostka 
miejska. Każdego roku przekazywane 

są dotacje celowe na zakup sprzętu 
medycznego czy rozwój placówki.
/raf/

BuduJą ParkinG Przy SzPitalu
weJHerowo | Przy Szpitalu Specjalistycznym w wejherowie rozpoczęła się 
budowa bezpłatnego parkingu dla mieszkańców. inwestycja pochłonie ok. 2 mln zł.
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Organizatorem wydarzenia jest stowarzyszenie Małe 
Trójmiasto Biega, a imprezę po raz kolejny dofinansowało 
Starostwo Powiatowe w Wejherowie.
Ruszyły zapisy na charytatywny Bieg Superbohaterów, 
który odbędzie się 7 czerwca. W wydarzeniu może wziąć 
udział każdy, bez względu na wiek czy poziom zaawan-
sowania. Z powodu zagrożenia epidemiologicznego bieg 
odbędzie się w nowej odsłonie – wirtualnej.
– W tym roku nie tylko biegamy. W tym roku liczy się 
każda aktywność fizyczna. Można biegać, skakać, 
tańczyć czy pływać. Można też dołączyć do naszego 
treningu online 7 czerwca – mówi prezes stowarzysze-
nia MTB Michalina Romańska. – Głównym założeniem 
tegorocznego biegu charytatywnego jest pozyskanie 
środków finansowych dla pięcioletniego Marcelka. 
Dlatego zachęcam wszystkich, którzy poprzez swoje 
uczestnictwo chcą pomóc i wesprzeć naszego małego 
bohatera.
Zgłoszenia do wirtualnego biegu przyjmowane są na stro-
nie https://wirtualnybs.shoplo.com. 
W tym roku celem uczestników V edycji Biegu Super-
bohaterów jest wsparcie dla Marcela Palacha. Zebrane 
środki zostaną przeznaczone na zakup specjalistyczne-
go wózka oraz pionizatora.
– Od pięciu lat włączamy się w organizację tego ważnego 
wydarzenia sportowego, które łączy ludzi w szczytnym 
celu – mówi wicestarosta wejherowski Jacek Thiel. – Po 
zakończeniu wydarzenia każdemu uczestnikowi zostanie 
wysłany pakiet, na wskazany przy rejestracji adres.
Warto również dodać, że organizatorzy zwracają się z proś-
bą do uczestników o udokumentowanie swojej aktywności 
fizycznej poprzez wysłanie zdjęcia lub krótkiego filmiku na 
adres: wirtualnybs@gmail.com. Przesłane materiały zosta-
ną wykorzystane w relacji filmowej z wydarzenia.
/raf/

zoStań SuPerBoHatereM!
Powiat | Przed nami kolejna edycja charytatywnego 
Biegu Superbohaterów. w tym roku z powodu pandemii 
odbędzie się w całkowicie nowej formie - wirtualnej.
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-  Do dzisiaj reforma samorządowa jest 
jednym z najważniejszych wydarzeń 
w nowożytnej historii naszego kraju. 
Jak ważna była ona 30 lat temu? Jakie 
miała wtedy znaczenie?

Z perspektywy czasu należy ocenić, 
że jest to najbardziej udana i trwała re-
forma III RP. 30 lat temu, wraz z komi-
tetem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomor-
skiego szykowaliśmy się w Jastarni do 
wyborów – pierwszych w pełni wol-
nych wyborów po 89 roku. Wszystko, 
co wiązało się z samorządnością, było 
dla nas nowe i nie wiedzieliśmy, jak 
sprawdzi się w praktyce. Wszystkiego 
uczyliśmy się w biegu, często na wła-
snych błędach. A trzeba zaznaczyć, 
że nie mieliśmy od kogo uczyć się sa-
morządności. Ale podchodziliśmy do 
tego wyzwania bez strachu, bo to co 
było dla nas ważne, to fakt, że w końcu 
mogliśmy być prawdziwymi gospoda-
rzami w naszych małych ojczyznach. 
Dla nas, na Kaszubach i Kociewiu, na 
Pomorzu, samorządność miała szcze-
gólny wymiar. 

 -Jaką rolę samorządy odgrywają dzi-
siaj? Jak po 30 latach funkcjonowania 
samorządu terytorialnego ocenia Pan 
jego rolę?

