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Wirus nadal groźny!

Nawet dziesięciokrotnie mogą wzrosnąć kary nakładane na 
osoby, które zaśmiecają tereny leśne. Obecnie za wywie-
zienie odpadów i porzucenie ich w lesie grozi mandat do 
500 zł. Według zapowiedzi ministerstwa grzywna już nie-
długo ma zostać podniesiona do... 5 tys. zł! Czy dzięki temu 
w końcu będziemy mogli cieszyć się czystymi lasami?
str. 3

ZAKUPY TYLKO W MASCE

Wyższe kary finansowe i wypra-
szanie ze sklepów – takie propo-
zycje zaostrzenia restrykcji w sto-
sunku do osób, które nie noszą 
masek, ma Ministerstwo Zdro-
wia. Przepisy mogą wejść w życie 
już w przyszłym tygodniu, decyzję 
podejmie Sejm.  
str. 2

DROGI CORAZ LEPSZE

Ruszyły remonty dróg powiato-
wych współfinansowanych z Fun-
duszu Dróg Samorządowych. 
Część rozpoczętych inwestycji 
została już zrealizowana, jest na 
ukończeniu, bądź dopiero się roz-
pocznie. Zadania realizowane są 
przez powiat wspólnie z gminami.
str. 4
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Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomi-
na, że bonu turystycznego nie można wymie-
nić na gotówkę ani inne środki płatnicze. Moż-
na nim płacić za usługi hotelarskie i imprezy 
turystyczne na terenie Polski do 31 marca 2022 
r. Na każde dziecko, na które przyznany jest 
dodatek lub świadczenie wychowawcze przy-
sługuje bon w wysokości 500 zł. Wyjątkiem są 
dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością, które 
otrzymają dwa bony po 500 zł każdy (drugi po 

dołączeniu odpowiedniego orzeczenia).
Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomi-

na także, że nie należy osobom trzecim udo-
stępniać swojego loginu i hasła do PUE ZUS. 
Trzeba pamiętać, że znajdują się tam ważne 
dane, np. dotyczące zgłoszenia do ubezpie-
czeń, zwolnień lekarskich, czy też pobranych 
zasiłków. Nikt poza klientem (lub upoważnio-
ną przez niego osobą) nie powinien mieć do 
nich dostępu.

Jeżeli ktoś potrzebuje pomocy przy aktywacji 
Polskiego Bonu Turystycznego może kontakto-
wać się telefonicznie z dostępnym całodobowo 
konsultantem pod nr tel. 22 11 22 111 lub ma-
ilowo: bon@zus.pl. Pomocy udzielą także pra-
cownicy we wszystkich placówkach Zakładu. 

Bon można zrealizować jedynie poprzez 
PUE ZUS. Aby to zrobić nie trzeba składać 
wniosku. Bon znajdziemy na PUE ZUS w za-
kładce – Ogólny- , w menu bocznym w zakład-
ce Polski Bon Turystyczny, a następnie - Mój 
bon. Przed aktywacją bonu warto sprawdzić, 
kto w rodzinie jest uprawniony do pobierania 
świadczenia wychowawczego 500+ (czyli kto 
składał wniosek o 500+). Na PUE ZUS za-
kładka Polski Bon Turystyczny jest widoczna 
bowiem u tej właśnie osoby. 

Przy aktywacji trzeba podać swoje dane 
kontaktowe – adres e-mail i nr telefonu ko-
mórkowego. Jest to niezbędne, ponieważ po 
aktywacji bonu na podany adres mailowy 
zostanie wysłany kod płatności, przy użyciu 
którego będzie można płacić podmiotom tu-
rystycznym. Każda płatność będzie potwier-
dzona jednorazowym kodem autoryzacyjnym 
wysłanym SMS-em. Innymi słowy sam 16-
znakowy kod nie wystarczy, aby zrealizować 
transakcję. Podczas jej potwierdzania, trzeba 
podać czterocyfrowy pin, który otrzymamy 
na numer telefonu podany podczas aktywacji 
bonu. Przy zakupie bonu, nie będzie mieli też 
pewności czy kod nie został już zrealizowany. 
Prosimy wszystkich beneficjentów o rozwagę. 

Wszelkie nieprawidłowości mogą być zgła-
szane na adres mailowy: nieprawidlowosci@
pot.gov.pl. Zgłoszenia będą kierowane do or-
ganów ścigania.

/raf/

Wojciech Andrusiewicz,  rzecznik Minister-
stwa Zdrowia, poinformował o trwających 
pracach nad zmianą przepisów. 

- W trybie pilnym chcemy doprecyzować 
przepisy dotyczące zasłaniania nosa i ust – 
powiedział rzecznik. - Ta zmiana da właścicie-
lom sklepów możliwość odmówienia obsłuże-
nia osoby, która nie ma zasłoniętej twarzy. 

Jednocześnie mają wzrosnąć kary dla osób, 
któe nie przestrzegają przepisów sanitarnych.

Już teraz sprzedawcy i właściciele sklepów, 
bazując na obowiązujących przepisach, mają 
prawo odmówić obsługi tym klientom, którzy 
nie mają zasłoniętych ust i nosa. Ministerstwo 
Zdrowia zamierza jednak jeszcze „dokręcić 
śrubę” i umieścić zapis dotyczący zasłaniania 
twarzy w stosownej ustawie. 

- Dzięki temu przedstawiciele podmio-
tów handlowych mieli pełną jasność, że nie 
powinni obsługiwać klientów narażających 
innych na zakażenie – wyjaśnia rzecznik An-
drusiewicz.

Projekt ustawy zakłada, że handlowcy otrzy-
mają znacznie większe możliwości. Jak sami 
podkreślają, obecnie mają problem z wyeg-
zekwowaniem obowiązku zasłaniania twarzy 
przez klientów. Po wejściu w życie nowych 
przepisów będą mieli pełne prawo nie wpu-
ścić osoby do sklepu lub wręcz nakazać jej 
opuszczenie lokalu handlowego. Ponadto 
rzecznik Ministerstwa Zdrowia zapowiedział, 
że w myśl nowych przepisów kary finansowe 

za brak maseczki czy chusty na twarzy będą 
podwyższone. I chodzi tu nie tylko o mandaty 
dla klientów, ale także grzywny dla właścicieli 
placówek handlowych. 

Prawdopodobnie Sejm zajmie się projek-
tem zmian w przepisach już w przyszłym 
tygodniu.

/raf/
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Zakupy tylko w masce
POWIAT | Wyższe kary finansowe i wypraszanie ze sklepów – takie propozycje zaostrzenia restrykcji 
w stosunku do osób, które nie noszą masek, ma Ministerstwo Zdrowia. Przepisy mogą wejść w życie 
już w przyszłym tygodniu. 

A może chcecie przyjrzeć się bliżej jego faunie i florze? 
Wejherowskie Centrum Kultury i Miejska Biblioteka 
Publiczna w Wejherowie zapraszają do wspólnej zabawy, 
podczas której poznacie wiele fascynujących ciekawostek.
Gra trwa ok. 45 min., a udział w niej jest bezpłatny. Grę 
można rozpocząć i zakończyć w dowolnym momencie. 
Rozpoczyna się przy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszunsko-Pomorskiej od strony tarasu. Gra uruchamia 
się po ściągnięciu darmowej aplikacji i sczytaniu kodu lub 
kliknięciu w link do strony internetowej www.taz.fi.
/raf/

fascynująca Gra mobilna 
w wejherowskim parku
wejherowo | czy zastanawialiście się kiedyś, jaka 
jest historia parku majkowskiego w wejherowie?

fot. UM Wejherowo
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Podziękowali 
policjantom
REDA | W miniony wtorek w redzkim Urzędzie Miasta miała miejsce miła 
uroczystość. Przedstawiciele redzkiego samorządu, z burmistrzem na czele, 
spotkali się z funkcjonariuszami miejscowego Komisariatu Policji. 

Burmistrz Redy Krzysztof Krzemiński oraz Wiceprzewodnicząca 
Rady Miejskiej Małgorzata Lewińska i przewodnicząca Komisji Oświa-
ty RM Karolina Bochan złożyli policjantom życzenia z okazji niedaw-
no obchodzonego Święta Policji, dziękując za owocną współpracę oraz 
służbę na rzecz bezpieczeństwa i utrzymania porządku publicznego.

- Rola Policji  jest nie do przecenienia. To codzienne zaangażowa-
nie w pełnioną służbę, często kosztem życia prywatnego. Ten rok jest 
szczególny, z racji na wspieranie naszych mieszkańców w czasie pan-
demii – mówi burmistrz Krzysztof Krzemiński.
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Uwaga! Oszukują na „bon turystyczny”
POWIAT | Oszuści nie odpuszczają, tym razem za cel obrali sobie Polski Bon Turystyczny. Propo-
nują sprzedaż bonu lub pomoc przy założeniu PUE ZUS i aktywacji bonu za pieniądze.

Wejdź na nasz 
portal
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Drastyczne kary za zaśmiecanie
POWIAT | Nawet dziesięciokrotnie mogą wzrosnąć kary nakładane na tych, którzy zaśmiecają tereny leśne. Obecnie za wywiezienie odpadów i porzucenie 
ich w lesie grozi mandat do 500 zł. Grzywna ma być podniesiona do... 5 tys. zł! Czy dzięki temu w końcu będziemy mogli cieszyć się czystymi lasami?

Lasy Państwowe co roku wydają mi-
liony na sprzątanie terenów zalesionych. 
Sprawę miała rozwiązać tzw. „ustawa 
śmieciowa”, która przerzuciła odpowie-
dzialność za gospodarowanie odpadami 
na samorządy. Miała, ale nie rozwiązała. 
Wciąż wiele osó traktuje lasy jako wysy-
pisko śmieci. Ministerstwo Środowiska 
zapowiada zdecydowane działania – bar-
dzo wysokie kary finansowe, zwiększenie 
liczby fotopułapek i kamer noktowizyj-

nych a także wykorzystywanie dronów. 
- Mam złą wiadomość dla zaśmieca-

jących nasze lasy, którzy czuli się dotąd 
bezkarni – poinformował Michał Woś, 
minister środowiska. - W trybie pilnym 
uruchamiamy pięć tysięcy przenośnych 
fotopułapek, każdego dnia będzie zmie-
niane ich położenie. Urządzenia są za-
maskowane i tylko służby będą wiedziały, 
gdzie w danej chwili są zamontowane. 

Problem z wywożeniem i wyrzucaniem 

śmieci do lasów w powiecie wejherow-
skim jest duży, co potwierdzają przedsta-
wiciele Nadleśnictwa Wejherowo. 

- Niestety zdarza się to bardzo często 
– informuje Agnieszka Podbielska, spe-
cjalista Służby Leśnej w Nadleśnictwie 
Wejherowo. - W ostatnim czasie dużym 
problemem stały się porzucone samocho-
dy, a także zużyte opony oraz śmieci tak 
zwane poremontowe. Szczególnie trudne 
są właśnie te sprawy, które dotyczą śmieci 
wielkogabarytowych i niebezpiecznych. 
Jest to bardzo duży problem, ponieważ ich 
usuwanie jest czasochłonne i kosztowne.

Te nielegalne wysypiska śmieci spraw-
dza Straż Leśna. I - choć niestety nie 
zawsze - to w niektórych przypadkach 
udaje się wykryć sprawców. 

- Niestety nie udało się nikogo zła-
pać „za rękę", ale kilka sukcesów mamy 
i sprawcy zostali ukarani - zaznacza 
Agnieszka Podbielska. - Apelujemy 
przede wszystkim o niezaśmiecanie la-
sów, a dodatkowo o współpracę i pomoc 
w tym zakresie.  

Problemem są zarówno śmieci wywo-
żone jednorazowo w większych ilościach 
np. samochodem, ale też drobne odpady, 
zostawiane przez spacerowiczów. 

- Można powiedzieć, że oba zjawiska 
są równie częste – wyjaśnia Agnieszka 
Podbielska. - Dużym problemem w na-
szym rejonie jest również wyrzucanie 

śmieci przy głównych drogach publicz-
nych, przebiegających przez tereny leśne. 
Roczne koszty zbioru i wywozu śmieci, 
jakie ponosimy, są ogromne. W 2018 r. 
była to kwota 108 tys. zł, w 2019 r. już 
128 tys. zł, a w roku bieżącym (stan na 31 
lipca) wydaliśmy 62 tys. zł. 

Wejherowskie nadleśnictwo podejmuje 
wiele działań, aby zniechęcić mieszkań-
ców i turystów do nielegalnego prece-
deru zaśmiecania terenów. W tym roku 
zainstalowano przy trzech obiektach tu-
rystycznych „workomaty" - na parkingu 
w Kępinie, przy leśniczówkach w Darżlu-
biu oraz w Starzynie. To nowy, pilotażo-
wy pomysł, który o0becnie jest testowa-

ny. Polega na tym, że każdy może pobrać 
worek i zebrać śmieci podczas swojego 
pobytu w lesie, a następnie i wrzucić je 
do kontenera lub zabrać ze sobą. Kolej-
nym rozwiązaniem jest ustawienie konte-
nerów na śmieci w miejscach najczęściej 
odwiedzanych przez turystów.

Czy podniesienie kar finansowych 
do nawet 5 tys. zł rozwiąże problem 
i w końcu będziemy mogli się cieszyć 
czystymi lasami? 

- Trudno powiedzieć, ale każdy sposób, 
który mógłby sprawić, aby w lesie było 
mniej śmieci, jest dobry – podsumowuje 
Agnieszka Podbielska. 

Rafał Korbut
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ReKlAMA 183/2020/DB

Bezrobocie wzrosło, ale nie tak bardzo, jak oba-
wiano się jeszcze w marcu na początku pandemii 
i kryzysu gospodarczego. Pomorskie w tej chwili 
zajmuje piąte miejsce w Polsce pod względem 
stopy bezrobocia, która w regionie jest niższa 
niż średnia krajowa i wynosi 5,5 proc. W skali 
kraju było to 6,1 proc. Region pod tym wzglę-
dem wyprzedzają województwa: wielkopolskie 
(3,7 proc.), śląskie (4,6 proc.), mazowieckie (5,1 

proc.) oraz małopolskie (5,2 proc.). W porówna-
niu do poprzedniego miesiąca bezrobocie wzro-
sło nieznacznie, bo jedynie o 0,1 proc. Jednak jeśli 
porównać czerwiec 2020 do czerwca 2019 r., to 
różnica ta wynosi już 1,1 proc.

Wzrost bezrobocia w czerwcu 2020 r. doty-
czył trzynastu powiatów. Największy wystąpił 
w Sopocie (o 5 proc). Natomiast spadek liczby 
bezrobotnych zanotowano w siedmiu powia-

tach, przy czym największy w powiecie puckim 
o 9,1 proc. (tj. o 195 osób).

Większość bezrobotnych, bo prawie 60 proc., 
stanowią kobiety. Część z nich nie podejmuje 
pracy po urodzeniu dziecka. Ponadto prawie 
30-proc. grupę stanowią osoby młode, do 30 
roku życia, które nie mają pracy. W ostatnim 
czasie w omawianej grupie zmniejszył się od-
setek osób długotrwale bezrobotnych i Pomo-
rzan powyżej 50 roku życia.

W urzędach pracy do dyspozycji szukają-
cych zatrudnienia jest więcej ofert niż w maju 
2020 r. Wzrost jest znaczący, bo ponad 50-
procentowy, a nowych propozycji jest 6,8 tys. 
w całym województwie. Nadal jednak jest to 
mniejsza liczba ofert niż ta, z której mogli wy-
bierać bezrobotni w analogicznym okresie rok 
temu (o ponad 10 proc. mniej).

Przyrost ofert pracy odnotowano w 17 z 20 
powiatów i miast na prawach powiatu woje-
wództwa pomorskiego. 

– Pojawiają się sygnały wyhamowania nega-
tywnych zjawisk spowodowanych pandemią, 
które obserwujemy na regionalnym rynku pra-
cy – mówi Katarzyna Żmudzińska, wicedyrek-
tor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku. 
– Częściowo to zasługa wsparcia, jakie praco-
dawcy otrzymali w ramach pakietu tarczy an-
tykryzysowej. Ponadto Samorząd Wojewódz-
twa Pomorskiego przeznaczył ponad 310 mln 
zł na ratowanie pomorskiej gospodarki, pomoc 
przedsiębiorcom i ich pracownikom. Ale to 
kolejne miesiące pokażą, jak dalej ze skutkami 
pandemii poradzą sobie przedsiębiorcy oraz 
jak zmieni się w związku z tym rynek pracy.

/raf/

Sytuacja na rynku pracy nie jest zła
POMORZE | Jak zmienił się pomorski rynek pracy z powodu epidemii koronawirusa? Na szczęście na razie nie sprawdziły się najczarniejsze scenariusze. 

fo
t. 

Pi
xa

ba
y

weekend bez śmieci
W Zbychowie (gm. Wejherowo) 8 sierpnia w godz. 10.00 -12.00 
odbędzie się odpłatna zbiórka odpadów pn.. „Weekend bez śmieci 
w Zbychowie". Zbiórka ma charakter pilotażowy i jest skierowana 
do właścicieli i dzierżawców posesji letniskowych oraz osób 
przebywających czasowo w celach rekreacyjnych. 
Miejsce podstawienia kontenera: skrzyżowanie ul. Grabowej i Sos-
nowej (końcowy odcinek nakładki asfaltowej).
Zbiórka ma charakter odpłatny (worek o poj. do 60 I - 5 zł, worek 
o poj. większej niż 60 I - 10 zł). Osoby chcące pozbyć się odpadów ko-
munalnych powinny dostarczyć je w własnych workach. Przyjmowane 
będą wyłącznie odpady komunalne. Nie będą przyjmowane odpady 
budowlane, wielkogabarytowe, opony, odpady zielone, popiół.
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Wśród realizowanych obecnie zadań 
drogowych, które otrzymały dofinan-
sowanie znalazła się ulica Obwodowa 
w Redzie.

– W czerwcu zakończył się pierwszy 
etap modernizacji ulicy Obwodowej 
w Redzie, od mostu na kanale Łyskim 
do ulicy Łąkowej – mówi Wicestarosta 
Jacek Thiel. – W toku jest też drugi etap 
prac, 3 sierpnia przekazaliśmy plac bu-
dowy wykonawcy, który po ustaleniu 
organizacji ruchu rozpocznie kolejny 

etap remontu, tj. od skrzyżowania z uli-
cą Łąkową do ronda przy ulicy Młyń-
skiej – wyjaśnia wicestarosta.

Dodajmy, że ulica zostanie komplek-
sowo zmodernizowana, ponieważ otrzy-
mała wsparcie rządowe także na trzeci 
etap prac. Niedługo zostanie rozpisany 
przetarg na wykonanie ostatniego etapu 
zadania. 

Niebawem rozpoczną się prace budow-
lane w miejscowości Kębłowo na ulicy 
Chłopskiej. Dzięki środkom z Funduszu 

Dróg Samorządowych odnowiony zosta-
nie kolejny odcinek o długości około 850 
m, który będzie kontynuacją fragmentu 
tej drogi wyremontowanej w 2018 r. 

Na ukończeniu jest modernizacja drogi 
powiatowej Szemud – Kamień na odcinku 
Kielno – Karczemki, w miejscowości Kiel-
no. W ramach zadania wyremontowana 
zostanie nawierzchnia drogowa, powsta-
ną nowe chodniki i zatoki autobusowe, 
przewidziano także budowę oświetlenia. 

Z początkiem miesiąca przywrócony 

został ruch pojazdów na odcinku Cho-
czewo-Łętowo, a za parę dni kierowcy 
pojadą wyremontowaną drogą Kolkowo 
– Strzebielinek. 