Zmieniają się cele szczegółowe, 
zmieniają się narzędzia i możliwości, 
ale nadrzędnym celem zawsze jest 
służba społeczności. Nie da się porów-
nać samorządu terytorialnego sprzed 
30 lat i tego obecnego. Ówczesne bu-
dżety gmin i możliwości inwestycyjne 
były nieporównywalnie mniejsze niż 
dzisiaj. Jeszcze jako burmistrz Jastar-
ni z trudem znajdowałem finanse na 
ważne wówczas inwestycje w gminie. 
Nie mieliśmy dostępu do środków 
Unii Europejskiej, czy innych me-

chanizmów finansowych. Nie można 
natomiast też powiedzieć, że dzisiejsi 
włodarze mają łatwiej. Zmieniły się 
bowiem wyzwania i ich skala, zmieni-
ły się również cele i ambicje lokalnych 
społeczności. Spójrzmy na obecny 
kryzys epidemiczny. Większość ob-
ciążeń spada na samorządy, czy to 
w kwestii organizacji oświaty w nad-
zwyczajnych warunkach, czy w or-
ganizacji systemu opieki zdrowotnej. 
Samorządy też są w trudnych czasach 
ostoją praworządności i demokracji. 
Doświadczyliśmy tego przy okazji 
bezprawnej próby organizacji wybo-
rów 10 maja. To samorządy w oparciu 
o prawo Rzeczypospolitej obroniły 
praworządność. 

- Dużą szansą dla rozwoju regionu, 
jaką samorządy otrzymały jest człon-
kostwo Polski w UE. Pieniądze, które 
są pozyskiwane i rozdysponowywane 
w województwie pomorskim widać 
niemal na każdym kroku. O jakich 
zmianach w samorządności dzięki UE 
możemy mówić?

Skok cywilizacyjny, jakiego doko-
naliśmy dzięki członkostwu w UE jest 
gigantyczny. Na co dzień nie zdajemy 
sobie z tego sprawy, ale Pomorze otrzy-
mało od początku członkostwa ponad 
48 mld zł unijnego wsparcia, w tym 
prawie 11 mld zł w ramach dwóch edy-
cji regionalnych programów operacyj-
nych w latach 2007-2013 i 2014-2020. 
Dzięki tym środkom zrealizowano po-
nad 37 tys. projektów. Fundusze euro-
pejskie dały nam możliwość realizacji 
w regionie wielu kluczowych inwesty-
cji takich jak: budowa Pomorskiej Ko-
lei Metropolitalnej, rozbudowa Portu 
Lotniczego w Gdańsku, portów mor-
skich w Gdańsku i Gdyni, utworzenie 
Europejskiego Centrum Solidarności 

i Teatru Szekspirowskiego czy Pomor-
skiego Parku Naukowo-Technologicz-
nego w Gdyni, dojazdy do węzłów 
autostrady A1, sieć tras rowerowych 
czy kompleksowa modernizacja szkół 
zawodowych w całym regionie. Zmia-
ny w naszym najbliższym otoczeniu są 
kolosalne. W efekcie, jesteśmy jednym 
z tych miejsc w Polsce, gdzie ludzie 
najchętniej przyjeżdżają, osiedlają się 
i inwestują.

- Jakie wyzwania stoją dzisiaj przed sa-
morządami? Na pewno jednym z nich 
niespodziewanie stała się walka z ko-
ronawirusem.

Jak już wspomniałem cele się zmie-
niają. Kiedyś to było nadgonienie 
cywilizacyjne „Zachodu”, budowa 
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, 
dzisiaj inwestujemy w innowacje, 
chcemy żyć w czystym środowisku, 
inwestujemy w rozwiązania ekolo-
giczne. Obecnie zmagamy się z zupeł-
nie niespotykanymi przez ostatnie 30 
lat wyzwaniami. I musimy być na nie 
przygotowani. Niecałe trzy lata temu 
przez Kaszuby przeszła niszczyciel-
ska nawałnica. Straty były ogromne. 
Wówczas to samorządy i społeczności 
lokalne stanęły na wysokości zadania 
i również teraz, kiedy zmagamy się 
z epidemią to, jak już wspomniałem, 
główne obciążenia związane z za-
pewnieniem ciągłości i sprawności 
państwa spoczywa na samorządach. 
Chciałbym zaznaczyć, że duże wspar-
cie otrzymaliśmy dzięki Unii Euro-
pejskiej. To dzięki szybkim decyzjom 
Komisji Europejskiej mogliśmy prze-
znaczyć z regionalnego programu 
operacyjnego 50 milionów złotych na 
pomorskie szpitale. I nie tylko te pod-
ległe samorządowi województwa, ale 
również powiatowe i rządowe.

W tym roku mija dokładnie 30 lat od uchwalenia ustawy o samorządzie terytorialnym. O tym, jak przez ostatnie trzy dekady zmieniło się Pomorze, 
rozmawiamy z Mieczysławem Strukiem, marszałkiem województwa pomorskiego.

Siłą każdej wspólnoty jest samorząd

- Jakie są najważniejsze zadania dla sa-
morządów na najbliższe lata?

Na poziomie regionalnym zdefinio-
waliśmy kilka ważnych wyzwań, które 
wymagają strategicznej współpracy nie 
tylko samorządów, ale także wszystkich 
partnerów społeczno-gospodarczych. 
To przede wszystkim negatywne skutki 
zmian klimatu, jak na przykład nawał-
nica czy susza. Powinniśmy tak kształ-
tować otoczenie i nasze codzienne na-
wyki, aby ograniczać wpływ na klimat 
oraz presję na środowisko i przeciw-
działać jego degradacji, a także tworzyć 

warunki do rozwoju produkcji zielonej 
energii i technologii ekoefektywnych. 
Kolejnym ważnym tematem są zmiany 
technologiczne. Koronawirus przeniósł 
nas jeszcze bardziej w świat cyfrowy. 
Niektórym biznesom „uratowało to ży-
cie”, ale np. w zakresie oświaty obnażył 
braki techniczne i kompetencyjne. Jest 
to ogromne pole do wzmocnienia.

- Czy kształt samorządu terytorialnego 
wymaga zmian, aby mógł on się rozwi-
jać? Jakie są bariery stojące na drodze 
do tego rozwoju?

Jeżeli czegoś nas ostatnie 30 lat na-
uczyło to tego, że samorządy są nie-
zbędne bowiem to właśnie samorządy 
są najbliżej obywatela, jego potrzeb 
i problemów. To samorządy stoją za 
większością sukcesów ostatnich 30 lat. 
O tym jak ważne są samorządy poka-
zują szczególnie ostatnie miesiące, ale 
widać również poważne bariery rozwo-
jowe. Warto rozmawiać o tym, jak mają 
funkcjonować samorządy, jak mają być 
zorganizowane metropolie, jakie relacje 
powinny zachodzić zarówno pomiędzy 
gminami, ale również pomiędzy samo-
rządami różnych szczebli oraz w relacji 
samorząd rząd. Takich pytań, zarówno 
fundamentalnych, jak i bardziej szcze-
gółowych, jest wiele. Niestety, widocz-
ne obecnie tendencje centralizacyjne są 
krokiem w złym kierunku. Usytuowane 
bliżej mieszkańców samorządy lokalne 
i regionalne są w stanie zdecydowanie 
lepiej diagnozować i efektywniej od-
powiadać na potrzeby rozwojowe spo-
łeczności. Na Pomorzu, gdzie wartość 
stanowi różnorodność kulturowa, bo-
gate dziedzictwo oraz tradycje morskie 
i solidarnościowe, nadal powinniśmy 
rozwijać aktywną, otwartą, wrażliwą, 
świadomą i silną wspólnotę. Dzięki 
temu kapitałowi społecznemu, samo-
rządność będzie mogła się rozwijać.
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 OBWIESZCZENIE
Starosta Wejherowski

działając na podstawie art. 1, art. 11a ust. 1, art. 11d ust. 5 
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicz-
nych (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 1474) oraz art. 10, 49 i art. 
61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania 
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) 
zawiadamiam, że na wniosek Wójta Gminy Choczewo, 84-210 
Choczewo ul. Pierwszych Osadników 17, reprezentowanego 
przez Pana Macieja szpilewicza, 84-300 Lębork ul. Al. Wolności 
44/2 z dnia 24.02.2020r. (uzupełniony dnia 18.05.2020r.), wsz-
częto postępowanie w sprawie: 

wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji dro-
gowej polegającej na „Rozbudowie fragmentów ulic Latar-
ników i Cisowej w Osetniku” na terenie gminy Choczewo ” 

na nieruchomościach gruntowych na terenie Gminy Choczewo 
określonych poniżej:

A. działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogi 
gminnej:
- obr. sasino działki nr ewid.: 406/2, 406/20, 406/7

B. działki objęte obowiązkiem rozbiórki obiektów budow-
lanych, budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, 
zjazdów i innych dróg publicznych:
- obr. sasino działki nr ewid.: 406/8

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, 
właściwe organy administracji rządowej i samorządowej oraz 
właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych inwe-
stycją o możliwości składania wniosków, uwag lub zastrzeżeń 
dotyczących przedmiotowej sprawy, a także o możliwości 
wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów 
oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji kończącej 
postępowanie, która zostanie podjęta w terminie nie krótszym 
niż 14 dni od daty dokonania się obwieszczenia. Wgląd do akt 
postępowań administracyjnych w okresie epidemii i stanu za-
grożenia epidemicznego spowodowanego wirusem COViD-19 
będzie możliwy po wcześniejszym umówieniu się. Osoby, które 
chcą uzyskać wgląd do akt, proszone są o zgłoszenie takiego 
zamiaru w terminie 14 dni, telefonicznie lub drogą elektronicz-
ną. Wgląd do akt sprawy będzie możliwy w godz.7.30-15.30, 
tel. 58 572-94-47 lub można złożyć ewentualne zastrzeżenia 
i uwagi na piśmie drogą elektroniczną poprzez platformę ePU-
AP lub za pośrednictwem operatora pocztowego. 
informuje się, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomie-
nie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 
dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 OBWIESZCZENIE
Starosta Wejherowski

działając na podstawie art. 1, art. 11a ust. 1, art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 
kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwe-
stycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 1474) 
oraz art. 10, 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postę-
powania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) 
zawiadamiam, że na wniosek z dnia 17.02.2020r. Wójta Gminy Wejhero-
wo, 84-200 Wejherowo ul. Transportowa 1, reprezentowanego przez Pana 
Bartosza Tomczak - z firmy Axial Project, 66-300 Międzyrzecz ul. Osiedle 
Kasztelańskie 14a/6, wszczęto postępowanie w sprawie:

wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: 
„Rozbudowa ul. Jana Pawła II w Gościcinie wraz z mostem” 

na terenie gminy Wejherowo 

na nieruchomościach gruntowych na terenie Gminy Wejherowo określo-
nych poniżej:

A. działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogi gminnej:
- obr. Gościcino działki nr ewid.: 616/2, 619/3, 618/4, 618/5, 618/9 (z po-
działu działki nr 618/6), 618/7 (z podziału działki nr 618/6), 616/3, 617/2, 
618/1, 619/2, 619/5 (z podziału działki nr 619/4), 618/2, 617/1, 617/4, 
617/3, 642/1, 642/3 (z podziału działki nr 642/2), 616/9 (z podziału działki 
nr 616/1), 616/10 (z podziału działki nr 616/1), 616/8 (z podziału działki nr 
616/1), 640/4 (z podziału działki nr 640/2), 643/2, 643/4 (z podziału działki 
nr 643/3), 1315/2 (z podziału działki nr 1315), 231/8, 231/9, 231/13 (z po-
działu działki nr 231/7), 231/5, 231/15 (z podziału działki nr 231/4), 231/6, 
832, 831, 830/8 (z podziału działki nr 830/6)

B. działki objęte obowiązkiem rozbiórki obiektów budowlanych, bu-
dowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, zjazdów i innych dróg 
publicznych:
- obr. Gościcino działki nr ewid.: 825, 236, 824, 830/7, 231/14, 833