Dzięki rządowemu wsparciu zakończyła 
się także modernizacja ulicy Pomorskiej 
w Rumi na odcinku od ronda Unii Euro-
pejskiej do ronda Rotmistrza Pileckiego 
w Rumi Janowie. 

– W ramach zadania położono nową 
nawierzchnię, chodniki, ścieżkę rowe-
rową, przebudowano zatoki autobusowe 

oraz wykonano dodatkowe prace, które 
wpłyną na bezpieczeństwo ruchu dro-
gowego i pieszego – mówi Wicestarosta 
Wejherowski Jacek Thiel. – Obecnie re-
alizowane jest tam dodatkowe zadanie, tj. 
rozbudowa sygnalizacji świetlnej – doda-
je wicestarosta. 

Warto przypomnieć, że wszystkie wy-
mienione zadania otrzymały dofinanso-
wanie z Funduszu Dróg Samorządowych 
i realizowane są  wspólnie z gminami. 

/raf/

Drogi w powiecie coraz lepsze
POWIAT | Ruszyły remonty dróg powiatowych współfinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych. Część rozpoczętych inwestycji, realizowanych 
wspólnie z gminami, została już zakończona, jest na ukończeniu, lub dopiero się rozpocznie. 
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W konsultacjach uczestniczyły zarów-
no instytucje publiczne, organizacje 
pozarządowe, przedsiębiorcy, jak 
i mieszkańcy regionu. Wpłynęło prawie 
1350 uwag. Raport z konsultacji został 
przyjęty przez Zarząd Województwa 
Pomorskiego  30 lipca.
– Tak długi okres konsultacji (5 miesię-
cy) jest absolutnie wyjątkową praktyką 
w kraju – mówi Mieczysław Struk, 

marszałek województwa pomorskie-
go. – Dla nas są one naprawdę istotne, 
nie chcemy tylko wypełnić formalnego 
obowiązku ich przeprowadzenia. Zale-
żało nam na prawdziwej debacie, a to 
wymagało czasu i namysłu. To bardzo 
ważne, gdy rozmawiamy o kolejnej 
dekadzie rozwoju naszego regionu. 
Uwagi do projektu Strategii składać mo-
gły instytucje publiczne, jak i mieszkań-

cy regionu. Czego dotyczyły? 
– Najczęściej w uwagach pojawiały się 
postulaty dotyczące uwzględnienia 
wpływu pandemii na rozwój woje-
wództwa. Ale były także propozycje 
silniejszego zaakcentowania morskiego 
charakteru regionu, gospodarki mor-
skiej i jej potencjału – wylicza marsza-
łek Struk. - Wnioskodawcy zaznaczali 
także konieczność dążenia do neutral-
ności klimatycznej czy wzmocnienia 
roli kultury w budowaniu nowoczesnej 
wspólnoty regionalnej. 
Kompletny, ponad 500-stronicowy 
dokument, jest dostępny na stronie 
Strategii 2030.
Prace nad projektem Strategii 2030 
trwają dalej. 
– Mogę już dziś zapowiedzieć, że ponad 
połowę zgłoszonych uwag uwzględni-
my w projekcie – zapewnia marszałek 
województwa - . Z kolei około. 30 proc. 
uwag, które są zbyt szczegółowe, aby 
wpisać je do strategii, będzie analizo-
wane w ramach prac nad regionalny-
mi programami strategicznymi, czyli 
programami wykonawczymi do Strategii. 
Takich programów będzie pięć. Będą do-
tyczyć bezpieczeństwa środowiskowe-
go, i energetycznego, bezpieczeństwa 
zdrowotnego i wrażliwości społecznej, 
edukacji i kapitału społecznego, mobil-
ności oraz gospodarki.
Zatwierdzenie nowej Strategii przez 
Sejmik Województwa Pomorskiego 
planowane jest na koniec roku. 
/raf/

raport z konsultacji Gotowy, powstaje strateGia 
pomorze | konsultacje projektu strategii rozwoju woj. pomorskiego 2030 
trwały pięć miesięcy i niedawno się zakończyły. Dokument liczy ponad 500 stron. 
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Utrudnienia w Janowie
RUMIA | Zmiany w organizacji ruchu, dotyczące zarówno kierowców, 
jak i pieszych, zostaną wprowadzone w pobliżu budowanego węzła 
integracyjnego Janowo. Niektóre zmiany potrwają nawet 10 miesięcy.

W związku z przystąpieniem przez wykonawcę do kolejnego etapu 
robót związanych z budową tunelu pod torami kolejowymi i przystan-
kiem SKM Rumia Janowo, wprowadzona została zmiana w tymczasowej 
organizacji ruchu.

- Ul. Jana III Sobieskiego zostanie zwężona do jednego pasa w obu kie-
runkach. To rozwiązanie będzie obowiązywać od 1 września 2020 roku 
do końca czerwca 2021 roku.

- Wylot z ul. Polnej i zjazd do restauracji „Zochlina” zostanie zamknię-
ty, dojazd będzie się odbywał ulicami Robotniczą – Garbarską – Polną. 
Planuje się, że ta faza utrudnień w ruchu kołowym i pieszym będzie 
trwała od września do końca października 2020 roku.

Drugi etap robót budowlanych zakłada kontynuację prac związanych 
z budową tunelu. Rozpoczną się również roboty drogowe związane z re-
alizacją skrzyżowania ul. Jana III Sobieskiego, Gdańskiej i Polnej. W tym 
etapie będą wykonywane również prace związane z przebudową kanali-
zacji deszczowej oraz usunięciem kolizji z infrastrukturą podziemną.

/raf/
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Ale uwaga – dość 
często ptaki 
są dokarmia-
ne czerstwym 
pieczywem albo 
innymi resztkami 
jedzenia. Jest to 
dla nich bardzo 
szkodliwe - dieta, 
która długo-
trwale bazuje na 
chlebie, powoduje 
u kaczek szereg 

różnych schorzeń, doprowadzając nawet do deformacji 
skrzydeł, a w konsekwencji do śmierci.
Wrzucając chleb do stawu, szkodzimy nie tylko kacz-
kom. Rozkładające się na dnie zbiorników wodnych 
pieczywo może sprzyjać rozwojowi grzybów, bakterii 
oraz glonów, które nie tylko zatruwają inne gatunki, ale 
też przyciągają szkodniki, w tym szczury. 
Kaczki najlepiej dokarmiać późną jesienią, zimą i wcze-
sną wiosną – drobno pokrojonymi warzywami (marchew, 
biała kapusta, sałata, kukurydza), zbożami, pestkami 
słonecznika lub ugotowana kaszą gryczaną i jęczmien-
ną. Istotne jest, by pokarm był rozsypywany na brzegu, 
a nie w wodzie.
Władze Rumi rozważają zakup bądź dzierżawę tzw. kacz-
komatów – automatów wypełnianych specjalną mieszan-
ką dla ptaków wodnych. Takie urządzenia można spotkać 
w wielu polskich miastach, m.in. w Warszawie, Iławie czy 
też niedalekim Gdańsku. Propozycja realizacji takiej inwe-
stycji była już prezentowana przez samych mieszkańców 
w ramach Budżetu Obywatelskiego.
/raf/

Takie stypendium może być ważną formą 
wsparcia finansowego studenta i znacząco 
przyczynić się do uzyskania przez niego wyż-
szego wykształcenia. Stypendia pomostowe 
na pierwszy rok studiów otrzymują ambitni 
i zdolni maturzyści z małych miejscowości, 
pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy 
rozpoczynają studia dzienne i spełniają kryte-
ria jednego z segmentów Programu. Stypen-
dium na I rok studiów wynosi 5 tys. zł i jest 
wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł. 
Na starszych latach wysokość stypendiów jest 
zróżnicowana. 

O przyznanie stypendium na I rok studiów 
może aplikować każdy maturzysta, który ukoń-
czy szkołę ponadgimnazjalną w 2020 roku i:

- zda dobrze maturę w bieżącym roku szkol-
nym (uzyska odpowiednią ilość punktów 
zgodną z wymaganiami programu)

- zostanie przyjęty w roku akademickim 
2020/2021 na I rok stacjonarnych studiów 
I stopnia, lub I rok stacjonarnych jednolitych 
studiów magisterskich, realizowanych w pol-
skich publicznych uczelniach akademickich

- mieszka na wsi lub w mieście do 20 tys. miesz-
kańców w powiecie chojnickim, człuchowskim, 
kartuskim, puckim lub wejherowskim

- pochodzi z niezamożnej rodziny (w której 
dochód na osobę nie przekracza 1820 zł brut-
to). Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legity-
mujące się orzeczeniem o niepełnosprawności 
lub stopniu niepełnosprawności, do docho-
du nie wlicza się świadczeń otrzymywanych 
w związku z ta niepełnosprawnością

- ma rekomendację lokalnej organizacji po-
zarządowej uczestniczącej w bieżącej edycji 
programu.

W celu zapoznania się z procedurą naboru 
oraz uzyskania rekomendacji trzeba wejść na 
wskazana stronę internetową: bit.ly/FDW-
stypendia.

Rekrutacja do programu przebiegać będzie 
on-line na stronie: www.stypendia-pomosto-

we.pl zaś aplikacja do składania wniosków 
aktywna będzie od 12 sierpnia do 14 września 
2020 r. do godziny 16.00.

W celu uzyskania dodatkowych informacji 
na temat programu można uzyskać bezpo-
średnio kontaktując się z biurem Fundacji Dla 
Was pod numerem telefonu 518 251 955 oraz 
e-mailowo: j.maliszewski@dlawas.org

/raf/

Stypendia pomostowe dla młodzieży
POWIAT | Rozpoczęła się rekrutacja do XIX edycji programu Stypendiów Pomostowych. Fundacja Dla Was zachęca młodzież z małych miejscowości 
do aplikowania o przyznanie stypendium. 
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zainstalują... kaczkomaty?
rumia | kaczki są jednym z nieodłącznych elementów 
parku starowiejskiego. przyglądanie się ich zwyczajom 
i dokarmianie to nierzadko atrakcja dla całych rodzin. 

Sesja absolutoryjna odbyła się 30 czerw-
ca w sali obrad Urzędu Miasta w Redzie. 
Po analizie raportu o stanie gminy i spra-
wozdania finansowego wraz ze sprawoz-
daniem z wykonania budżetu miasta Redy 
za rok 2019, radni udzielili burmistrzowi 
absolutorium i wotum zaufania.

Absolutorium to ustawowy środek 
kontroli i oceny przez radę miejską pracy 
burmistrza jako organu wykonawczego 
w zakresie działalności finansowej gminy. 
Wotum zaufania rada udziela po analizie 
raportu o stanie gminy za rok poprzedni. 
Uchwała nr XXIII/231/2020 Rady Miej-
skiej w Redzie w sprawie udzielenia Bur-
mistrzowi Miasta Redy wotum zaufania 
za rok 2019 została przyjęta 16 głosami 
ZA, przeciw głosowały dwie osoby, troje 
radnych było nieobecnych. Uchwała nr 
XXIII/233/2020 Rady Miejskiej w Redzie 
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Mia-
sta Redy absolutorium za 2019 rok zosta-
ła przyjęta 15 głosami ZA, przy dwóch 
głosach przeciwnych i czterech osobach 
nieobecnych. 

- Z planowanych ponad 151 milionów 
złotych po stronie wydatków, w ubiegłym 
roku zrealizowaliśmy około 149 milio-

nów – mówi burmistrz Redy Krzysztof 
Krzemiński - Budżet zrealizowaliśmy 
niemal w całości, mimo że decyzją władz 
centralnych, w drugiej połowie roku 
zmniejszono nam dochody o ponad 4,5 
miliona złotych.

Dużą część wydatków miasta stanowi-
ły inwestycje, przede wszystkim budowa 
węzła integracyjnego, gdzie na same prace 
drogowe wydano około 13 milionów zło-
tych – z dużym dofinansowaniem unij-
nym. Przy redzkim dworcu powstał m.in. 
parking dla 200 samochodów osobowych, 
a skrzyżowanie ulicy Gdańskiej z Młyńską 
zostało całkowicie przebudowane. 

Inne, ważne inwestycje ostatniego roku to 
przebudowa fragmentu ulicy Polnej wraz 
z ul. Karłowicza i modernizacja części uli-
cy Obwodowej. Pierwsza dofinansowana 
z Funduszu Dróg Samorządowych, druga 
realizowana wspólnie ze starostwem po-
wiatowym, z kosztami dzielonymi po poło-
wie. W roku 2019 zakończono również roz-
budowę Szkoły Podstawowej nr 2 i budowę 
nowego skrzydła Szkoły Podstawowej nr 6 
przy ul. Gniewowskiej. Niektóre wydatki 
inwestycyjne zostały przesunięte na rok 
2020. Rozbudowa Fabryki Kultury opóźni-

ła się z powodu problemów z nierzetelnym 
wykonawcą, z którym miasto ostatecznie 
rozwiązało umowę. Jeden z projektów Bu-
dżetu Obywatelskiego 2019, czyli budowa 
boiska wielofunkcyjnego w Ciechocinie 
również nie został zrealizowany zgodnie 
z planem, ze względu na nie dającą się 
wcześniej przewidzieć konieczność bardzo 

kosztownej wymiany gruntu.
- Niewątpliwie najbardziej cieszy węzeł 

integracyjny i rozbudowa szkół – doda-
je burmistrz Redy. – Przebudowa okolic 
dworca znacząco ułatwia korzystanie 
z komunikacji publicznej i stanowi obec-
nie wizytówkę Redy. Zakończyliśmy też 
rozbudowę dwóch szkół, przed nami 

rozbudowa trzeciej placówki, czyli Szko-
ły Podstawowej nr 5 przy ul. Rekowskiej. 
Niedawno uzyskaliśmy pozwolenie na 
budowę i ogłosiliśmy przetarg. Szacowany 
koszt inwestycji to około 10 milionów zło-
tych. Chciałbym, aby szkoła była gotowa 
na początek roku szkolnego 2021/2022, 
ale to już kolejne wyzwanie…

Burmistrz z absolutorium i wotum 
zaufania
REDA | Krzysztof Krzemiński uzyskał absolutorium z tytułu 
wykonania ubiegłorocznego budżetu oraz wotum zaufania.
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Powiat Wejherowski
www.powiatwejherowski.pl /powiatwejherowski

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 publicznych (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 w dniu 2020-03-23 na 
wniosek Burmistrza Miasta Rumi, 84-230 Rumia ul. Sobieskiego 7 
wszczęto postępowanie w sprawie:

wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej -
budowa drogi gminnej pn.: „Budowa ul. Stefana Batorego 

w Rumi na odcinku od ul. Św. Józefa do ul. Chmielnej”

na nieruchomościach gruntowych na terenie Gminy Miasta Rumia 
określonych poniżej:

A. działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogi gminnej:*
- obr. 21 działki nr ewid.: 215/14, 25/4, 35/1, 384, 387, 68/2, 194/15, 
25/6 (25/5), 34/3 (34/2), 36/2, 36/3, 67/2, 68/1, 35/5 (35/4), 68/18 
(68/15), 215/3, 141/1, 193/1, 35/8 (35/3), 35/9 (35/3), 194/22 (194/3)

B. działki objęte obowiązkiem rozbiórki obiektów budowlanych, 
budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, zjazdów 
i innych dróg publicznych:*
- obr. 21 działki nr ewid.: 35/10 (35/3), 58/2, 193/9, 292/3

* numery w nawiasach oznaczają numery działek przed podziałem 

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, 
właściwe organy administracji rządowej i samorządowej oraz 
właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych inwestycją 
o możliwości 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 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 telefonicznie 
lub drogą elektroniczną. 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 ePUAP, za pośrednictwem operatora pocztowego lub 
skrzynki na terenie starostwa. 
Informuje się, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. 
Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie stron 
postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia 
publicznego ogłoszenia. 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49, art. 61, 108 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. 
U. z 2020r., poz. 256 ze zm.) w związku z art. 41 oraz 80 ust. 3 ustawy 
z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity 
Dz.U. z 2020 r., poz. 1064) 

Starosta Wejherowski 
zawiadamia,

że w dniu 31 lipca 2020 roku, na wniosek Anny Janoty zam. 
w Wrocławiu, będącej pełnomocnikiem przedsiębiorstwa PGe eJ1 
sp. z o.o., ul. Mokotowska 49, 00-542 Warszawa, wydano decyzję (nr 
OS-226/2020, znak OS.6540.6.2020.MM2) zatwierdzającą projekt 
robót geologiczno-inżynierski na potrzeby zagospodarowania 
przestrzennego dla elektrowni jądrowej – wariant lokalizacji 
,,lubiatowo-Kopalino” na terenie gminy Choczewo, na terenie działek 
ewidencyjnych nr: 

2, 127, 141/1, 144/75, 146/1, 148/2, 150/2, 152/12, •	
172/1, 309, 316, 317, 338, 339, 340, 342, 343, 344, 345, obr. 
Ciekocino, gmina Choczewo,

4, 18/105, 23, 52/1, 53/16, 54/46, 56, 58/10, 58/11, 64/55, •	
67/1, 121, 126, 127, 191, 192, 224, 233, 236, 237, 238, 247, 
259, 261, 263, 264, obr. Jackowo, gmina Choczewo,

15/32, 15/37, 15/43, 17/72, 17/80, 17/93, 33/17, 33/73, 37, •	
342, 343, 344, 345, 346, 352, 353/3, 355, 356, obr. Kierzkowo, 
gmina Choczewo,

104/4, 130/33, 132/45, 137/35, 228, 229, obr. Kopalino, •	
gmina Choczewo,

5/17, 45/5, 49, 54/8, 54/10, 56/10, 147/7, 148, 238, 239, •	
obr. Lubiatowo, gmina Choczewo,

60/2, 70/38, 71/2, 71/3, 81, 360/4, 408/15, 408/27, 408/28, •	
434/4, 435/3, 464, 465, 466, 467, 468, 476, 477, 478, 479, 480, 
488, 489, 491, 494, 495, obr. Sasino, gmina Choczewo,

48, 49/4, 62/1, 119, 123, 202, 206, 220, 224/4, 240, 255, •	
261, 262, 264, 300, 307, 310, 311/1, 315/1, 322, 332/31, 
332/32, 335/2, 342/11, 347, 363, 384/5, obr. Słajszewo, gmina 
Choczewo,

6/4, 18/2, 22/4, 29/22, 31/21, 63/76, 64/30, obr. Kurowo, •	
gmina Choczewo.

Ponadto ww. decyzji, nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Informuje się, że zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania 
administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uważa się 
za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 
W związku z powyższym informuje się strony postępowania, że mogą 
zapoznać się z decyzją w Starostwie Powiatowym w Wejherowie, 
Wydziale Środowiska (ul. 3 Maja 4), pokoju 205 (II p.), w poniedziałki, 
wtorki, środy i piątki w godzinach 8:00-15:00 (tel. 58 572-95-42).
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Program ten ma być pokazany w in-
nych ośrodkach regionalnych na terenie 
całego kraju, by zachęcić turystów do od-
wiedzenia naszego miasta.

W trakcie programu, prowadzonego na 

żywo pod kierunkiem red. Bożeny Olech-
nowicz i kierownika produkcji Annę 
Włodarczyk-Białoskórską, znani dzienni-
karze telewizyjnego ośrodka w Gdańsku - 
Weronika Bigus, Agata Mielczarek, Anna 

Włodkowska, Mateusz Czerwiński i To-
masz Sieliwończyk, rozmawiali z miesz-
kańcami Wejherowa o atrakcjach tury-
stycznych i kulturalnych w Wejherowie.