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, właściwe 
organy administracji rządowej i samorządowej oraz właścicieli, zarządców 
i użytkowników terenów objętych inwestycją o możliwości składania wnio-
sków, uwag lub zastrzeżeń dotyczących przedmiotowej sprawy, a także 
o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów 
oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji kończącej postępowanie, 
która zostanie podjęta w terminie nie krótszym niż 14 dni od daty doko-
nania się obwieszczenia. Wgląd do akt postępowań administracyjnych 
w okresie epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego spowodowanego 
wirusem COViD-19 będzie możliwy po wcześniejszym umówieniu się. 
Osoby, które chcą uzyskać wgląd do akt, proszone są o zgłoszenie takiego 
zamiaru w terminie 14 dni, telefonicznie lub drogą elektroniczną. Wgląd do 
akt sprawy będzie możliwy w godz.7.30-15.30, tel. 58 572-94-47 lub moż-
na złożyć ewentualne zastrzeżenia i uwagi na piśmie drogą elektroniczną 
poprzez platformę ePUAP lub za pośrednictwem operatora pocztowego. 
informuje się, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu 
postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uwa-
ża się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 



SłoMa w balotach 120x150, siano, słoma 
w kostkach z magazynu, możliwość trans-
portu, tel. 506 250 477

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

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

SPrzedaM lodówkę, dwudrzwiową, typ 
daewoo, cena do uzgodnienia, stan idealny, 
tel. 885 557 151, tel. 58 714 41 54

SPrzedaM materac rehabilitacyjny, grzej-
nik 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

oPakowania jednorazowe, tel. 501 175 
330

kotłownie, instalacje, wod-kan, gazowe, 
pompy ciepła, całe Trójmiasto i okolice, 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

SaMotny w związku zapozna kobietę 
z Kartuz w wieku 50+, pozdrawiam, tel. 669 
054 507

RÓŻNE

SPrzedaM drewno opało-
we, gałęziówkę, sosnę, buk, 130 zł, 
tel. 729 888 783

SianokiSzonka 120x120, dobrej jakości, 
cena 70 zł, Szemud, tel. 510 751 837

SłoMa owsiana sucha 120x120, cena 35 zł, 
Częstkowo, tel. 510 751 837

Beczka na podwórzu 2000l, cena 1150 zł, 
Szemud, tel. 510 751 837

PłuG 4 skibowy, stan dobry, cena 1150 zł, 
Szemud, tel. 510 751 837

Siewnik do zboża 17 pip 590 zł oraz ręczny 
do nasion w cenie, tel. 600 667 860

oPrySkiwacz 400 l i lance 12 m, 1390, 
mało używany, tel. 600 667 860

rozdraBniacz BAK na 2 worki z silni-
kiem 840 zł, tel. 600 667 860

NIERUCHOMOŚCI

do wynaJęcia
SzukaM do wynajęcia 2 pok. mieszkanie 
(samodzielne), W-wo, tel. 663 253 846

kuPię

kuPię mieszkanie za gotówkę, w Trójmie-
ście, do remontu, zadłużone, tel. 572 48 55 
29

OGŁOSZENIA

SkuP mieszkań za gotówkę, w trójmiescie 
i okolicach, tel. 510 894 627

MOTORYZACJA

SPrzedaM

Skoda 105S, 39 lat, iGAS (BRC), cytryno-
wa, cena 1987 zł, Tczew, tel. 574 797 077

PiaGGio/Vespa Model Ciao 95r., 2T, 1 os., czar-
na perła, cena 1558 zł, Tczew, tel. 574 797 077

ReKLAMA 32/2019/RL

Kupię mieszKanie!!!
W powiecie wejherowskim, 1-3 pokoje,

może być do remontu.

  728-657-517, iza
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Jawa typ 223, 1977 r. farbig Rote-Creme, 
2T, 2os. OC, BT, cena 1888 zł, Tczew, tel. 574 
797 077

kuPię

SkuP, złomowanie aut, kasacja aut, pomoc 
drogowa, tel. 789 345 593

EDUKACJA

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

SPRZĘT ELEKT.

SPrzedaM komputer, dysk 120 GB, klawia-
tura Vobis, monitor LCD TV Samsung z pilo-
tem, 500 zł, 505-56-70-34 

USŁUGI

uSłuGi dekarsko – ciesielskie, tel. 697 753 
504

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 

ReKLAMA 103/2020/DB

uwaGa... nowy nuMer oGłoSzeń za 2 zł 7248!
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.