Nie brakło wiadomości historycznych 
o założycielu miasta Jakubie Wejherze 
i początkach miasta, o wejherowskich 
zabytkach oraz o okresie rozkwitu gro-
du Wejhera w latach trzydziestych mi-
nionego wieku za burmistrza Teodora 
Bolduana. O Wejherowie mówili m.in. 
prezydent miasta Krzysztof Hildebrandt, 
dyrektor Muzeum Piśmiennictwa i Mu-
zyki Kaszubsko-Pomorskiej Tomasz Fop-
ke, kustosz muzeum Janina Kurowska, 
przewodnik PTTK Aleksandra Sielicka, 
a także o. Grzegorz Matlak z Klasztoru 
OO. Franciszkanów, który zapraszał na 
Kalwarię Wejherowską. 

Wiele miejsca w tym programie poświę-
cono kulturze. Dyrektor Wejherowskiego 
Centrum Kultury Jolanta Rożyńska opo-
wiedziała o pracy Filharmonii Kaszub-
skiej w okresie pandemii koronawirusa, 
a dyrektor Ewelina Magdziarczyk-Ple-
banek przedstawiła inicjatywy Miejskiej 
Biblioteki Publicznej: Letnią Bibliotekę na 
tarasie muzeum w Parku Miejskim oraz 

mobilne gry miejskie z wykorzystaniem 
tabletu lub smartfonu. Park miejski i jego 
atrakcje przedstawił Paweł Formela – pre-
zes Klubu Miłośników Wejherowa. 

W tym interesującym programie te-
lewidzowie mieli okazję obejrzeć kilka-
krotnie występ znanego akordeonisty 
Cezarego Paciorka i zespołu „FUCUS” 
pod kierownictwem Rafała Rompcy oraz 
mrożącą krew w żyłach scenkę obrazują-
cą tradycyjne ścinanie kani w wykonaniu 
Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycz-
nej „Pułk Czarnieckiego” pod kierun-
kiem Krzysztofa Zdunkowskiego. 

O swoich książkach związanych z Wej-
herowem ciekawie mówił pisarz Piotr 
Schmandt - autor trylogii o inspektorze 
Braunie, a letni plener na rynku zarekla-
mowali malarze - Teresa Uzdrowska i Ta-
deusz Trocki ze Stowarzyszenia Plastyków 
ZKP im. Stefana Lewińskiego. 

Natomiast o wejherowskim sporcie i tra-
dycjach wejherowskiego tenisa, a także 
o budowie kortów w okresie międzywo-
jennym przez burmistrza Teodora Boldu-
ana opowiedział Michał Jeliński – kierow-
nik Wydziału Kultury i Sportu w UM 
Wejherowo. Zaś o wychowaniu młodzieży 
przez sport mówił Kordian Zabrocki - tre-
ner koszykówki UKS „Basket-Ósemka”.

Nie byłoby udanej prezentacji Wejhe-
rowa bez przysmaku kuchni kaszubskiej. 
O tym jak przygotowuje się kaszubski 
eintopf relacjonował kucharz Krzy-
szof Szulborski, a o smaku tej potrawy 
przekonali się dziennikarze i pozostali 
pracownicy zespołu TVP 3 Gdańsk na 
zakończenie programu, podczas którego 
pomyślną prognozę pogody w parkowej 
Alei Róż na weekend prezentowała gdań-
ska pogodynka Weronika Bigus. 

/raf/

Miasto w programie 
„Pomorze na Weekend”
WEJHEROWO | Miasto Wejherowo w miniony piątek atrakcyjnie zaprezentowało się w pro-
gramie „Pomorze na Weekend”, zrealizowanym przez ekipę telewizyjną TVP3 Gdańsk. 
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W Filharmonii Kaszubskiej realizowany 
jest właśnie dofinansowany z Narodowego 
Centrum Kultury z programu EtnoPolska 
2020 projekt „Larwy, maszkary, gwiżdże”, 
w ramach którego odbywają się warszta-
ty animacyjno-edukacyjnych dla dzieci, 
młodzieży, dorosłych i seniorów.

W ramach realizowanego przez WCK 
projektu zaplanowane zostały cztery 
cykle spotkań: "Kaszubski Janko Mu-
zykant", "Muzycznie z rokiem obrzędo-
wym", "Kolęda - kaszubscy przebierańcy" 
oraz "Zakręć się słomą". Zajęcia odbywa-
ją się pod okiem twórców ludowych, mu-
zyków, gawędziarzy i mistrzów budowy 
instrumentów ludowych. Celem projektu 
jest ocalenie od zapomnienia i popula-
ryzacja dawnych zwyczajów i obrzędów 
związanych z tradycją Kaszub.

- Zależy nam na tym, by dawne tradycje 
propagować wśród wszystkich pokoleń 
mieszkańców naszego regionu. Uczestni-
cy uczą się samodzielnego wykonywania 
rekwizytów używanych podczas wyda-
rzeń roku obrzędowego na Kaszubach. 
Ważne uzupełnienie tematu stanowią 
prelekcje na temat ich historii poprzedza-
jące każde ze spotkań. Dawniej ogromne 

znaczenie miało obrzędowe wykorzysta-
nie narzędzi akustycznych i kaszubskich 
instrumentów ludowych – mówi Izabela 
Bukowska - specjalista ds. projektówWej-
herowskiego Centrum Kultury.

Jak dodaje ciekawy zwyczaj funkcjono-
wał dawniej w Dzień Zaduszny. Dzisiaj 
jest już zupełnie nieznany, a szkoda. Dru-
giego listopada na cmentarzach można 
było spotkać grupy chłopców poprzebie-
ranych za diabły i inne maszkary. Grupy 
takie były wyposażone w specjalne instru-
menty - diabelskie skrzypce, grzechotki, 
terkotki, klekotki, kołatki, czy burczybas 
(tradycyjne instrumenty kaszubskie), czy 
nawet bęben. Tak przebrane i wyposażo-
ne zespoły miały za zadanie odpędzać złe 
duchy, które przeszkadzały w wejściu na 
cmentarz potępionym duszom.

- W lipcu w Filharmonii Kaszubskiej 
odbyły się cieszące się dużym powodze-
niem zajęcia dla najmłodszych uczest-
ników. Dzieci zapoznały się z legendą 
o obrzędowej funkcji ludowych instru-
mentów oraz samodzielnie wykonały 
małe i duże diabelskie skrzypce, a także 
oczywiście nauczyły się na nich grać. 
Obecnie rozpoczęły się zajęcia z pierw-

szego cyklu dedykowanego młodzieży, 
dorosłym i seniorom. Aby dogłębnie 
poznać wszystkie tajniki warsztatu mi-
strza, uczestnicy podczas każdego cyklu 
dla grupy starszej, odwiedzają również 
każdego z twórców w jego naturalnym 
środowisku, czyli w warsztacie pracy – 
podkreśla Izabela Bukowska.

Tradycja, symbolika dawnych zwycza-

jów oraz ich znaczenie społeczne zanika – 
dlatego proponowane warsztaty mają nie 
tylko pobudzić kreatywność, ale również 
propagować, zachęcać, do kultywowania 
z pokolenia na pokolenie poznanych zwy-
czajów wśród społeczeństwa. Szczególne 
znaczenie w projekcie mają osoby młod-
sze, gdyż to właśnie dla nich często są to 
zwyczaje kompletnie nieznane. 

Więcej informacji na stronie www.wck.
org.pl i pod numerem telefonu 586722775. 
Aby zapisać się na wybrany cykl zajęć nale-
ży wypełnić formularz zgłoszeniowy – do 
pobrania ze strony internetowej lub w kasie 
WCK. Po jego wypełnieniu trzeba go ode-
słać elektronicznie na adres projekty@wck.
org.pl lub dostarczyć do kasy WCK.

/raf/

Larwy, maszkary i gwiżdże 
w Filharmonii

WEJHEROWO | Dawne kaszubskie tradycje postanowiło 
ocalić od zapomnienia Wejherowskie Centrum Kultury.
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Po długich dniach spędzonych w domowym za-
ciszu ponownie możemy cieszyć się światem ze-
wnętrznym. Mieszkańców Wejherowa czekają dwa 
dni wypełnione najlepszym street foodem. Na Plac 
Jakuba Wejhera przyjadą food trucki serwujące da-
nia typowe dla różnych zakątków Ziemi. 

Festiwal Smaków Food Trucków to strefa dedyko-
wana koneserom kuchni pod chmurką. Do udzia-
łu zapraszane są najlepsze restauracje na kółkach 
z całej Polski, które wyspecjalizowały się w określo-
nych daniach i mają rzesze sympatyków w swoich 
„rodzinnych” miastach. Jedne serwują egzotyczne 
przysmaki z odległych stron świata, inne doskonale 
czują się w kuchni europejskiej lub słyną z pysznych 
deserów. Jedno jest pewne: każdy food truck sma-
kuje wyjątkowo!

Festiwal Smaków Food Trucków zawsze odbywa 
się w plenerze. W tak sympatycznych okoliczno-
ściach przyrody warto nie tylko zjeść coś dobrego, 
ale i ciekawie spędzić czas. Na głodnych przygód go-
ści czekać będzie angażującą gra terenowa. Na tere-
nie wygospodarowana zostanie również strefa chil-
loutu, okraszona relaksującą muzyką, która sprzyja 
beztroskiemu odpoczynkowi. 

Warto dodać, że food trucki stale poszerzają ofertę 
dań wegetariańskich i wegańskich. Osoby na diecie 
roślinnej na pewno znajdą coś dla siebie.

Festiwal Smaków Food Trucków w Wejherowie: 
już 8 i 9 sierpnia na Placu Jakuba Wejhera. W sobo-
tę jemy od 12 do 21, w niedzielę od 12 do 20. Wstęp 
bezpłatny.

/raf/

Food trucki po przerwie  
znów przyjadą do Wejherowa
WEJHEROWO | Po długiej przerwie food trucki ponownie ruszają w trasę. Festiwal Smaków Food 
Trucków przybywa do Wejherowa. To okazja, aby spróbować potraw z różnych zakątków świata.  

7, 8 i 9 sierpnia 2020 r. to daty, które 
każdy miłośnik dobrej kuchni już teraz 
powinien zapisać  sobie w kalendarzu. 
Do Rumi przyjadą prawdziwi pasjonaci 
kulinariów, którzy przez trzy dni, w ra-
mach zlotu food trucków, będą karmić 
mieszkańców swoimi popisowymi daniami. 
Kulinarne świętowanie lata będzie miało 
miejsce pod Młodzieżowym Domem 
Kultury.
Ucztowanie w formule wielkiego, rodzinn-
nego pikniku, którego główną atrakcją 
jest kilkanście food trucków, od kilku lat 
przyciąga spragnionych niecodziennych 
smaków mieszkańców. 
Serwowane będą oryginalne potrawy 

kuchni z kilku kontynentów. Nie zabraknie 
sycących dań głównych, przekąsek, dese-
rów oraz napojów, w tym aromatycznych 
kaw i pysznej lemoniady. 
Organizatorem zlotu jest organizacja 
FUTRAKI, która skupia kilkuset właścicieli 
food trucków, wyselekcjonowanych pod 
względem jakości.
Wszystkie potrawy przygotowywane są ze 
świeżych, sezonowych produktów. Na ich 
bazie powstają przepyszne dania, cenione 
w całej Polsce. 
Event odbędzie się pod MDK Rumia, przy 
ul. Mickiewicza 19. Wstęp na wydarzenie 
jest wolny. 
/raf/

mobilne restauracje oDwieDzą rumię
rumia | letni piknik pod miejskim Domem kultury rumia i zlot food trucków – już 
w najbliższy weekend!  warto się wybrać i spróbować dań z mobilnych restauracji. 

fot. Mat. pras.
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OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Rumi

Stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2020r., poz. 65 
z późn. zm.) informuję, iż w siedzibie Urzędu 
Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, na okres 
21 dni wywieszone zostały następujące 
wykazy: 1) wykaz nr XX stanowiący załącznik 
do zarządzenia Nr 730/230/2020 Burmistrza 
Miasta Rumi z dnia 3 sierpnia 2020 roku 
obejmujący nieruchomość niezabudowaną 
składającą się z działek nr nr 35/23 o pow. 776 
m2, 62/1 o pow. 63 m2, 396/3 o pow. 834 m2 
i 56/4 o pow. 106 m2, o łącznej pow. 1779 m2, 
obręb 19, położoną w Rumi, przy ul. Wyżynnej, 
stanowiącą własność Gminy Miejskiej Rumia, 
przeznaczoną do sprzedaży w drodze 
przetargu ustnego nieograniczonego.
2) wykaz nr XXI stanowiący załącznik do 
zarządzenia Nr 729/229/2020 Burmistrza 
Miasta Rumi z dnia 3 sierpnia 2020 roku 
obejmujący nieruchomość zabudowaną 
oznaczoną jako działka nr 556/3 o pow. 3272 
m2, obręb 18, położoną w Rumi przy ul. 
Derdowskiego, stanowiącą własność Gminy 
Miejskiej Rumia, przeznaczoną do sprzedaży 
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Rumia, dnia 03.08.2020r.

Salka historyczna Miejskiego Domu Kultury 
w Rumi powstała w latach 90. z inicjatywy lo-
kalnych pasjonatów historii, w tym ówczesnego 
dyrektora jednostki Ludwika Bacha oraz archi-
wisty Andrzeja Sadłowskiego. W pierwszych 
latach zainteresowanie projektem było stosun-
kowo duże, a mieszkańcy chętnie angażowali 
się w jego funkcjonowanie poprzez dostarcza-
nie rodzinnych pamiątek, zabytkowych narzę-
dzi, ceramiki czy wyrobów rękodzielniczych. 
Wartość historyczna dostarczanych zabytków 
była jednak różna.

– Niewątpliwie najcenniejsze artefakty prze-
kazało MDK-owi w darowiźnie Muzeum 
Archeologiczne w Gdańsku, były to drobne 
przedmioty z terenu wykopalisk przy zabyt-
kowym kościele cysterskim – mówi Dariusz 
Rybacki, pełnomocnik burmistrza do spraw 
historii. – W kontekście lokalnych dziejów cen-
ny był także zbiór dawnych fotografii oraz do-
kumentów związanych z Rumią, dawna tablica 
sołecka „Sołectwo Zagórze” czy wykopaliska 
z okresu drugiej wojny światowej.

Obecnie wystawa obejmuje kilkaset arte-
faktów o różnej wartości historycznej. Część 
jest jednak pozbawiona lokalnego kontekstu 
historycznego, który jest kluczowy w procesie 
opowiadania o dziejach miasta. Dlatego też 

wszystkie eksponaty zostały przeniesione do 
specjalnego magazynu, który z myślą o nich 
został stworzony w Stacji Kultura. Tam pod-
dawane są szczegółowej inwentaryzacji, ka-
talogowaniu oraz, jeśli wystąpi taka potrzeba, 
renowacji. Ze względu na liczbę przedmiotów 
potrwa to przynajmniej kilka miesięcy.

Na terenie miasta nie ma muzeum, niemniej 
w oparciu o uporządkowane i wzbogacone 

zbiory możliwe będzie zorganizowanie ogól-
nodostępnych wystaw czasowych, na przykład 
na terenie miejskich jednostek, a także poza 
granicami Rumi.

– W ten sposób nie tylko promowalibyśmy 
bogactwo naszych dziejów wśród mieszkań-
ców, ale i w okolicznych gminach – podsumo-
wuje Dariusz Rybacki.

/raf/

Historyczne eksponaty 
opuściły dworek
RUMIA | Przez ostatnie 30 lat historia Rumi była zamknięta w jednym niewielkim pomieszczeniu – salce 
zabytkowego dworku, siedzibie Miejskiego Domu Kultury. Eksponaty będą przeniesione w inne miejsce. 

fo
t. 

U
M

 R
um

ia

Znów można było usłyszeć lubiany tutaj Swing Violin Trio. 
Przy słonecznej, chociaż wietrznej pogodzie, w pogod-
nych, swingujących rytmach zespół prezentował redzkiej 
publiczności znane melodie światowej i polskiej muzyki 
popularnej i filmowej. Niestety, po czterdziestu pięciu 
minutach, ze względu na niesprzyjające warunki atmosfe-
ryczne, trzeba było koncert przerwać.
Swing Violin Trio zagrali w składzie: Agnieszka Sowa - 
skrzypce, Andrzej Sowa – fortepian i Janusz Mackiewicz 
– kontrabas. 
Koncerty Kameralnej Redy odbywają się w każdą niedzielę. 
W ubiegłym tygodniu przed redzką publicznością wystąpił 
duet wirtuozowski, natomiast na następnym koncercie 
gościć będzie Duet instrumentalno-wokalny (instrument 
klawiszowy i wocal – musical). Szczegółowe informacje na 
fabrykakultury.pl. Wstęp wolny. 

kolejne koncerty z cyklu 
"kameralna reDa"
reDa | w rodzinnym parku miejskim w redzie odbył się 
kolejny wakacyjny koncert z cyklu kameralna reda.

fot. Michał Kaczmarek
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Koniec wakacyjnej 
ligi lekkoatletycznej
REDA | W Redzie dobiegła końca Wakacyjna Liga Lekkoatletyczna 
2020, organizowana przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. 

Zawody odbywały się każdy czwartek, od 18 czerwca do 30 lipca, 
na redzkim Stadionie Lekkoatletycznym. W sportowych zmaganiach 
uczestniczyło ponad 60 młodych zawodników z Redy i okolic. Rywali-
zowano w trzech kategoriach wiekowych: 2005-2006, 2007-2008 oraz 
2009 i młodsi; osobno dziewczęta i chłopcy. W klasyfikacji końcowej 
pod uwagę brane były 4 najlepsze dni startowe. Zwycięskie trójki zo-
stały nagrodzone pamiątkowymi statuetkami, natomiast wyróżniający 
się zawodnicy otrzymali dyplomy, medale i nagrody - niespodzianki, 
ufundowane przez MOSiR. Nagrody wręczał Andrzej Byczkowski, wi-
ceprzewodniczący Rady Miejskiej w Redzie.

- Dziękujemy klubowi UKS Jedynka Reda Lekkoatletyka, za pomoc 
przy organizacji ligi i cenne wskazówki – mówi Jerzy Conradi, dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Redzie – Szczególne podzięko-
wania należą się Ilonie Myszk, Sebastianowi Browarczykowi – Bogdzie-
wiczowi, Tomaszowi Formelli oraz Krzysztofowi Jędrzejewskiemu.
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OGłOSzeNIe 195/2020/DB

OBWIESZCZENIE
Starosta Wejherowski

działając na podstawie art. 1, art.11a ust.1, art.11f ust. 3 ustawy 
z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych /t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 
1474./ oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu 
postępowania administracyjnego /tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 
ze zm../ zawiadamia, że w dniu 23.07.2020r., na wniosek z dnia 2020-
02-17 (uzupełniony dnia 04.05.2020r.) wydano decyzję o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej pn.:

„Rozbudowa ul. Jana Pawła II w Gościcinie wraz z mostem”
na terenie gminy Wejherowo

na nieruchomościach gruntowych na terenie Gminy Wejherowo 
określonych 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 podziału 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 podziału 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, 
budowy 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 
zapoznania się z decyzją w Starostwie Wejherowskim Wydział 
Architektury i Budownictwa, 84-200 Wejherowo ul. 3 Maja 4. 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 można 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 uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia 
publicznego ogłoszenia. 