Ś.p. 
AleKSAndrA 

KuBIny

AleKSAndrA 
KuBIny

Z głębokim żalem i smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

Z ogromnym smutkiem i wielkim żalem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Krzysztof Woźniak
Przewodniczący Rady 

Miejskiej Rumi 
wraz z Radnymi

Michał Pasieczny
Burmistrz Miasta Rumi
wraz z pracownikami 

Urzędu

Przewodniczący Rady
Powiatu Wejherowskiego 

Józef Reszke 
wraz z Radnymi

Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius

wraz z Zarządem Powiatu 
i współpracownikami 

OGłOszenie 139/2020/DBOGłOszenie 141/2020/DB

Rodzinie i Bliskim
wyrazy najgłębszego współczucia

składają

Najszczersze wyrazy współczucia 
Rodzinie i Bliskim

składają:

Wieloletniego Radnego 
Rady Miejskiej Rumi

wieloletniego członka Rady 
Nadzorczej Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Janowo”  
w Rumi, działacza społecznego oraz 

radnego Rady Miejskiej Rumi 

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

GrAŻynIe 
MIlKOWSKIeJ

Pani

Krzysztof Woźniak
Przewodniczący Rady 

Miejskiej Rumi 
wraz z Radnymi

Michał Pasieczny
Burmistrz Miasta Rumi
wraz z pracownikami 

Urzędu

MAtKI

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

ukojenie w trudnych dniach po śmierci 

OGłOszenie 138/2020/DB

składają

/gwe24Polub nasz fanPaGe!
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Ze względu na obecną sytuację i wciąż 
trwające zakazy dotyczące organizowania 
zgromadzeń i imprez masowych, mieszkań-
cy nie mogli spotkać się na placu Jakuba 
Wejhera.
Zamiast tego na placu Wejhera otwarto 
wystawę „Dni Jakuba na przestrzeni lat”. 
Mieszkańcy mają w ten sposób okazję 
dowiedzieć się, jak to wszystko się zaczęło, 

jacy artyści uświetniali święto, kogo wyróż-
nił prezydent Wejherowa oraz odszukać się 
na archiwalnych zdjęciach.
Wystawa ma także inny, bardzo ważny 
wymiar: w tym roku obchodzimy 30-lecie 
samorządu i dopiero od tej pory zaczęły 
się takie wydarzenia, jak dni miast czy 
świętowanie urodzin patrona.
/UMW/

urodzinowa wyStawa w centruM MiaSta
weJHerowo | co roku pod koniec maja wspominamy rocznicę urodzin założyciela 
wejherowa, świętując dzień Jakuba. w tym roku obchody wyglądają inaczej.

fot. UM Wejherowo

Z inicjatywą wystawy na szybach Filhar-
monii Kaszubskiej pt. „Miniatury Komikso-
we” wystąpiło Wejherowskie Centrum Kul-
tury, zapraszając Gdański Klub Fantastyki do 
współpracy w jej zorganizowaniu. Do 3 czerwca moż-
na podziwiać rysunki cenionych autorów komiksów.  
- Naszym celem jest komunikacja z widzem poprzez 
formę, którą mamy aktualnie dostępną – mówi Jo-
lanta Rożyńska, dyrektor WCK. - Dostępną mamy 
przestrzeń naszego foyer i jego przeszklenie, które 
może po raz kolejny pozytywnie zadziałać dla wi-
dzów Filharmonii i nie tylko, bo tak naprawdę dla 
każdego - nawet przypadkowego przechodnia, któ-
ry może się zainteresować treścią, którą umieścimy 
w tych przeszkleniach Początkowo umieściliśmy 
tam komunikat "BĘDZIE DOBRZE", który spotkał 
się z bardzo ciepłym przyjęciem i sporym odze-
wem w naszych mediach społecznościowych. Miał 
on dodać otuchy i uśmiechu ludziom chodzącym 

w maseczkach. Był też sygnałem nadawanym z na-
szego budynku. Przypominał, że nie tylko online 
kontaktujemy się z naszym widzem, ale i w sposób 
bezpośredni, że życie się tu nadal toczy, choć jeste-
śmy w środku.

Prezentowana obecnie wystawa to dopiero począ-
tek. Będą kolejne - w tym na placu Jakuba Wejhera 
i na słupach reklamowych WCK. 