Nad wodą zawsze liczy się wzmożona 
uwaga, ostrożność i przezorność osób 
wypoczywających. Przecenianie własnych 
możliwości podczas kąpieli i brak należy-
tej opieki nad dziećmi mogą być tragiczne 
w skutkach. Słaba wyobraźnia i brawura 
mogą doprowadzić do tragedii całych ro-
dzin. Policja cały czas apeluje o rozwagę 
podczas letniego wypoczynku nad wodą.

Najczęstszymi przyczynami utonięć są:
- brak umiejętności pływania
- brawura, przecenianie swoich sił 

i umiejętności pływackich
- pływanie w stanie nietrzeźwym (alko-

hol powoduje zaburzenia zmysłu, równo-
wagi i orientacji)

- niedocenianie niebezpieczeństwa 
w wodzie

- pływanie w miejscach zabronionych
- skoki "na główkę" do wody w niezna-

nym miejscu.
Zasady bezpiecznej kąpieli:
- pływaj tylko w miejscach strzeżonych 

czyli tam gdzie jest ratownik wodny; lek-
komyślne jest pływanie w miejscach gdzie 
kąpiel jest zakazana. 

Na kąpieliskach strzeżonych znajdziemy 
dwa rodzaje flag: białą i czerwoną. Jeśli 
jest wywieszona biała flaga, wówczas ką-
piel jest dozwolona. Flaga czerwona ozna-
cza zakaz kąpieli w danym miejscu. Nie 
wolno też pływać na odcinkach szlaków 
żeglugowych oraz w pobliżu urządzeń 
i budowli wodnych.

- zapoznaj się i zawsze przestrzegaj regu-
lamin kąpieliska, na którym przebywasz; 
stosuj się do uwag i zaleceń ratownika

- nie pływaj w wodzie o temperaturze 
poniżej 14 stopni

- nie pływaj w czasie burzy, mgły oraz 
gdy wieje porywisty wiatr

- nie skacz rozgrzany do wody, przed 
wejściem do wody ochlap nią klatkę pier-
siową, szyję, głowę, aby uniknąć wstrząsu 
termicznego

- nie pływaj w miejscach, gdzie jest dużo 
wodorostów lub wiesz, że występują za-
wirowania wody lub zimne prądy; pływaj 
w miejscach dobrze Ci znanych

- nie skacz do wody w miejscach nie-
znanych, może się to skończyć śmiercią 
lub kalectwem; absolutnie zabronione są 
w takich miejscach skoki "na główkę"

- nie baw się w podtapianie innych osób 
korzystających z wody, spychanie do wody 
z pomostów, z materacy

- pamiętaj, że materac dmuchany nie 
służy do wypływania na głęboką wodę, 
podobnie jak i nadmuchiwane koło

- nigdy nie pływaj po spożyciu alkoholu; 
nie wolno również łączyć alkoholu z upra-
wianiem sportów wodnych

- kąpiąc się na kąpieliskach zwracaj uwa-
gę na osoby obok nas

Może się okazać, że ktoś będzie potrze-
bował Twojej pomocy. Jeżeli będziesz 
w stanie mu pomóc to uczyń to, ale w gra-

nicach swoich możliwości. Jeżeli nie bę-
dziesz się czuł na siłach to zawiadom wła-
ściwe służby oraz inne osoby.

- nie przystępuj do pływania na czczo 
- wzmożona przemiana materii osłabia 
Twój organizm

- nie pływaj również bezpośrednio po 
posiłku - zimna woda może doprowadzić 
do bolesnego skurczu żołądka, co może 
ponieść za sobą bardzo poważne konse-
kwencje

- nie przeceniaj swoich umiejętności 
pływackich, jeżeli chcesz wybrać się na 
dłuższą trasę pływacką, płyń asekurowany 
przez łódź

- po kąpieli nie jest wskazany duży wy-
siłek fizyczny

- nie przebywaj w wodzie zbyt długo ani 
też nie wchodź do niej po zbyt krótkiej 
przerwie

- intensywny wysiłek wzmaga łaknienie 
i dlatego po ukończeniu pływania należy 
coś zjeść; dzieci powinny zjeść obowiąz 
kowo lekki posiłek

- nie wypływaj za daleko od brzegu po 
zapadnięciu zmroku; pływanie po zacho-
dzie słońca jest niebezpieczne

- należy szybko wyjść z wody, gdy od-
czuwasz zmęczenie lub doznałeś skurczu 
mięśni

Pamiętajmy, że bezpieczna kąpiel to 
zdrowie i życie nasze oraz najbliższych 
i zależy często od nas samych!

/raf/

Bądź bezpieczny w wodzie i nad wodą
POMORZE | Od początku czerwca do 31 lipca na terenie całej Polski utonęło już 86 osób! Nie pozwól, aby wypoczynek nad wodą zmienił się w tragedię!
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Dzięki temu w szynobusach można zacho-
wać niezbędny dystans społeczny. Łącznie na 
torach pojawiło się 8 dodatkowych składów.

Samorząd województwa jest organizatorem 
przewozów kolejowych na terenie Pomorza. 

– Wpływają do nas liczne zgłoszenia od pa-
sażerów, że pociągi kursujące w ramach syste-
mu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej są zatło-
czone – mówi Leszek Bonna, wicemarszałek 
województwa pomorskiego. – Sprawdziliśmy 

to i okazało się, że zwłaszcza w godzinach po-
rannego szczytu komunikacyjnego trudno jest 
w składach zachować bezpieczny dystans spo-
łeczny. Dlatego zdecydowaliśmy, że od najbliż-
szego poniedziałku, 3 sierpnia, na tory wyjadą 
dodatkowe pociągi.

 Łącznie realizowanych będzie 8 nowych po-
łączeń z Gdyni do Gdańska Wrzeszcza i Ko-
ścierzyny. Kolejne zmiany w rozkładzie jazdy 
zostaną wprowadzone pod koniec wakacji.

Godziny odjazdów i przyjazdów dodatkowych 
pociągów: Gdańsk Wrzeszcz (o. 17.46) – Gdańsk 
Osowa (p. 18.17); Gdańsk Rębiechowo (o. 18.45) 
– Gdynia Gł. (p. 19.07); Gdynia Gł. (o. 20.22) 
– Kościerzyna (p. 22.09); Gdynia Gł. (o. 7.11) – 
Gdańsk Wrzeszcz (p. 7.59); Gdańsk Wrzeszcz (o. 
8.06) – Gdynia Gł. (p. 8.57); Gdynia Gł. (o. 6.31) 
– Gdańsk Wrzeszcz (p. 7.19); Gdańsk Wrzeszcz 
(o. 7.30) – Gdynia Gł. (p. 8.18); Kościerzyna (o. 
6.31) – Gdynia Gł. (p. 8.11).  /raf/

Więcej pociągów PKM
POMORZE | To dobra wiadomość dla mieszkańców Pomorza oraz turystów. Uruchomiono dodat-
kowe pociągi z Gdańska do Gdyni i Kościerzyny. Na tory wyjechało o osiem składów więcej. 

Dariusz Piontkowski Minister Edukacji Narodowej prze-
stawił 5 sierpnia działania ministerstwa podejmowane 
w zakresie organizacji roku szkolnego 2020/2021. 
Wytyczne zawierają ogólne i szczegółowe zalecenia 
związane m.in. z: organizacją zajęć w szkole, wydawa-
niem posiłków, higieną, czyszczeniem, dezynfekcją po-
mieszczeń i powierzchni, postępowaniem w przypadku 
podejrzenia zakażenia u uczniów i pracowników szkoły.
Główną wytyczną jest bezwzględne przestrzega-
nie podstawowych zasad higieny: częste mycie rąk, 
ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania 
oczu, nosa i ust, obowiązkowe zakrywanie ust i nosa 
przez osoby trzecie przychodzące do szkoły lub pla-
cówki, regularne czyszczenie pomieszczeń. Uczniowie 
w klasach nie będą musieli nosić maseczek. W miarę 
możliwości zaleca się taką organizację pracy i jej koor-
dynację, która umożliwi zachowanie dystansu między 
osobami przebywającymi na terenie szkoły.
Dyrektorzy szkół i placówek na podstawie wytycznych 
mogą już przygotowywać wewnętrzne regulaminy lub 
procedury funkcjonowania szkoły i placówki w czasie 
epidemii. Do połowy sierpnia Główny Inspektor Sanitarny, 
w porozumieniu z MEN, opracuje szczegółowe rekomen-
dacje postępowania dla powiatowych inspektorów sani-
tarnych w sytuacji wystąpienia na terenie szkoły ogniska 
zakażenia. Będą one uzależnione od stopnia zakażenia 
występującego na danym terenie i adekwatne do wystę-
pujących okoliczności. Pozytywna opinia Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego będzie kluczowa 
dla dyrektora szkoły lub placówki i organu prowadzącego 
w przejściu na system kształcenia „mieszany” lub „zdalny 
(tzw. warianty B i C pracy szkoły i placówki).
W pierwszej połowie sierpnia, między 10 a 14, Minister 
Edukacji Narodowej wyda akty prawne, które pozwo-
lą na wdrożenie w szkołach odpowiednich rozwiązań 
w przypadku wystąpienia ogniska zakażenia.
/raf/

powrót Do szkół 1 września
kraj | po wakacjach uczniowie mają wrócić do szkół - rok 
szkolny zacznie się 1 września. są dokładne wytyczne. 
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA  
O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ 
NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W RUMI W REJONIE UL. SOBIESKIEGO

Burmistrz Miasta Rumi ogłosił pierwszy przetarg ustny ograniczony 
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działek 
nr nr 12/3 o powierzchni 185m2, 12/4 o powierzchni 178m2 i 12/5 
o powierzchni 188m2, o łącznej powierzchni 551m2, obręb 20, 
zapisanej w księdze wieczystej KW GD1W/00033854/8, położonej 
w Rumi w rejonie ul. Sobieskiego. 

Nieruchomość leży w terenie nie objętym miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi. 

W dziale III księgi wieczystej KW GD1W/00033854/8 wpisane 
są ograniczone prawa rzeczowe do działek nr 245 i nr 41 oraz 
ograniczone prawo rzeczowe związane z nieruchomością oznaczoną 
jako działka nr 40/8 nie będącą własnością Gminy Miejskiej Rumia. 
Dział IV księgi wieczystej jest wolny od wpisów. 

Pierwszy przetarg odbędzie się w dniu 11 września 2020r. 
o godz. 1200 w siedzibie Urzędu Miasta Rumi, 84-230 Rumia ul. 
Sobieskiego 7, pok. 100. 
Cena wywoławcza wynosi 205.000,00 zł netto (dwieście pięć 
tysięcy złotych). 
Wadium wynosi 20.500,00 zł, które należy wnieść do dnia 7 
września 2020r. w pieniądzu.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony 23% podatek VAT. 

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

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszych przetargów można 
uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta 
Rumi, pok. 103, rgn@um.rumia.pl tel. 58/679-65-24, we wskazanych 
godzinach: poniedziałek w godz. 900 - 1700, wtorek, środa i piątek 
w godz. 730 – 1530.

Rumia, 4 sierpnia 2020r.

OGłOSzeNIe 197/2020/DB

ReKlAMA  1/2020/Rl

Piłkarze ręczni będą 
promować miasto
WEJHEROWO | Sportowa promocja miasta przez drużynę piłki ręcznej KS „Tytani” Wejhe-
rowo w rozgrywkach I ligi piłki ręcznej mężczyzn jest celem podpisanej umowy.

Umowę na promocję Wejherowa przez 
Tytanów podpisali: prezydent Krzysztof 
Hildebrandt oraz prezes zarządu - Remi-
giusz Sałata i wiceprezes Robert Wicon. 
Przy podpisywanej umowie obecny był 
Arkadiusz Kraszkiewicz – zastępca prezy-
denta miasta.

Prezydent Krzysztof Hildebrandt pogra-
tulował przedstawicielom Tytanów osią-
gnięć sportowych oraz prowadzonej od 
wielu lat systematycznej pracy z dziećmi 
i młodzieżą. Zaowocowała ona wzrostem 
zainteresowania meczami piłki ręcznej 

w Wejherowie a także rozbudową sekcji 
szczypiornistów wśród dzieci i młodzieży.

Prezes Remigiusz Sałata mówi, że w obec-
nej drużynie seniorskiej Tytanów występuje 
już wielu młodych zawodników z Wejhero-
wa i okolic, którzy rozwinęli swoje skrzydła 
sportowe w wejherowskim klubie. Były na-
wet propozycje z innych klubów o ich pozy-
skanie. Na szczęście nieskuteczne. 

Działalność klubu „Tytanów” funkcjo-
nującego w Wejherowie od 2010 roku nie 
zamyka się tylko na występy drużyny se-
niorskiej w rozgrywkach I ligi mężczyzn. 

Tytani dopracowali się występów drużyny 
żeńskiej w II lidze piłki ręcznej kobiet. Są 
też organizatorem Wejherowskiej Ligi Piłki 
Ręcznej Tytanów. Szkolą m.in. juniorów, 
juniorów młodszych, młodzików i naj-
młodszych, dla których stworzyli Wejhe-
rowską Ligę „Młodych Tytanów”.

Pierwszy mecz w I lidze Tytani rozegrają 
19 września br. z SMS ZPRP w Gdańsku, 
natomiast wejherowscy kibice będą mogli 
zobaczyć swoich szczypiornistów w hali 
sportowej PZS nr 4 tydzień później w me-
czu z KS Meble Wójcik Elbląg.  /raf/ fo
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na, 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, 
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 Pierwoszy-
nie, 4 osobowy, tel. 607 291 564

liwość transportu, tel. 506 250 477

sprzeDam słoiki 1. no lit., z nakręt-
kami, większa ilość szt. 1 zł, Sierako-
wice, tel. 790 290 835

sprzeDam kwiaty pokojowe i ogro-
dowe, różne, wieloletnie i skalniaki, 
od 10 zł szt., Sierakowice, tel. 790 
290 835

sprzeDam stal, rury, dźwigary, ró-
zny wymiar, 1 zł kg, tel. 506 251 697

ubijaczka cukiernicza, tel. 694 
642 709

mikser cukierniczy do ciasta, tel. 
694 642 709

loDówkę side by side firmy DAWE-
OO, 3 letnią, tanio sprzedam, tel. 576 
204 945

sprzeDam stół, ławę szwedzką 
rozkładaną, express do kawy firmy 
braun, żelazko tefal - nowe, szynko-
war - nowy, szybkowar 2 szt., tor sa-
mochodowy dla dzieci (autodracha) 
tel. 576 204 945

złota rączka, drobne naprawy, 
sprzątanie obejścia, piwnic, trans-
port, prace w ogrodzie, okolice Luzi-

NIERUCHOMOŚCI

kupię

kupię mieszkanie za gotówkę, 
w Trójmieście, do remontu, zadłużo-
ne, tel. 572 48 55 29

skup mieszkań za gotówkę, w trój-
miescie i okolicach, tel. 510 894 627

MOTORYZACJA

sprzeDam

jawa 50/ Typ 220, 43 lat, 2T, 2 os. 
,farbig blau-zitrone, cena 3777 zł, 
Tczew, tel. 574 797 077

romet Ogar Caffe 124, 4T, 2020 r., 
farbig Black/Blue, cena 1066 zł, po 
kolizji, Tczew, tel. 574 797 077

skoDa 105S, 39 lat, motor 1043 cm, 
IGaS (BRC), cytrynowa, cena 2255 zł, 
Tczew, tel. 574 797 077

kupię
skup, złomowanie aut, kasacja aut, 
pomoc drogowa, tel. 789 345 593

OGŁOSZENIA uwaGa... nowy numer oGłoszeń za 2 zł 7248!

EDUKACJA

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

SPRZĘT ELEKT.

sprzeDam komputer, dysk 120 GB, 
klawiatura Vobis, monitor LCD TV Sam-
sung z pilotem, 500 zł, 505-56-70-34 

USŁUGI

usłuGi dekarsko – ciesielskie, tel. 
697 753 504

opakowania jednorazowe, tel. 501 
175 330

kotłownie, instalacje, wod-kan, 
gazowe, pompy ciepła, całe Trójmia-
sto i okolice, tel. 601 677 964

profesjonalna fotografia oko-
licznościowa: śluby, wesela, sesje 
plener

owe, chrzty, komunie, tel. 697TOWARZYSKIE

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

RÓŻNE

sprzeDam drewno opałowe, 
gałęziówkę, sosnę, buk, 130 zł, 
tel. 729 888 783

Drewno opałowe buk, sosna i gałę-
ziówka, porąbane i ułożone, możliwy 
transport, tel. 506 250 477

słoma w balotach, 120x150 siano, 
słoma w kostkach z magazynu, moż-
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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.

EXP.PDP. 

Szukam 

stolarza,

na terenie

Wejherowa

tel. 500 XXX 601

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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W zakończeniu letnich wakacji z piłką 
na Jamajce wzięli udział m.in. Michał 
Jeliński – kierownik Wydział Kultury, 
Sportu, Spraw Społecznych Promocji 

i Turystyki w Urzędzie Miejskim w Wej-
herowie oraz Dariusz German - prezes 
WAPN Błękitni Wejherowo. 

Prowadzący ceremonię zakończenia 

rozgrywek trener Tadeusz Ciapa podzię-
kował wszystkim uczestnikom zajęć za 
aktywność sportową, a władzom miasta 
za wsparcie. Poinformował również, że 
codziennie w zajęciach uczestniczy-
ło około 80. młodych pasjonatów piłki 
nożnej, a w sumie ponad stu, gdyż nie 
wszyscy mogli codziennie uczestniczyć 
w zajęciach. Wśród uczestników było 
kilkanaście dziewczynek, a także chłop-
cy, którzy przyjechali do swoich rodzin 
w Wejherowie na wakacje. W trakcie 
zakończenia rozdawane były upomin-
ki i zdjęcia drużyn, a dla najmłodszych 
również medale pamiątkowe.

- Dziękuję organizatorom z WAPN Błę-
kitni za zorganizowanie akcji „Lato 2020 
z Błękitnymi” a uczestnikom akcji za za-
angażowanie podczas zajęć i koleżeńską 
postawę sportową w trakcie rozgrywek. 
Cieszę się, że władze akademii i trenerzy 
tak o was dbają. Będziemy wspierać „Błę-
kitnych” w organizowaniu akcji i przedsię-
wzięć, które mają na celu dobro i rozwój 
dziecka - powiedział Michał Jeliński.

Wiceprezes Jakub Przybylski powiedział 
nam, że Wejherowska Akademia Piłki 
Nożnej ‘Błękitni” może poszczycić się już 
pięcioma wychowankami, którzy zagrali 
w seniorskiej drużynie Gryfa Wejhero-

wo na poziomie II ligi piłki nożnej. Są to: 
Nikodem Sroka, który dwukrotnie wpisał 
się na listę strzelców, Jakub Kwidziński – 
zdobywca jednej z bramek oraz Jakub Go-
dlewski, Mikołaj Formela i Jakub Kreft. 

- To przykład, że nasza praca przynosi 
efekty, z czego bardzo się cieszymy. Je-
steśmy dumni z naszych wychowanków 
i z radością patrzymy, jak rozwijają swoje 
umiejętności – mówi Jakub Przybylski. 

W ostatni dzień „Lata 2020 z Błękit-
nymi” liczna grupa uczestników weźmie 
udział w wycieczce do Swarzewa na Fo-
ot-Golf. 

/raf/

Zakończenie „Lata z Błękitnymi”
WEJHEROWO | Dobiegły końca trwające dwa tygodnie zajęcia z piłki nożnej dla chłopców i dziewcząt w ramach akcji „Lato 2020 z Błękitnymi”.
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