Obecną ekspozycję zawdzięczamy inicjatywie wej-
herowianina Jana Platy-Przechlewskiego, redaktora 
naczelnego miesięcznika „Informator” Gdańskiego 
Klubu Fantastyki.

Prezentowane na wystawie prace są dziełem twór-
ców aktywnie współpracujących z GKF i zamiesz-
czających systematycznie w nim swoje publikacje. 
Autorami miniatur komiksowych są: Adam Mateja, 
Tomasz Mering, Agata Plank, Paulina Śliwa, Jan Pla-
ta-Przechlewski i Grzegorz Szczepaniak. 

/raf/

Komiksy na szybach 
centrum kultury

WEJHEROWO | Jeszcze przez kilka dni na zewnętrznych szybach Filharmo-
nii Kaszubskiej można podziwiać rysunki cenionych autorów komiksów.

BURMISTRZ MIASTA RUMI 
TEL. (58)  679 65 00 | BURMISTRZ@UM.RUMIA.PL 

Rumia, dnia 27.05.2020 r. 
OGŁOSZENIE 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi 

na podstawie art.17 pkt 9 i 11 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 293 ze zm.), oraz art. 21 ust.2  pkt 2 i 7, art. 30, art. 39 ust. 1 pkt 2-5, art. 
46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), 

zawiadamiam o 

ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany uchwały •	
nr XXVi/335/2012 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 września 2012 r. dla stref 
3.MW/U, 5.MW/U oraz 8.MW/U1 w rejonie ul. Wiejskiej wraz z prognozą od-
działywania na środowisko;

ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejsco-•	
wego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi dla strefy D14.
MnU, dla obszaru w rejonie ul. Świętopełka i ul. Malinowej; 

wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu zmiany miejscowego planu •	
zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi w rejonie ul. Młyńskiej i Źró-
dlanej, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;

wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego pla-•	
nu zagospodarowania przestrzennego dla części dzielnicy szmelta w Rumi 
dla zapisów szczegółowych w strefach A.4.Mn,U, 001KDz, A.8.Mn,U, A.15.
Mn, A.19.Mn,U, B.4.Us,zP, B.5.Us,zP, B.6.zL, B.7.U,Us,zD, 003KDL, B.8.Mn,U, 
B.9.Mn,U, B.10.Mn,U, B.11.Mn, B.12.ze,Ws, B.19.U, C.19.Mn, C.20.zL oraz czę-
ści strefy D.7.Mn – eTAP ii, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

w dniach od 05.06.2020 r. do 06.07.2020 r. 

w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. sobieskiego 7 w Rumi, po uprzednim 
ustaleniu terminu i godziny udostępnienia ww. projektów dokumentów oraz 
na stronie internetowej Biuletynu informacji Publicznej Miasta Rumi. infor-
macje o ww. dokumentach zostały umieszczone w publicznie dostępnym 
wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 
i jego ochronie, na stronie Biuletynu informacji Publicznej Urzędu Miasta 
Rumi. W celu umożliwienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektów 
zostanie przeprowadzona dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach 
rozwiązaniami w sali nr 100 tut. urzędu w dniu 16.06.2020 r. o godzinie 
14.00. Każdy ma prawo składania uwag i wniosków. Uwagi i wnioski do ww. 
projektów mogą być składane w formie pisemnej do dnia 20.07.2020 r. na 
adres: Urząd Miasta Rumi, 84-230 Rumia, ul. sobieskiego 7. Organem właści-
wym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Rumi.  

Ustalenie terminu udostępnienia  projektów dokumentów pod numerem tele-
fonu 58 6796545. Projekty ww. dokumentów są możliwe do wglądu w formie 
elektronicznej na stronie pod adresem: www.bip.rumia.pl – zagospodarowa-
nie przestrzenne – dokumenty planistyczne wyłożone do publicznego wglądu. 

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

sporządziła: mgr iga narloch Wydział Urbanistyki i Architektury
Tel. (58) 679 65 45 Tel. (58)  679 65 63, 679 65 44, 679 65 45, 679 65 83
e-mail: i.narloch @um.rumia.pl e-mail: bia@um.rumia.pl 

OGłOszenie 140/2020/DB


